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Apresentação

A Coleção PRESTA ATENÇÃO! do AfroRegge chega a sua quinta edição sempre com a 

intenção de facilitar práticas sociais e coletivas.

O Natal está chegando e não podíamos deixar de falar de solidariedade.

Vivemos um tempo de urgências, pressas e individualismos. Um tempo que não 

separamos espaço para olhar o que não está no nosso caminho ou preferimos não ver. 

Um tempo em que chegar na frente é mais importante do que chegar junto.

Falar de solidariedade é mais do que tudo sacudir este tempo que vai se colorindo com 

cores egoístas e sem alegria.

Falar de solidariedade é um exercício especial e fundamental de aproximação com o 

outro e com a realidade.

Ser solidário é estar atento ao mundo e não preocupado apenas com você.

Vale muito Prestar Atenção na construção de um mundo em que a solidariedade seja um 

vírus que contagie a todos.

Vamos em frente.

Marcelo Reis Garcia

Autor e Coordenador Editorial
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Elsa & Fred

Irmã Dulce

1- Reúna seus amigos do trabalho e falem 
sobre o que vocês podem fazer juntos 

para que a vida das pessoas seja melhor. 

2- No almoço de domingo na sua casa 
pergunte a seus pais, irmãos e filhos o 

que podem fazer juntos para melhorar a 
vida de crianças que vivem em abrigos.

Que tal visitarmos um abrigo?

O que podemos fazer para ajudar alguém
neste Natal?

Ei! Vamos ao cinema?

3- Saia do Trabalho e, em vez de ir para o 
cinema, use uma noite para fazer companhia 

para idosos que moram sozinhos.

Outro dia. 
Já tenho compromisso.



4- Use um sábado para conversar com adolescentes 
infratores que estão cumprindo medida socioeducativa.

Quando pretende 
voltar a estudar?

5- Pensou em ter um outro filho? Quem sabe adotar 
não seja um bom caminho...

O que acha de o
adotarmos?



8- Você já tem tanta coisa.  Abra mão dos 
presentes de natal e mande para quem 

precisa.
7- Converse com o pessoal da Igreja 

e junte alimentos para levar para 
uma comunidade pobre.

48

6- Já pensou em comprar presentes para crianças 
que vivem em abrigos e que não vão ganhar 

presente de natal?

Vou doar para a
família do seu Zé.



10 - Programe seu tempo para toda semana visitar uma família que está 
precisando de apoio para se manter unida.

9- Ao passar na rua por pessoas que estão pedindo 
esmola, pergunte se não querem ir para um abrigo.

Quer ajuda? 
Quer ir para um abrigo?



Isabela tinha uma vida organizada, duas filhas e uma carreira organizada pela frente.

A vida seguia com tranquilidade, mesmo o trabalho dela não sendo dos mais fáceis, pois 

fez a opção de atuar com crianças e adolescentes em situação de rua.

Nunca ficou na zona de conforto e nunca fugiu de um desafio. Se sabia que tinha uma 

adolescente de rua grávida ia à luta para garantir que ela tivesse acesso a um pré-natal e 

a um parto seguro.

Uma destas adolescentes ficou tão grata que colocou o nome da filha de Isabela, que 

logo virou Isabelinha.

Não passou muito tempo e a adolescente largou Isabelinha à sua própria sorte.

Isabela levou a criança para casa para passar um final de semana e Isabelinha hoje com 

12 anos é filha legitima de Isabela, que diga-se de passagem, segue trabalhando na rua, 

mas agora com crianças usuárias de drogas.

Isabela nunca se arrependeu de ter adotado Isabelinha. A menina dá alguns problemas e 

uma vez questionada responde com imensa naturalidade: Ela é minha filha. Ela não dá 

problema por ser adotada. Ela dá problema como todo filho dá.

Isabela é uma destas mulheres que tem esta "estranha mania de ter fé na vida" e que fez 

da adoção um ato extraordinário de solidariedade.

Uma história real...
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