36ª EDIÇÃO

A Associação Peter Pan nasceu da vontade de amar os
pequeninos que têm câncer e da vontade de cuidar da
dor de suas mães.
Este sentimento foi tão forte que uniu pessoas, empresas,
Estado e transformou a história do câncer infantojuvenil
no Ceará!
Neste Dia das Mães, ao tempo em que agradecemos a
Deus a realização deste sonho de amor, dedicamos estes
versinhos a todos os corações que, para além de suas
famílias consanguíneas, já entenderam que o Amor ao
próximo é o caminho seguro para construirmos um
mundo mais feliz.
Feliz Dia das Mães!
E quem é minha mãe?
Perguntou-nos Jesus.
Vamos que vamos.
O AMOR tudo pode!
Ele foi O Grande Mestre
do AMOR.

TEMPO DE TRANSFORMAR
Vi muitas lágrimas caindo
Do rosto de uma mulher
Atingiu-me o sofrimento
Havia tanto amargor...
Aquele líquido salgado
Era uma chuva de dor!

Gravado em meu coração
Para sempre vai ficar
Como a pedir solução
Para que outras mãezinhas
Não precisem mais chorar...
Creiam
Lágrimas do mesmo pranto
Noutros muitos rostos vi
Em todas a mesma dor
Doendo tamanho amargor
Não podemos esperar
É urgente resolver
Precisamos entender
Que é tempo de transformar

Não me contive e pensei:
É preciso ajudar
Aquela dor nascia
Do coração de uma mãe
Cuidando de uma criança
Pequenina e carequinha
Que tinha olhos brilhantes
De quem acredita na vida
E num mundo de homens bons...
Não entendia direito
Sim! T R A N S F O R M A R
O que era câncer e dor
Tristeza em Esperança
Pobreza e falta de leito...
Construindo um mundo irmão
Urge fazermos a nossa parte
Ah! ....
Pra conquistarmos a certeza
Quem pode se conformar???
De que não vivemos em vão!
Como pode além de tudo
Ainda o leito a faltar???

Olga Freire

Hoje o carequinha querido
Não precisa mais do leito...
Nunca esqueci seu olhar.

Presidente da
Associação
Peter Pan

Criar os filhos, ensinar o certo e o errado, zelar pelo bemestar da família, se dividir entre as tarefas de casa e o dia a
dia no trabalho, curar os machucados, seja um joelho
ralado ou um coração partido, e acima de tudo, amar
incondicionalmente. Este é um quadro bem simplista do
que ser mãe significa. Na vida real, essas mulheres vão
muito além, elas sorriem mesmo quando a vontade é
chorar, elas tiram forças mesmo nos momentos de muita
dor, elas amam com tudo o que têm.
Em mais de duas décadas a Associação Peter Pan tem
cuidado de quem cuida, sendo a mão amiga e o abraço que
essas mães tanto precisam. Dar apoio, acolher e amparar
faz parte da nossa missão, missão essa que se fortalece na
resiliência e no amor das nossas “Mãezinhas”. Esta
instituição nasceu da vontade de amparar elas que sentem
a dor do câncer em dobro, que lutam incansavelmente pela
cura de seus filhos e neste Dia das Mães prestamos nossas
homenagens à força que demonstram diante dos
obstáculos, à delicadeza nos cuidados, a capacidade de se
doar e à esperança inabalável de um futuro melhor para
seus guerreiros e guerreiras.

Um feliz Dia das Mães a essas mulheres guerreiras que
amam, que se doam e que lutam pela vida de seus filhos. A
vocês o nosso mais sincero respeito e admiração. Parabéns
também as mães que não têm seus filhos em tratamento do
câncer, mas que têm seus corações voltados para esta
causa. Nossos aplausos as nossas doadoras, voluntárias e
colaboradoras que doam seu amor, tempo e dedicação
para que outras mães sintam a alegria de ver o filho bem e
curado.

Mãe é o nosso primeiro amor, é nosso espelho, o nosso
lugar especial de acolhimento e carinho. Nesta data tão
especial os pacientes do Centro Pediátrico do Câncer
preparam lindas homenagens para estas mulheres que
representam tanta força e dedicação. Vem conferir como
os nossos pacientes colocaram seus sentimentos no papel.

Ana Beatriz
Filha da Adriana

Ana Kemilly
Filha da Patrícia

Ana Lívia
Filha da Raimunda

Anderson Luiz
Filho da Maria Celia

Deivison
Filho da Daiane

Isaías
Filho da Aurineide

João Victor
Filho da Herica

Jordanya Kessya
Filha da Keylandia

Maria Heloiza
Filha da Vitória

Sara
Filha da Ivani

Thays Silva
Filha da Maria José

De: Maria Luiza Pereira de Almeida
Para: Maria Aparecida
“Mamãe, eu te amo muito. Você é especial na
minha vida. Feliz Dia das Mães”

De: Ana Carolina
Para: Antonia Holanda
“Feliz Dia das Mães. A comemoração é apenas
um dia, mas você merecia festa o ano
inteiro. Você está sempre lá fazendo tudo o
que pode e até o que não pode para dar o
melhor para mim e eu só tenho a agradecer
por ter alguém como você”.

De: Geovane Bruno Vital
Para: Ana Kele da Silva Bruno
“Feliz Dia das Mães! Que essa data seja
comemorada por muitos anos da vida.
Obrigada por ser essa pessoa maravilhosa.
Parabéns pelo seu dia. Te amo!”

De: Ana Beatriz Rocha
Para: Lais Rocha
“Mamãe, a senhora é especial. Sempre está
comigo e não deixa nada de ruim acontecer.
Te amo! Você é tudo para mim. Te desejo um
Feliz Dia das Mães”.

De: Ana Carolina Batista Costa
Para: Valdelice Batista
Não consigo colocar em palavras o quanto
sou grata à minha mãe. Ela é minha
inspiração e meu maior exemplo de mulher
forte, guerreira e com o coração de ouro. O
seu colo e carinho são capazes de me
acalmar até nas piores dores da vida. A sua
fé faz com que a minha se renove a cada dia
e isso é o que me mantém de pé. Quero dizer
também que agradeço a Deus todos os dias
por ter entregue minha vida a você, minha
mãe. Te amo muito e para sempre. Todos os
dias é o seu dia. Feliz Dia das Mães”.

De: Vicente Emanuel
Para: Fernanda Holanda
“Neste Dia das Mães quero desejar muita paz
e amor. Desejo muitos anos de vida e também
quero falar que te amo muito”.
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