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Ho ho ho, o Papai 
Noel encantou!!!

O Papai Noel existe e vive lá no Polo 
Norte. Mas, para dar conta de atender 
as crianças de todo o mundo, o Bom 
Velhinho precisa de ajudantes, que estão 
espalhados por todos os lugares. Em Vera 
Cruz não é diferente. Não é de duvidar 
que o velhinho de barba branca e roupas 
vermelhas que está na Casa do Papai 
Noel, na Praça José Bonifácio, veio do 
gelo e que mais do que entregar balas e 
receber pedidos de presentes para o Na-
tal, traz refl exão aos pais no que se refere 
às atitudes do cotidiano. Ficou curioso 
para saber quem é este Bom Velhinho, 
que há pelo menos 15 anos exerce esta 
função com tanto amor e carinho? Acom-
panhe a entrevista:

Quem é o verdadeiro Papai Noel?
O Papai Noel, enquanto pessoa, é o 

símbolo daquele amor que se materializa 
na relação lúdica da fi gura (o Papai Noel 
de barba branca, gordo, do Polo Norte) 
e que afl ora todos os bons sentimentos. 
Esta magia que se cria no Natal vai ao 
encontro de desenvolver no coração de 
cada um de nós a fraternidade. É muito 
importante que o Papai Noel possa ter 
esta sensibilidade e oportunidade de 
trazer à lembrança e fazer emergir do 
coração aquela criança de 30, 50, 70 anos. 

Como é se aproximar das crianças, 
principalmente daquelas que têm 
medo?

Elas têm que sentir que o Papai Noel 
é transformado no lúdico do amor, de 
alguém mais velho, o lúdico da barba, lú-
dico de Jesus, de Nossa Senhora. Tem que 
ter um trabalho de interação que às vezes 
envolve o pai, a avó, o amigo que está ali 
para que a criança veja que o Papai Noel 
é o amor, a fraternidade. Estamos tendo a 
oportunidade, na Praça, de fazer com que 
a família interaja e refl ita suas atitudes.

Como é lidar com os pais?
Vivemos num mundo heterogêneo, no 

aspecto econômico e cultural. Eu, como 
Papai Noel, tenho que ter a consciência até 
onde posso chegar. É como a música: posso 
tocar de acordo com a capacidade auditiva 
do meu ouvinte. 

Qual a história mais engraçada que já 
presenciou?

Abrimos a programação com roupa 
branca para que as crianças recebessem 
toda a energia de paz do tema da Vila do 
Noel, do Polo Norte. Uma criança olhou 
pra mim e disse: “Papai Noel, o senhor 
está muito bonito. Mas o senhor está de 
pijama?”. Eu tive que ser rápido: “Não meu 
amor. Está vendo aquele morro lá? É minha 
casa, com gelo. Nos cavamos dentro e tenho 
minha fábrica de brinquedos. Para vir aqui 
te dar um abraço e uma bala, peguei meu 
trenó. Começou a cair neve, neve, neve,... 
e ela foi aderindo na minha roupa e fi cou 
branca. Não tive tempo de tirar a neve. 
Agora deu sol, fi cou bonito o dia e derreteu 
a neve”, disse. “Ah tá, agora eu entendi”, 
disse o menino. A criança sempre espera 
uma resposta.

Que presente o Papai Noel gostaria de 
pedir numa cartinha, neste Natal?

O Papai Noel tem muita espiritualidade. 
Ele tem um vínculo de muita afetividade 
com Jesus e com Nossa Senhora. Nós neces-
sitamos que as energias sejam convergidas 
para a paz, para a harmonia. Precisamos de 
muita energia de luz. Façamos uma corren-
te do bem, de amor e de fraternidade para 
que as pessoas possam ser energizadas para 
o amor e desenvolvimento. Este é o maior 
desejo do Papai Noel. Esqueça a obsessão 
do ter. Você sempre terá o que precisa para 
viver com dignidade. Desenvolva o ser. O 
ser vai te dar o amor, o fi lho. O fi lho é teu 
tesouro e amanhã você será o tesouro dele.
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