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#Informativo de Setembro 

 
Família Noel 
 
Nossa família se entristeceu e a Casa do Papai Noel se encheu de silêncio com a partida de nossa 
querida Maria Ilza. Nossos corações ainda batem apertados e nossas vozes ainda embargam ao 
falar, mas ela não gostaria que a tristeza fizesse moradia entre nós, então vamos nos ater as 
belas lições e exemplos de amor à vida e às pessoas que pontuaram toda a sua jornada. 
 
Com sua voz serena e conciliadora, jamais repreendia ou julgava, mesmo quando tinha uma 
visão diferente da situação apresentada. Não tentava se impor, levava-nos a refletir sobre um 
ângulo diferente, sempre no intuito de ajudar e tornar toda decisão mais justa e solidária. 
 
Comprometida, dedicava-se com afinco a realização das tarefas assumidas na Casa do Papai 
Noel, sempre de bom humor e disposta a ajudar no que fosse preciso. Durante os 20 anos que 
esteve conosco, jamais se queixou, sua única preocupação era que nossos assistidos estivessem 
seguros e amparados.  
 
Tinha um olhar ainda mais amoroso às mães e seus bebês, aliás cuidava pessoalmente da 
confecção dos kits oferecidos a elas durante as visitas do Papai Noel. Separava, dobrava e 
montava todos os itens dos kits com o mesmo amor e carinho que ofereceria a uma filha ou 
neto(a). Era como se oferecesse um pouco de colo e afeto a cada mãe que o recebesse.  
 
Sentia-se imensamente feliz em contribuir com trabalho e recursos, mas não gostava de 
agradecimentos, gostava de ficar nos bastidores. Agia de forma a retribuir e compartilhar um 
pouco do que a vida lhe proporcionou. E sempre achava que ainda podia fazer um pouco mais...  
 
Maria Ilza era uma dessas pessoas que ensinam pelo exemplo, coerente entre o discurso e a 
forma com agia. Trazia consigo uma doçura, calma e elegância indescritível. Era colo amparador, 
ouvido e olhar atentos, sorriso sincero e uma voz serena que parecia dizer: Estou aqui para você!  
 
Perdemos sua presença, mas manteremos seus exemplos e ensinamentos, pois sua passagem 
foi tão marcante e preciosa que se tornou parte definitiva de quem somos, do todo o bem que 
buscamos fazer e de todo o amor, afeto e amparo que pudermos oferecer. 
 
Maria Ilza hoje é luz e seu brilho iluminará nossos caminhos, corações e mentes. Parafraseando 
Saint Exupéry, podemos dizer certamente que: “Ela não foi só, pois deixou muito de si e levou 
um pouco de nós!”  
 
Deixamos nosso sincero e singelo abraço ao marido e filhos e agradecemos por terem 
compartilhado conosco alguém tão especial!  
 

Maria Ilza, siga em paz e obrigado por nos tornar melhores, maiores e mais fortes! 
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Nosso trabalho precisa continuar e para isso contamos com seu apoio. Estamos fazendo o 
melhor para manter as famílias cadastradas na campanha Natal o Ano Todo acolhidas e 
protegidas. Sabemos que o momento é complicado, mas não podemos desistir. 
 
Como caíram muito as doações, precisamos unir forças e buscar o melhor resultado com a Rifa 
Solidária, para que possamos “respirar” até o final deste ano. Nossos assistidos precisam de nós. 
 
Ainda temos muitos números disponíveis para compra e precisamos que todas as Renas tentem 
vendê-los. Vamos lá, o desafio é grande, mas nossa força é maior e o objetivo justifica nosso 
empenho e superação. Nós já superamos momentos complicados e temos condições de vencer 
mais esse. Temos que acreditar e lutar para conseguir.  
 
Para vender ou comprar, basta entrar em contato pelos telefones 21 99273-4784 (Sandro) e 21 
99965-1697 (Daflon) ou solicitando pelo email mailto:instituto@papainoel.org, e adquirir 
quantos números puder e/ou desejar. São 1000 números, do 000 ao 999, ao custo unitário de 
R$ 40,00 (Quarenta Reais) e o prêmio é um Iphone 12.  
 

Sua participação faz toda a diferença, pois nos permite continuar! 
 
A cada dia que passa é preciso lembrar a quanto valiosa e única é a vida e celebrá-la é uma 
dádiva. Então, encerrando esse informativo, segue a lista dos aniversariantes do mês. Que 
celebrem seu dia com imensa alegria e gratidão e tenham uma vida plena, com saúde, sucesso, 
harmonia, paz e amor. 
 
Aniversariantes 
 
01 – Cláudia e Cátia 
03 – Vanessa Brígido e Paulão 
09 – Luiz Fernando e Carol 
11 – Nicole 
14 – Lucas 
18 – Ivanilza 
19 – Beatriz 

20 – Wagner e Daniel Adão 
22 – Malu 
23 – Bira 
24 – Luciano Cordeiro 
25 – Renata Moraes 
26 – Miriam Bahia 
29 – Leandro Martins 

 
 

Juntos somos mais fortes e podemos mais! 

 

Com muito carinho e saudade, 

Papai Noel. 
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