
 

 

 

 

Olá papai Noel! 

A galera aqui no abrigo já está agitada com a  

chegada do Natal!  Os que chegaram há pouco tempo, 

já estão mais tranquilos, isso porque sempre chegamos  

muito assustados!  Outros novatos ainda estão doentinhos,  

mas logo vão ficar bem, afinal aqui o que não falta é carinho das tias! 

Pois é, tem um vovozinho aqui, que adora ficar contando lindas histórias  

de Natal, para a gente dormir! E ficamos muito felizes em ouvir! Ele fala como eram lindas e animadas as noites de 

Natal na família de humanos que tinha! Músicas de natal tocavam, crianças brincavam, adultos dançavam, e os 

vovôs como ele, contavam lindas histórias natalinas para as crianças eufóricas que esperam você, Papai Noel 

chegar!  E quando um sininho começava a tocar lá vinha você! Trazendo sonhos realizados, em muitos presentes! 

Noite feliz! Assim que os humanos chamam não é mesmo? Todos nós ficamos aqui sonhando com lindas “noites 

felizes” 

Um de nós perguntou ao nosso vovozinho contador de histórias: “por que você não tem mais noites de Natal assim? 

Com seus humanos? “E ele respondeu: Teve um Natal, em que minha família resolveu viajar, então me deixaram 

aqui e disseram que voltariam rapidinho para me buscar! Esperei por vários dias, e nada...lá se vão muitos anos, 

Mas o que importa é que estou aqui, vocês devem saber que nós, animais, vivemos o presente intensamente e 

somos muito sábios: desfrutamos de cada pequena coisa de cada dia, e esquecemos o passado ruim rapidamente. 

Nossas vidas começam quando conhecemos o amor! Vivemos um recomeço a cada redescoberta do AMOR! Então 

peçam ao papai Noel trazer muito amor para vocês, amor dos tios que aqui trabalham e cuidam de todos nós, amor 

de uma nova família e principalmente  o AMOR daqueles tios que estão lá fora, nos amando ainda que de  longe, 

mas fazendo nossas noites mesmo simples, lindas Noite de Natal, noites com esperança e gratidão por estarmos 

vivos!  

É isso Papai Noel, esperamos você trazendo muitas lembrancinhas dos tios, eles sempre mandam para nós no 

Natal, mas traga também muita alegria e amor! E como sempre digo, não se assuste com o barulho da bicharada, é 

pura euforia para receber um carinho seu! Será que no seu saco de brinquedos dá para trazer uma família nova? 

Talvez não dê, afinal somos muitos né? Mas não tem problema, sua visita vai encher nossos corações de felicidade 

amor e esperança!  O que já é um grande presente!  

Lambeijos Papai Noel, os suipanos estão esperando por você! 

 


