
 

 
 

Uma história de amizade para o natal 
 

Imagine que perdemos nossa memória; e como no filme de Frank Capra, um anjo aparece no Natal 
para nos ajudar a recuperá-la, e é quando lembramos que desde criança a amizade se constrói por 
meio de brincadeiras, enquanto na adolescência, uma fase intensa, na maioria das vezes é possível 
depois de muitas caracterizações até atingir a empatia grupal, no estágio seguinte, o adulto, mais 
durável, é cimentado pelo trabalho que desenvolvemos ou pelo hobby que nos damos, e quando 
atingimos uma certa idade, essa memória não pode ser totalmente recuperada, porque é frágil ou 
porque carrega momentos contra os quais lutamos para não lembrar e é quando precisamos de 
alguém que se vista como um amigo especial. 
 
O Natal torna-se assim uma terapia da memória entre amigos, pois procuramos um momento para 
expressar um sentimento que nos faz sentir que somos parte de algo melhor do que nós próprios, 
por isso procuramos estreitar laços de convivência, ás  vezes guiados pelos anúncios comerciais, 
que se tornam os verdadeiros protagonistas do NATAL, já que costumam ser frases curtas com 
imagens espetaculares; onde nos dizem que a amizade se reafirma com a troca de objetos materiais, 
que coincidentemente são os protagonistas das propagandas citadas, o lema é: existe o presente 
perfeito para o amigo perfeito e não há presente para quem é imperfeito como  consequência de 
uma vida onde não há NADA material para dar, porque tudo está submerso no oceano da 
invisibilidade, onde muitos vivem e por isso deveria ser impossível esquecê-los. 
 
Neste tempo de luzes nas ruas, onde reciprocamente nós desejamos o melhor, é possível mergulhar 
no verdadeiro sentido da amizade, convidando-nos a abraçar  com um tom diferente aqueles  
amigos ou não tão amigos, pois participando no cenário  do Natal, devemos nos sentir motivados 
a fazer coisas a seu favor, pois li um artigo no Annals of Behavioral Medicine, sobre os benefícios da 
amizade que dizia:  que passar o tempo com os amigos nos permite ter perspectivas positivas em 
situações complicadas, melhorando nossa qualidade de vida, principalmente quando conseguimos 
rir de nós mesmos quando criticados por um amigo. 
 
Talvez o sorriso seja o estímulo essencial para revitalizar a amizade para o Natal, e cito esta data 
específica porque quase todas as pessoas em qualquer canto do mundo terão que vivê-lo em breve, 
daí usarmos ou não o chapéu de Papai Noel pelas milhares de ruas sem noite, procuremos 
expressar nossos sentimentos de gratidão a todos aqueles que ao longo do ano nos 
proporcionaram um caminho mais humano, por isso desde a Associação Comitê Ipiranga 
agradecemos a amizade de tantas pessoas em diferentes partes do mundo, que com seu abraço 
nos deram asas para continuar desenvolvendo nossos programas de saúde ao longo de 2021 nesta 
imensa Amazônia. Obrigado, Feliz Natal, Boas Festas e Feliz 2022 
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