
 

 
 

 

Alô Papai Noel!!! 

 

Tudo bem com o você? Chegou aquela época de conversarmos 

não é mesmo? Papai Noel que ano mais esquisito esse que passou 

hein? Ouvimos os tios aqui no abrigo falarem que surgiu uma 

doença nova que deixou muitos humanos doentes pelo planeta 

todo!  Tudo parou aí fora!  Vimos que as dificuldades aqui 

aumentaram, não vimos aqueles eventos que adoramos, onde 

entramos em contato com o mundo, conhecemos os tios que nos 

ajudam, vamos cheirosos e felizes com o coração aceleradinho com a chance de ganhar uma 

família! Mas se não der, já vale cada sorriso e afago que recebemos! Afinal passear é tão 

bom! Vimos também chegar mais amiguinhos abandonados! Muitos chegavam doentinhos, 

outros assustados ainda que saudáveis, e ainda tem os idosinhos com olhinhos tristes! Neste 

ano alguns tios pegaram essa doença esquisita! Mas todos ficaram bem! Falaram que daqui 

a pouco vão conseguir uma vacina, (nós sabemos bem o que é isso sempre levamos picadinha 

com remédio para não ficar dodói) e se Deus quiser ninguém sofrerá mais com essa doença!  

 

Apesar de tanta esquisitice, o corre-corre aqui continuou, o amor, carinho e dedicação de 

todos os tios que cuidam de nós todos os dias continuou como sempre! Procuramos sempre 

no céu na Noite de Natal aquela estrelinha brilhante, e sabemos que é você cruzando o céu, 

levando presentes e felicidades às pessoas! Então Papai Noel o que pedimos mesmo é muita 

saúde para os tios aí de fora, que NUNCA esqueceram da gente apesar de todos os 

problemas que enfrentaram neste ano, sabemos que eles nos carregam em seus corações! E 

talvez mandem também uma contribuição a mais por você, do jeitinho que podem, como 

sempre fazem nesta época festiva, ajudando ainda mais que nossos dias aqui sejam mais 

alegres! Cuida deles Papai Noel, na Noite de Natal, você vai ouvir latidos e miadinhos, somos 

nós aqui, pedindo saúde e felicidade para que eles continuem nos ajudando, mantendo nossas 

barriguinhas cheias e garantindo um cantinho quentinho para dormir, nos enchendo de 

esperança por ganhar uma família,  e fazendo nosso Natal e vidas mais felizes!   

 

Esperamos por você querido Papai Noel! 
 


