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A época mais 
generosa do ano

É possível fazer o bem e ser Papai Noel o ano inteiro, multiplicando 
gestos de amor ao próximo. Mas se tem uma época que isso se torna 
mais visível é no Natal. Muitas são as empresas, os grupos, as entidades, 
que se mobilizam em algum tipo de campanha e todos fazem bonito. 
Mas no bairro Conventos, um grupo de amigas entre cinco e 12 anos de 
idade vive esta solidariedade cercada  numa atmosfera de magia. Se as 
amigas já andavam desacreditadas na figura do Bom Velhinho, o pai 
da Valentina, o empresário Licério Müller, tratou de reverter o jogo. Ele 
foi generoso ao explicar que o espírito do Papai Noel, de bondade, de 
solidariedade, de amor ao próximo, vem de dentro e pode ser cultivado 
no coração de cada pessoa. E foi além: construiu um trenó, para que a 
filha e suas amigas pudessem vivenciar este momento mágico sendo 
ajudantes do Noel. 

A generosidade, como todo sentimento de doação, se multiplicou. 
Muitas roupas, brinquedos e alimentos chegaram até a casa de Licério e 
sua esposa, Deise Borges. Valentina, Lauren Pagel, Brenda da Silva, Maria 
Eduarda Loebens, Marina Waechter e Helena Cunha estavam radiantes 
em poder compartilhar. Presentes, carinho, tempo, algo tão precioso 
nos dias de hoje. O ciclo de generosidade se completa nas entregas, ao 
se depararem com os sorrisos de felicidade das famílias, com o brilho no 
olhar das crianças que pouco têm. A chegada do trenó nas comunidades 
e nas casas espalhou alegria, esperança, fé por dias melhores, crença no 
bom coração das pessoas. A julgar pela iniciativa de Licério, por contagiar 
as amigas e suas famílias, e envolver a comunidade, sim, é possível crer 
e ser Papai Noel. Em dezembro e em todos os meses do ano. Basta abrir 
o coração e deixar acontecer a magia. Do amor, da solidariedade, da 
generosidade.


