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Natal de Jesus e Natal de Noel
 
Quando dezembro se aproxima, todas as cidades ficam mais bonitas: luzes, cores
movimento...
Portas a dentro de nossos corações, o sentimento de amor também se enfeita: Aflora em
nós a vontade de compartilhar afetos, de vivenciar o bem, de amar o próximo... contudo,
o mundo consumista foi afastando do homem o verdadeiro sentido do Natal de Jesus...

Em meio a compras e a festas natalinas, que nos oportunizam a convivência e a
fraternidade, não nos esqueçamos de cultivar a paz, de orar pelos que sofrem. Que
nossas mãos carregadas de pequenos presentes para aqueles que amamos, sempre
possam estar disponíveis para os que têm... nem recursos; nem ninguém...

Que o “natal de noel” seja vivenciado em clima de alegria, brindando a família e a amizade,
mas imperioso é priorizarmos o AMOR que se engrandece no seio da família universal,
propiciando condições para que Jesus possa nascer todo dia, através de nossos pequenos,
mas significativos atos de fraternidade, materializados todas as vezes que visitamos um
preso, que vestimos um pobre, que evitamos a fome, que cuidamos de um enfermo...

SIM! O Natal pode ser todo dia... é só recordamos a inolvidável mensagem de JESUS:
“Todas as vezes que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim
mesmo que o fizestes”

“Benditos de meu Pai!!!”

Nossa mais sincera gratidão a todos os que ajudaram a Associação Peter Pan a
transformar a história do câncer infantojuvenil em nosso Estado e a ser eleita a melhor
ONG do Brasil, em 2019, em todos os segmentos de atividades.
 

Olga Freire 
Presidente da Associação Peter Pan



O sentimento que eu tenho pelo Peter Pan e
todos seus funcionários é de imensa gratidão,
pois fizeram menos árduos, os nossos dias
difíceis, com o amor, solidariedade, brincadeiras e
festinhas. Tudo para nos ver felizes e isso faz toda
diferença na vida das crianças em tratamento. Eu
sou a prova viva de que Deus faz milagres e que o
amor cura. Meus agradecimentos a todos que
fazem parte da APP e do Hospital, do doutor às
enfermeiras e serviços gerais.

Juan Yure Carneiro
Paciente curado da Associação Peter Pan
 



Nossa inteira gratidão à Associação Peter Pan
por tamanha ajuda que nos dá diariamente
nessa difícil jornada na qual estamos
passando. Sempre que os procuramos, estão
todos com sorriso no rosto e não medem
esforços para nos ajudar. Deus os abençoe
sempre.
 
Rosa Maria Gomes Neto
Mãe do paciente Emanuel Neto
 

Mães de pacientes em
tratamento no CPC.



...o entendimento de que a vida, em sua inteireza, com suas alegrias e tristezas,
naturalmente nos leva a agradecer ao Criador a oportunidade da experiência. Estar
na vida de alguém, de quem não temos o sangue, é celebrar a bênção de servir. À
Associação Peter Pan, por nos permitir exercitar bendito amor ao próximo, na
condição de humildes voluntários, gratidão por tanta riqueza. 
 
Tarcísio Matos
Voluntário do programa social Raio de Sol
 

* Voluntários da Associação Peter Pan.



GRATIDÃO reúne vários sentimentos: amor, reciprocidade, espírito de amizade,
união e muito mais. GRATIDÃO é a memória do coração! E nós, colaboradores, da
Associação Peter Pan, temos inúmeras memórias, dentro dos nossos corações,
de TODOS que ao longo desses 24 anos nos ajudaram a TRANSFORMAR A
HISTÓRIA DO CÂNCER INFANTOJUVENIL NO CEARÁ. O nosso eterno “OBRIGADO”!

Sandra Salgado
Gerente de Atividades Sociais e do Voluntariado, representando o time APP



Caminhamos para o encerramento de mais um ano, que foi muito desafiador, mas
trouxe a oportunidade de maior união, solidariedade e empatia com o outro.

E queremos trazer até você nosso doador, parceiro, colaborador, sociedade, nossa
imensa GRATIDÃO por estar conosco, de mãos dadas, buscando esperança de futuro
para nossas crianças.

Que 2021 seja repleto de boas novas e que possamos contribuir para um mundo cada
vez melhor!
 
Michele Holanda
Superintendente da Associação Peter Pan
 




