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Uma obra leve e ao mesmo tempo profunda, aborda temas como 
esperança, infância, amizade, significado do Natal, partilha, fé, 
enfim, muitos temas podem ser trabalhados nesta obra delicada, 
com ilustrações encantadoras, que nos fazem reviver momentos 
como os destacados na obra, sobretudo ressaltando a importância 
da nossa fé e da amizade.
Cintia Santos

Uma obra encantadora tanto para crianças quanto para adultos. 
Os pequenos podem se identificar porque o Natal é mesmo uma 
época mágica que faz os olhinhos brilharem, já os mais velhos 
podem mergulhar na nostalgia e reviver a criança sonhadora que 
há em cada um. A magia do Natal é especial para muitos porque 
une as famílias, acende as esperanças e inspira a bondade. Nesses 
tempos tão sombrios em que vivemos, precisamos que essa magia 
nunca se perca. Que essa obra reacenda o espírito natalino em 
todos os leitores!
Douglas Coelho
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Você já viu olhinhos brilhando?
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Então vou te contar a minha história.
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Todo ano eu esperava o Natal!
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Não só porque minha família se reunia e eu 
podia ver meus primos, mas principalmente 

por causa daquele velhinho.
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Sim, do Papai Noel!
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Eu imaginava que o Papai Noel encontrava minhas cartinhas! 
Daí, ele ia lendo e voando com seus trenós rapidamente para 

sua fábrica de brinquedos para arrumar o meu!
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Mamãe falava sobre o outro significado do Natal! 
Talvez o maior de todos. Ela dizia: “Jesus nasceu e, 
com ele, veio a esperança de um mundo melhor.”
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Eu entendia e falava com Jesus todos os dias, 
ou quase todos. Podia ser antes de dormir ou 

na hora que a coisa apertava!
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Posso dizer que eu e Jesus 
somos bons amigos.
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Mas, os olhinhos brilhando só apareciam na noite de Natal. De 
repente, meu presente aparecia onde eu menos esperava: na 

churrasqueira, no quintal, na janela, na sala, embaixo da cama, 
no jardim, no corredor do hotel...
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Ai, ai, ai...que maravilha!
Meus olhinhos brilhavam...
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Não sei se os seus olhinhos 
já brilharam, mas os meus...
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Já brilharam muito e todas as vezes que 
eu conto essa história, eles voltam a brilhar!
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Vai ver é porque no fundo, no fundo, Papai Noel acende 
sua luzinha no meu olhar e daí eu volto a ser aquela 

criança de todos aqueles natais.
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E ser criança no Natal é 
mesmo sensacional!
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Agora, eu vou dormir e desculpem, mas preciso conversar 
com o meu melhor amigo. Aquele de todas as horas! 

Boa noite!
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Publique seu e-book com a gente!




