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Família Noel 
 
Estamos a poucos dias do sorteio de nossa Rifa Solidária, mas ainda temos 75 números 
disponíveis para venda. Vamos lá, ainda dá tempo de dar uma chance a sorte e concorrer a um 
lindo Iphone 12. Cada número custa R$ 40,00 e o sorteio será no dia 09 de outubro, através da 
Loteria Federal. Para saber o número do bilhete premiado basta pegar os três últimos números 
do primeiro prêmio da Loteria Federal, ou seja, se o primeiro prêmio for o número 72.985 o 
bilhete premiado será o de número 985. Os bilhetes poderão ser adquiridos diretamente com 
uma das Renas, pelos telefones 21 99273-4784 (Sandro) e 21 99965-1697 (Daflon) ou solicitado 
pelo email instituto@papainoel.org. 
 
O Iphone é um ótimo prêmio, mas ao participar da Rifa Solidária você contribui para a 
manutenção das ações e campanhas desenvolvidas pela Casa do Papai Noel. Mesmo nesse 
cenário de pandemia, não paralisamos nosso trabalho, ao contrário, mobilizamos nossas Renas 
e colaboradores no intuito de manter seguras e abastecidas as famílias cadastradas e acolhidas 
na campanha Natal o Ano Todo. Ainda não sabe se deve participar? Que tal rever alguns de 
nossos melhores momentos? Momentos que esperamos reviver em breve... 
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Momentos de felicidade, afeto e confraternização marcam nossas vidas positivamente. Somos 
seres sociais, não podemos nos esquecer disso. Para entender melhor o outro, empatia é 
fundamental. Compartilhamos ideais e multiplicamos solidariedade ao nosso redor. Não 
quantificamos ou mensuramos contribuição, tudo o que é direcionado a Casa do Papai Noel é 
igualmente bem-vindo. Toda participação é valiosa e indispensável para podermos continuar. 
 

 
Para fechar com alegria e reforçar a importância de celebrar a Vida sempre, 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 
03 - Vera Josias  
06 - Simone e Armindo  
07 - Daniel Aspira  
11 - Amanda  
14 - Selma  
15 - Luana  
18 - Terezinha  

21 - Deolinda  
22 - Claudia (Jayme)  
24 - Dr. Penteado  
27 - Toninho (Telhado Branco)  
29 - Jorge Bandeira Mello  
30 - Cacá (Nelson) e Kelly Bernardes 

 
 
 
“Não espere o melhor momento chegar para fazer algo especial ou que deseja muito, ao invés 
disso perceba que todo momento pode se tornar especial. 
Não guarde seus beijos, abraços, sorrisos e afagos, distribua-os a quem você ama e corra o risco 
de receber tudo isso, e até mais, de volta. 
Dance quando sentir vontade, ouça sua música favorita, ligue para aquele alguém especial. 
Separe um tempo para ouvir, falar, visitar, relembrar ou para ficar a sós com você. 
Leia um bom livro, visite um novo lugar, prove novos sabores, permita-se novos amores. 
Faça do hoje o seu melhor dia e o receba como um verdadeiro presente. 
Viva com verdade, intensidade e plenitude. Reinvente-se. Redescubra-se. Recomece. 
Seja a mudança que deseja ver no mundo. Torne-se sua melhor versão. Viva muito e bem. 
A Vida é seu melhor presente, receba, celebre, valorize e agradeça. Acredite, você é especial!” 
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