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A Coleção CONVERSAS da Editora AfroReggae nasceu com o desejo de
facilitar diálogos que muitas vezes podem parecer impossíveis. Conversar é
entrar em mundos diferentes, é conhecer novas opiniões, é ceder nas suas
próprias opiniões quando você percebe que o outro, de fato, pode ter razão.
Nem sempre é fácil conversar, mas deixar de falar com o outro é congelar
ideias, afetos e sentimentos. Conversar é conhecer o outro e se apresentar
sem amarras.
Esta é uma Coleção que tem a perspectiva de ajudar no papo que faz tempo
você quer ter e ainda não teve a coragem de puxar e a cada mês tratamos de
um assunto diferente.

Se você tem algum assunto com o qual precisa de ajuda, mande um email para:
conversas@afroreggae.org

João Marcelo tem 20 anos. Nunca gostou de festa de Natal.
Desde cedo percebeu que as festas lembram pouco
solidariedade e, em sua família, o que predomina é muita
comida e muita troca de presentes.
Apesar de sua família não ser muito religiosa, faz da noite de
natal um momento quase sagrado.
João Marcelo não vê motivos para esta reunião familiar e se
sente desconfortável em pensar nas pessoas que, naquele
momento, estão sem comida e nas crianças sem brinquedo.
Ele queria falar sobre este sentimento com sua família, mas
não sabe como começar a conversa.

Eu não gosto da Festa de Natal.
Estou errado?

Não! Você não está errado
Mas talvez você simplesmente não goste deste tipo de festa que sua
família pratica todos os anos.

Para quê uma festa que se
gasta tanto dinheiro com
comidas e presentes ?
João Marcelo, o verdadeiro espírito da Festa de Natal
não é trocar presentes e comer comidas variadas.
O Natal foi se comercializando e hoje acabou se
transformando numa festa muito comercial.

Mas eu não quero participar
desta festa comercial. Eu quero
fazer desta noite um momento
diferente. Eu posso?

Sim! Você pode.
Você pode fazer da noite do dia 24 de dezembro um momento
mais que especial para você e para muitas pessoas que
precisam de apoio e companhia.

Posso?
Como?
João Marcelo, tem tanta gente sozinha nesta noite.
Chame seus amigos de faculdade, academia e
organize uma Festa de Natal em um abrigo de idosos
ou de crianças.
Vocês podem levar alegria para eles e você pode,
através deste movimento, resgatar o sentido da noite
de Natal.

Minha Família não aceitaria
que eu não estivesse na ceia
de Natal. Como falar isso
para minha mãe ou minha avó?

Chame as duas para uma conversa.
Leve elas para visitar um abrigo de crianças ou de idosos.
Depois da visita proponha para elas fazer a noite de natal
da família neste abrigo.
Diga para sua família que a festa pode mudar de lugar e a
família pode fazer uma festa para alegrar crianças que
nunca viveram esta alegria.

Minha mãe e minha avó são pessoas muito
boas, mas elas não vão aceitar abrir mão
da festa familiar no dia 24 a noite. Elas
vão querer ajudar de outra forma mas
não desta.Tem outro jeito?

Sim! Tem

A festa de Natal de sua família pode ter o almoço com as
crianças no dia 24 e a festa da família no jantar ou sua
família pode fazer o almoço com as crianças no dia 25.
Tem muitas formas do Natal na sua família ser diferente.
Vocês podem abrir mão dos presentes para as crianças.
Vocês podem juntar um time de amigos e começar a apoiar
de forma solidária todas estas crianças.
O mais importante é você, com todo amor e cuidado,
propor para sua família e para seus amigos uma outra
forma de celebrar o Natal.

Eu acho que desta
forma minha mãe e minha avó
vão topar. Como eu posso procurar
um abrigo de crianças ou de idosos
na minha cidade?

Você procura a Secretaria de Assistência Social
da sua cidade e pede a relação de abrigos da
cidade.
Visite entre 3 e 5 unidades perto da sua casa.
Com certeza seu coração vai escolher o lugar
certo para fazer deste natal, um momento
diferente e especial.

Fazer um natal em
um abrigo será triste ?

claro QUE NÃO!
Será muito alegre, pois a alegria que vocês
vão levar para aquelas crianças ou idosos vai
contagiar a todos.

Os abrigos de crianças ou idosos, em geral, são
tristes, pois falta a solidariedade e a presença
de pessoas de fora.
Não existe momento melhor para alegrar e ser
invadido de alegria do que a época de natal.
Você e sua família vão alegrar crianças e
idosos, e vão experimentar uma alegria
contagiante, que somente é possível quando a
solidariedade é vivida na realidade e não à
distância.

Esta conversa
foi muito boa.
O Natal pode ser um
momento diferente e
especial.
E agora o que
que eu faço?
Vá conhecer os abrigos de sua região e comece a
mobilizar seus amigos e sua família para que este natal
seja um natal de alegria, solidariedade e esperança para
crianças e idosos, em que você vai conhecê-los e amá-los,
como uma família e muito maior.
Para continuar esta conversa: conversas@afroreggae.org
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O AfroReggae é uma organização que
luta pela transformação social e, através da
cultura e da arte, desperta potencialidades
artísticas que elevam a autoestima de
jovens das camadas populares. Tem por
missão promover a inclusão e a justiça
social, utilizando a arte, a cultura afrobrasileira e a educação como ferramentas
para a criação de pontes que unam as
diferenças e sirvam como alicerces para a
sustentabilidade e o exercício da cidadania.
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