
Essa carta em resposta à História de vida da Helena Bueno Gomes é parte 

integrante da quarta tarefa da Gincana Cultura A Hanseníase tem cura. O 

Preconceito também, desenvolvida no Núcleo Regional da Educação de 

Cascavel, Paraná em parceria com o MORAHN, 10ª Regional da Saúde e 

Secretaria da Saúde de Cascavel. 

Participaram 36 equipes de 14 municípios da região oeste do nosso 

estado. 

Cascavel, 23 de maio de 2012. 

 

 

 

Resposta à carta de Helena Bueno Gomes 

Helena, os alunos da Equipe Juntos Contra a Hanseníase da Escola 

Estadual de Barra Bonita ficaram emocionados com sua carta. Durante vários 

momentos da leitura, houve comoção no grupo. 

Nunca imaginávamos que alguém passou por momentos como o 

seu, de tamanha maldade com apenas uma criança. Os filhos serem afastados, 

tirados de seus pais é algo inconcebível. 

A mensagem que temos para você é continuar fazendo o trabalho de 

conscientização e informação para toda a população sobre a Hanseníase, 

contar para as pessoas de sua história e de histórias de outras crianças que 

viveram a crueldade de serem retirados do convívio de seus pais, para que um 

grande número de pessoas compreenda e se mobilizem para acabar de uma 

vez por todas com o preconceito existente aos portadores da doença. 

Nossa equipe está confiante e entusiasmada com a Gincana, sendo 

que através da mesma obtivemos muito conhecimento sobre a história da 

Hanseníase e através das atividades que estamos realizando, podemos 

esclarecer e informar a população sobre a doença, sintomas, formas de 

contágio, tratamento e, principalmente orientar para que não aconteça 

discriminação com os doentes. 

Você e sua família estarão em nossas orações. Que Deus conforte 

seu coração. 



Desejamos que você tenha muita prosperidade em sua vida, que 

sua família seja um porto seguro para ti e que sejas muito feliz! 

Um grande abraço! 

Equipe: Juntos Contra a Hanseníase – Escola Estadual de Barra 

Bonita, Três Barras do Paraná. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

COLÉGIO ESTADUAL DO CAMPO BENJAMIM ANTONIO MOTTER 
 

CARTA PARA HELENA BUENO GOMES 
 

Olá,  somos do Colégio Estadual do Campo Benjamim Antônio Motter, 
queremos expressar os nossos sentimentos pelo o que aconteceu com você 
em sua infância. 
Ficamos comovidos com  sua história de vida, foi muita injustiça o que fizeram 
com você. Essas pessoas vão se arrepender por ter feito isso com você, 
ficamos imaginando! Ninguém podia te atender quando você estava sendo 
castigada? 
Mas Deus estava ali e vendo tudo e presenciando toda a injustiça que estava 
acontecendo com você. 
Sentimos muito Helena por você, sabemos que superou mas nunca se 
esqueceu. Esperamos que você seja muito feliz, mesmo sabendo o que 
aconteceu no passado. 
Sabemos também que tem várias outras crianças  semelhantes a sua história 
naquela época, é triste lembrar que era    normal os filhos serem separados de 
suas mães, pois  as crianças   podiam se contaminar com  as doenças dos 
pais. 
Naquela época separando os filhos dos pais, eles achavam que assim estavam 
protegendo as crianças para não ser contaminadas com a doença, pois não 
sabiam que as mulheres que cuidavam das crianças faziam o mal. 
Obrigado pela oportunidade um forte abraço. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitão Leônidas Marques, 04 de maio de 2012. 

 

 

Querida Helena, tudo bem com você? 

         Sexta-feira nos reunimos para uma tarefa da gincana e lemos seu 

depoimento, ficamos muito comovidas com sua historia, e através da sua carta, 

imaginamos todo o sofrimento que você passou  e também a vida que sua mãe 

levou, privada da presença e carinho de suas 2 filhas, porque somos mães e 

são nossos filhos que nos dão a maior alegria nessa vida. 

         Que bom que você encontrou o MORHAN e que unida a esse movimento, 

pode resgatar parte de sua história e também ajudar a outros que passaram 

pela mesma situação. Ficamos felizes em sabermos que pode reencontrar sua 

irmã. Essa gincana sobre Hanseníase permitiu nos conhecer mais sobre a 

doença e também o preconceito que os portadores sofrem e saber também um 

pouco do que ocorria no passado, realmente um fato muito triste da história. 

Pudemos ver as ações erradas do governo na época, da falta de recursos para 

a saúde e também damos graças a Deus que tem dado inteligência para o 

homem desenvolver medicamentos tão eficazes como temos atualmente, 

porque agora é só fazer o tratamento correto e a doença já está vencida.  

          Querida Helena, não podemos mudar o que passou, sabemos que em 

sua memória há registros amargos de seu tempo no orfanato, depois na casa 

de algumas famílias que só te maltrataram e sobre sua mãezinha, que 

acreditamos, pela fé que temos em nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, que  

ela já esta no paraíso e esta muito melhor do que nós aqui. O Senhor Jesus 



sempre acolheu a todos,  os leprosos no passado, sempre os tratou com amor 

e sem preconceito. Mas temos que pensar no presente e acreditar na 

solidariedade humana e em uma vida melhor, com mais saúde e fazermos 

nossa parte que é cuidar de nossa família e de todos que nos rodeiam. 

         Desejamos muita paz em seu coração e toda sorte de bênçãos para você 

e sua família. Desejamos êxito nesse trabalho do Morhan. Que muitas pessoas 

sejam alcançadas e tenham suas vidas mudadas. 

         Um forte abraço dos professores, alunos e funcionários do Colégio 

Estadual Carlos Argemiro Camargo. 

 

 

 

Olá Dona Helena, nós do Colégio Estadual Carlos Gomes de Iguatu - 

Paraná estamos participando de uma gincana onde o tema é a Hanseníase. 

Ficamos sabendo de sua história e nós achamos muito importante, pois 

você não teve vergonha de contar a maneira que você viveu de uma forma tão 

simples, dos sofrimentos e principalmente da sua luta, Mulher Guerreira,  que 

viu como a vida é desde pequena, onde era uma criança inocente e que tinha 

que se afastar dos pais porque eles estavam doentes, mas não se distanciou 

do caminho certo e que Deus com certeza acompanhou todo esse sofrimento e 

deu forças para superar vencendo tudo desde pequenina. Além de ter contado 

essa história tomamos conta que serviu de apoio para que algumas pessoas 

vão  imediatamente procurar ajuda, pois contrário de tempos atrás, hoje, a 

doença tem cura, só precisa procurar atendimento médico. 

Queremos agradecer o apoio e a compreensão por ter nos dado um 

exemplo de Vida. 

 

Obrigada! E até mais. 

 

Remetente: Alunos do Colégio Estadual Carlos Gomes de Iguatu – Paraná. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA PARA HELENA 

 

 

          Graças a Deus que a medicina evoluiu e mudou tantas situações cruéis 

de sofrimentos. Entre ela citamos a Hanseníase que separava as famílias, pais 

colocados em leprosários afastados da sociedade e impedidos de conviver com 

as demais pessoas. O caso de vocês não foi diferente, impedidas de viver com 

os pais, foram para abrigos onde o tratamento também era muito rigorosos, 

castigos terríveis, torturas, etc. 

Gostei da sua fala: “Preciso aprender a perdoar”, é verdade, para a 

gente ter paz e poder viver bem precisamos perdoar, livrar nosso coração de 

mágoas, ressentimentos, não é fácil, mas Deus ajuda e da força quando nele 

confiamos. 

Embora seu relato nos traga lágrimas nos olhos só ao ler o sofrimento 

de vocês entendemos o quanto foi difícil para vocês. Quanto sofrimento, ser 

obrigada a se esconder dentro de casa, não ter conseguido se encontrar com 

os pais nem depois de adulta. O mais importante é que vocês não se 

desvirtuaram do caminho correto, foram orientadas pela palavra de Deus que é 

nosso verdadeiro Pai e Criador. 

Continuem a luta pela vida e com certeza Deus caminhará com vocês 

recompensando todo esse sofrimento. 

Felicidades e um abraço carinhoso dos alunos do Colégio Castelo 

Branco.    



 

 

As feridas da alma são curadas com carinho, atenção e paz.  

Machado de Assis 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLÉGIO ESTADUAL ANTÔNIO DE CASTRO ALVES 

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 

Rua Iapó, 118 – Capitão Leônidas Marques – Paraná – CEP 85.790-000 

Fone Fax (45) 3286 1566 

Cartas 

 

Eu, Emanuelly, acho que você, Helena, sofreu muito mas foi corajosa e seguiu 

em frente, foi batalhadora. Achei muito interessante sua história, isso mostra 

que você é um exemplo de mulher. 

 

Eu, Kleiton, acho você um exemplo de mulher, batalhadora e fiquei muito 

emocionado com sua história, você é a inspiração para muitas outras pessoas. 

 

Eu, Mariana, gostaria de dizer que você é uma mulher muito batalhadora, e que 

mesmo com tudo o que aconteceu com você, foi muito corajosa e conseguiu 

superar, pois você sofreu muito. 

http://www.kifrases.com/frases_de_machado_de_assis.php


 

Olá Helena, meu nome é Mauricio José Schiavi. Escrevo esta carta pois fiquei 

muito comovido com sua história, e queria lhe dizer que você é uma guerreira, 

uma vencedora e principalmente que você, Helena, consiga construir sua vida, 

pois lhe desejo tudo de bom. Você é um exemplo de que a esperança é a 

última que morre. 

Obrigado 

Mauricio José Schiavi 

 

Helena, fico admirada com sua força de vontade de lutar e ter esperança, pois 

você teve muita força de encarar o medo e ter forças de viver e ter coragem de 

encarar todas essas torturas. Eu, Daiane Girardi Vieira, quero te desejar que 

você seja muito feliz com sua família, esqueça todas as torturas, tudo o que 

você sofreu no passado. Parabéns, Helena, por superar tudo o que você 

sofreu, e espero que você encontre sua irmã e seja muito feliz. E acredite Deus 

vai estar sempre com você. 

 

Eu, Julia, queria te parabenizar por conseguir passar pelas dificuldades da sua 

vida. Admiro a sua força de vontade de viver, paciência de aguentar essas 

torturas. E espero que um dia você consiga encontrar a sua irmã. Que você 

seja muito feliz com sua família,  esqueça o passado e viva o presente. 

Parabéns Helena, por você ser essa pessoa maravilhosa que você é.  

 

Helena, nós do CEACA ficamos muito comovidos com sua história, 

gostaríamos de um dia poder conhecer você e poder abraçá-la e dizer o quanto 

desejamos que você seja feliz. 

Que Deus esteja com você. 

Beijos e abraços de todos. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTAS PARA HELENA  BUENO GOMES 

 
 Querida Helena Bueno Gomes, infelizmente nossa vida nem sempre é 
um mar de rosas, e sua vida não foi diferente, mas você deu a volta por cima e 
conseguiu vencer essa batalha. 
 Queremos que você continue participando do Morhan, combatendo o 
preconceito e ajudando as vítimas dessa doença. 
  
 Um abraço de sua admiradora: Andressa. 
 
 
  
 Querida Helena, apesar de todo seu sofrimento, você superou tudo 
aquilo que acontecera de ruim em sua dura vida. 
 Acreditamos que você possa continuar a ajudar essas pessoas que tem 
a Hanseníase, continuando no Morhan, para que elas possam ter uma vida 
normal, para que cuidem de seus filhos e que eles possam ter uma vida sem 
tristezas e a abandonos. 
 
 Um abraço de sua amiga: Eduarda Gonçalves. 
 
  
 Helena, apesar de seu sofrimento no orfanato, te admiro muito pois você 
não desistiu, lutou, batalhou e venceu. Hoje você esta aí firme e forte, uma 
verdadeira vencedora, com uma família digna e sendo voluntária no Mohan 
(movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase). 
 Você superou seus traumas e hoje ajuda as pessoas que tiveram a 
mesma doença, que seus pais tiveram, um ato muito bonito. 
 Quero que você continue fazendo teu trabalho pois quanto mais você 
ajudar, melhor. 
 
 
 Um abraço de seu amigo: Felipe. 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Cascavel, maio de 2012 

Colégio Estadual Jardim Consolata 

Consolata por todos e todos contra a hanseníase! 

 

Helena, após lermos sua história ficamos profundamente emocionados 

com ela, visto que tornou seu sofrimento em ajuda, fazendo com que todos nós 

reflitamos sobre nossas vidas, você nos deu força e coragem para lutar por nos 

pelos nossos conhecidos e amigos e também por pessoas que não 

conhecemos e precisam de ajuda. Bastamos ler sua história para refletir sobre 

nossas vidas que muitas vezes reclamamos e nos questionamos por períodos 

difíceis que passamos  e graças a Deus termos uma família que serve de 

exemplo e de suporte, não conseguimos nem imaginar todo sofrimento que 

passou parece que uma pessoa não suportaria tanto sofrimento mas seus atos 

e ações nos motivam para sermos pessoas melhores do que somos. 

Obrigada Helena por nos dar força e incentivo, mesmo por não passar 

pelo que você passou você se torna heroína e nos dá esperança para 

conseguir lutar pelas pessoas que precisam de ajuda. 

Ficamos agradecidos por você, grupo do projeto Consolata por todos e 

todos contra a hanseníase do Colégio Consolta Cascavel Paraná. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

COLÉGIO ESTADUAL DESEMBARGADOR ANTONIO FRANCO FERREIRA 

COSTA ENSINO  FUNDAMENTAL, MÉDIO, NORMAL E PROFISSIONAL. 

 

EQUIPE: DESEMBARGADOR EM AÇÃO, JUNTOS VAMOS ACABAR COM 

A HANSENÍASE E O PRECONCEITO. 

 

MENSAGENS DE NOSSA EQUIPE PARA HELENA BUENO GOMES 

 

Aluna: Carla Brustolim 

 

A história de vida de Helena é bem sofrida e triste também, mas que 

bom que ela conseguiu se casar e ter filhos, em fim ser feliz. Helena você foi 

muito batalhadora, conseguiu aguentar a todas as humilhação que você 

passou, conseguiu ser irmã mesmo as pessoas te tratando como  bicho sem 

educação, sem carinho, sem amor, somente maltratando. Sinto muito pelos 

seus pais, não acho que deveria ter separado você e sua irmã de seus pais. 

Hanseníase é uma doença grave sim, mas tem cura e nem por isso tinha que 

tirar você de seus pais, isso foi só para fazer vocês sofrerem e passarem por 



tudo o que passaram, sei que vocês sofreram bastante que até quando li sua 

historia me emocionei. Helena, você deveria continuar, divulgando, 

anunciando, sobre a sua história de vida, para que as pessoas fiquem sabendo 

mais sobre a doença, assim elas podem se proteger e se curar e também 

continuar divulgando para que elas se emocionem assim como eu me 

emocionei... 

 

 

Aluna: Ana Julia Cecato 

 

Helena, após ler a sua história fiquei muito chocada com ela, você teve uma 

infância muito complicada e difícil, mas teve forças para aguentar até o fim. 

Você aprendeu muitas coisas da vida e isso fez com que você se tornasse uma 

pessoa diferente de tudo e de todas, pois, você sim sabe o que e sofrer mais 

superou. Helena a tua história mudará  a vida de quem ler, pois e uma história 

chocante e que vai marcar a nossas vidas. Helena eu te admiro muito pela sua 

força de combater todos os obstáculos da vida. 

 

ALUNA : SARA SACOMORI 

 Este depoimento  me chamou muito atenção pelos acontecimentos ocorridos 

pela Helena os maltrato as agressões a violência a crueldade dessas pessoas 

que parece não ter sentimento nenhum. 

 

 Eu me emocionei muito, pois é muito difícil você ser tirada de sua mãe, 

a pessoa que você mais ama nessa vida. Eu desejo a você Helena muita força 

e que consiga perdoar todas essas pessoas que a machucou. 

 



Um super abraço. Estou torcendo por você. 

 

ALUNA: GESIANE DA CUNHA SLUZARSKI 

 

 Helena, antes de entramos nessa gincana não fazíamos idéia do que era 

a hanseníase, a partir dai quando nos envolvemos com a gincana podemos 

perceber o quanto estávamos errados em relação a essa doença. A maioria 

das pessoas pensa que pelo simples fato de tocar em uma pessoa que tem a 

hanseníase já vai contraí-la, não sabem que se tratada ela não transmite mais 

e que é muito importante para o portador de hanseníase ter carinho e atenção 

de seus familiares e amigos.  

 Agora lendo sua história podemos perceber o quanto era difícil para 

todos os que tinham em sua família alguém com hanseníase, pois milhares de 

crianças foram tiradas de suas mães e mandadas para a adoção muitas como 

você não tiveram o carinho que deveriam ter tido, e mesmo assim não 

desistiram de seguir em frente, que ate hoje sofrem com as lembranças do 

passado, mas que nem por isso se deixam levar pela tristeza. Hoje as pessoas 

não são separadas de sua família, mas sofrem com o preconceito da 

sociedade. Agora sabemos o que realmente é a hanseníase, e também 

sabemos que não se pode ter preconceito. A partir da sua história podemos ver 

o quanto é importante tirar um pouco de nosso tempo para conversarmos, dar 

atenção, carinho a alguém com hanseníase, pois assim essa pessoa terá 

vontade de viver e seguir o tratamento. 

Um beijo no coração. 

 

 

ALUNA: FERNANDA THOMÉ 

    Helena Bueno Gomes 



 Nunca pensei que o ser humano seria capaz de fazer isso  com você e 

com outras milhares de pessoas. Lamento  por tudo o que lhe aconteceu e 

admiro muito sua coragem em retomar o assunto e escrever, o que com 

certeza não foi tarefa fácil. 

  Esse texto não apenas conta sua história mais a de outras pessoas que 

talvez não tenha a mesma coragem que tu tiveste neste momento, além disso, 

nos permite pensar: em que mundo vivemos? Como isso pode acontecer? Por 

que reclamamos tanto da vida que temos?  

 Parabéns por sua coragem, perseverança e esperança. Lhe agradeço 

pela lição de vida e a vida continua esqueça o passado e VIVA o presente. 

Seja muito feliz. 

 

 

ALUNA: DAIANE MAOTA DOS SANTOS 

Olá Helena,  

 Quando começamos o projeto, tínhamos apenas um objetivo, aprender e 

se informar sobre a hanseníase e os preconceitos ocorridos com a doença. 

Mas agora fomos além, aprendemos sobre a doença e convivemos com 

histórias reais de pessoas que sofreram desde a infância, na busca de não 

sofrerem mais a discriminação da sociedade.  

   Com sua história de vida sofrida, mas que mostra a sua coragem de 

encarar os problemas, me conscientizei, e quero ajudar a acabar com todo 

esse preconceito que as pessoas ainda têm com essa e outras doenças 

também; para que daqui algum tempo essa história de discriminação consiga 

ser exterminada de vez.  

 

 

ALUNA: CLAUDETE GARDECHE DE OLIVEIRA 



 

 Ao ler a carta me emocionei muito. É duro descobrir como as pessoas 

eram tratadas antigamente, com tanto desprezo e maldade. Hoje melhorou 

muito mas ainda devemos lutar contra o preconceito. Sinto-me revoltada com 

essa situação vivida por você... Gostaria que pudéssemos reescrever essa 

parte macabra da história brasileira 

 

 

ALUNA: ANA PAULA 

Helena Bueno Gomes 

 

 Após ler sua história e saber de todo sofrimento pelo qual passou fico 

comovida e emocionada por sua força perante esta situação, e sem palavras 

para a tamanha crueldade humana.  

 Você viveu algo que não sei se suportaria desde os maus tratos ate a 

ausência de qualquer figura paterna. Por isso fico admirada com sua história, 

sua força de superação principalmente ao reviver tudo escrevendo. 

 Merece reconhecimento de todos e é exemplo de superação para muito 

em nossa sociedade atual. 

 

ALUNA: PRICILA APARECIDA DUARTE 

 

  Helena achei muito comovente sua história fiquei emocionada com o 

relato de sua vida pois    nunca tinha visto alguma história como a sua! Você é 

uma mulher muito batalhadora pois conseguiu superar  seus sofrimentos, mas 

sei que isto deixa marcas no seu coração. Você é um exemplo para todos nós 



em que muitas vezes não damos valor na família  que temos e que não 

gostamos de passar momentos juntos por eles serem mais autoritários! 

 Mas você minha querida, apesar de tudo o que passou buscou encontrar seus 

pais para revê-los. Mas vemos que tudo isso foi ocasionado por uma  doença 

chamada hanseníase que além de manchar a pele mancha o coração como 

manchou o seu pelo fato de ser separada dos seus pais  ao nascer. 

          Helena, lhe desejo muita força na sua vida que você seja muito feliz por 

que você é uma pessoa que tem direito sim à felicidade muito mais ainda, a 

liberdade! 

         E para concluir deixo aqui o meu recado não  relativamente a você mas 

para todos se unirem e lutar contra a hanseníase para que não se possa surgir 

mais histórias como a sua assim combatendo o preconceito e se juntos 

lutarmos contra a hanseníase nós venceremos!! 

 

ALUNO: GILMAR CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR 

 

Olá Helena...........  

Antes desse projeto eu tinha um modo de pensar sobre a hanseníase, ou 

melhor não sabia nada. Hoje paro pra pensar e vejo que não aprendi muito, 

mas o necessário para saber que a hanseníase tem cura e o preconceito 

também. Sua coragem e determinação foi uma das grandes inspirações que 

encontrei para ajudar a exterminar com todo o preconceito e discriminação que 

as pessoas com a doença sofrem. 

    Sua história de vida me fez compreender e entender que o preconceito 

é maior do que a gravidade do problema para quem possui a doença. E que é 

necessário acima de tudo, ajudar em vez de julgar.  As pessoas devem ser 

vistas pelo que são e não por  seus 'problemas'  

ALUNO: DOUGLAS CLYTS TIMOTIO DA SILVA 



 

Olá Helena,  

 

   A sua história de vida é sofrida, pois como todas as pessoas que tem a 

doença sofrem com o preconceito  da sociedade, estão lutando para acabar 

com toda a discriminação ocorrida. Na sua história, escreve como foi corajosa 

e determinada a encarar todos os problemas que estavam acontecendo ao seu 

redor, sua força de vontade é impressionante, pois muitas pessoas teriam 

desistido na primeira barreira que encontrassem.  

   Estou motivado a ajudar a combater e erradicar toda a discriminação 

existente, para que as pessoas com a doença sejam mais felizes e mais livres, 

pois não vão ser mais pressionadas ou excluídas. 

 

 

ALUNA: LUCIA APOLINARIO 

       

  Helena, sua história de vida é muito triste, fiquei muito triste ao ler, me 

imaginando  em seu lugar,  a gente não consegue sentir nem um terço de tudo 

seu sofrimento. Mas o importante é que já passou, você encontrou muitas 

pessoas ruins em seu caminho, mas também encontrou pessoas que te 

ajudaram, sei que é muito difícil esquecer de quem nos fez e nos tratou mal 

então procure pensar só nas pessoas que te ajudaram,  quem te deu um 

sorriso e te ajudaram a seguir em frente, pois  é elas que importam. Não fique 

triste por não conseguir perdoar, pois quando sofremos demais  é muito difícil 

perdoar, então se apegue a DEUS e peça para ele te ajudar, não pense mais 

em seu sofrimento, dê lugar às coisas boas da vida como aos amigos, 

filhos,família em geral pois eles merecem  que você pense neles. Pense no 

futuro e tente esquecer o passado, pois ‘’água passada não move moinho’’, seu 



passado não vai mudar então mude o seu futuro para melhor e que você tenha 

um ótimo futuro com seus amigos e familiares 

 

ALUNA: LUCIMARA ANDRADE MACHADO 

 

Olá Helena …...... 

  Que vida difícil você teve, considero-te uma grande uma grande 

batalhadora pois teve coragem de enfrentar todos os seus medos e sair à 

procura de seus pais... 

  E o que fizeram com você é uma grande injustiça, pessoas  sem 

coração , e na verdade também ignorantes, cheias de maldade. 

  Posso dizer que se não fosse essa gincana eu não saberia lidar com 

uma pessoas que tivesse hanseníase. Mas sei que não seria preconceituosa, 

só não sabia a fundo sobre essa doença, hoje sou mais consciente e vou 

ajudar a repassar para as pessoas que ainda não sabem sobre essa doença e 

nem ao menos  se tem a doença. A tua história serve para que pessoas 

maldosas que ainda fazem mal a essas pessoas sejam castigadas, talvez não 

assim,  mas que os façam se arrepender de tal crueldade.  

         Sabe tem uma frase assim : O mundo é como um espelho que devolve a 

cada pessoa o reflexo de seus próprios  pensamentos... .Por isso o modo que 

encaramos a vida é que faz toda diferença. 

          O teu reflexo não podia ser melhor, corajosa, batalhadora . 

            E se está nesse movimento não desista porque só lhe trará bons frutos  

e sua vida será melhor. 

         Muitas felicidades pra você. 

 

ALUNA: MARINA MARIANA IGLIKOWISKI 



 

Olá Helena! 

 

 Neste momento acabo de ler sua história. Já havia ouvido muito sobre a 

hanseníase, mas confesso que até este momento, ainda não tinha caído a 

ficha do que ela pode realmente representar na vida de uma pessoa. Não 

posso dizer que sei o que você passou, mas suas palavras me atingiram 

de tal forma que vi, que, não quero que essa gincana seja só um momento 

no colégio, mas que seja também um projeto para minha vida,  e que eu 

possa fazer o que puder, para ajudar de alguma forma as pessoas que 

são atingidas por este mal. Me tocou muito a parte em que disse sobre seus 

pais, sinto muito por ter perdido eles, e confesso que não tenho nenhum medo 

da vida, mas tenho medo de que um dia a morte possa chegar e leva-los 

também para longe de mim. Hoje após conhecer sua história apesar deste 

medo, agradeço ao menos por ter tido a chance de conhecer.  

 

   Você citou em seu texto estas palavras: 

 

    ...:(:(:(. Preciso aprender a PERDOAR....estou neste processo....com ajuda 

do altíssimo....eu vou conseguir.....:(:(:(. 

 

   Quero dizer que também acredito muito em Deus, ele é a razão por que 

estamos aqui,assim como você espero jamais desistir de coisa alguma,  que 

para isso precise lutar a vida toda, e se para isso for preciso sofrer,vou me 

lembrar da frase que ouvi de minha professora de português: 

 

     "Tudo na vida vale a pena se a alma não for pequena" 

 

   Bom, quero dizer obrigada por ter tido a chance de ler sua história, gostaria 

que mais pessoas tivessem a chance de ler, principalmente as que pensam 



somente em si,que são egoístas e preconceituosas. Espero que o que escrevo 

seja proveitoso de alguma maneira, não como a sua foi pra mim, que com 

certeza é impossível, pelo contexto de sua história, mas de certo um pouco ao 

menos. Obrigada novamente por expor sua história de vida, com certeza ela irá 

fazer a diferença para muitos que a lerem. 

 

ALUNA: MARILDA 

 HELENA BUENO GOMES 

 Confesso que ao ler sua história de vida fiquei sem palavras, somente 

uma pessoa batalhadora,corajosa e acima de tudo vitoriosa poderia superar o 

que você enfrentou; uma história de vida que  deveria ser conhecido por muitas 

pessoas que pensam que sofrem na vida,pessoas que tentam até mesmo 

suicídio ou tentam contra a vida de outros por acreditarem que seus problemas 

são difíceis de superar. Confesso-lhe também que senti-me pequena  ao ler 

sua história...Não sei o que se passa na sua cabeça hoje em dia,se perdoou 

esses que tentaram de uma certa forma contra sua vida mas creio realmente 

que eu não os perdoaria...Pessoas como essas merecem sofrer e muito para 

sentir o que você sentiu, apesar  que o que é delas está guardado pode ter 

certeza um dia irão pagar todas os dias que te fizeram sofrer...O que de mais 

importante que tenho é minha família  e é muito triste saber que a sua foi-lhe 

tirada na infância...Nada posso-lhe oferecer a não ser a minha grande 

admiração por essa vitoriosa que você é !!! 

 A cada momento em que lembrar  desses episódios de sua vida, lembre-

se que lá em cima tem um Deus que está acima de tudo e principalmente de 

todos … 

 

ALUNA: LIA PASA 

Helena Bueno Gomes 



 Lendo sua história, fiquei sem ter o que dizer... É difícil colocar-se em 

seu lugar, pois ninguém iria imaginar uma história de vida tão sofrida e cruel. 

Ficar longe dos pais deve ser o pior castigo, muito pior do que apanhar.  

 Você foi e continua sendo uma mulher vencedora por conseguir 

aguentar todos os sofrimentos e castigos à que foi submetida na infância, a 

época que deveria ser a melhor de todas. Acredito que hoje, as dores 

continuam, a tristeza também, mas tudo foi superado e ficou no passado; e por 

mais difícil que seja devemos perdoar aqueles que nos fizeram mal, quase 

impossível não é?...  

 Seu texto mostrou-me como meus “problemas” não são nem um terço 

do que foram os seus. Admiro sua força e sua garra, pois jamais conseguiria 

dar a volta por cima como você fez, sempre esperando dias melhores e 

acreditando que Deus existe e é capaz de nos fortalecer sempre... 

 Continue com essa força e coragem que você teve quando criança.... 

Dias melhores virão.  

Um abraço! 

Nós alunos  e professoras mandamos um grande abraço,  e esperamos que 

você nunca desanime. 

 Guaraniaçu, 09 de maio de 2012. 

 

 

    " Fiquei muito emocionada com a sua história, achei ela muito interessante. 

Você e uma guerreira, porque mesmo sem o apoio de ninguém conseguiu ser 

uma mulher honesta e depois de tanto sofrer em orfanatos e na casa de 

algumas famílias que lhe adotou, conseguiu ser livre e viver sua vida aos 18 

anos sem ser amedrontada e excluída. Você foi adotada por uma família que 

não supriu o que você mais precisava que era amor, carinho e atenção. E 

mesmo com tudo isso, conseguiu seguir um caminho certo, levar uma vida 

digna e honesta. Considere-se uma mulher com força, garra, perseverança e 

coragem e que não desistiu em nenhum momento e sempre esteve firme. isso 



sim que e ser guerreira de verdade”. 

 

 

Cara Helena Bueno Gomes. 

Lemos por várias vezes a sua história, e percebemos após analisarmos esse 

fato que realmente o caminho percorrido durante a sua vida foi extremamente 

angustiante e sofredor. Mas acredite, o que mais nos chamou atenção foi sua 

força, coragem e fé, pois em momento algum pensou em desistir, mesmo 

perante as dificuldades encontradas. 

As proibições que você relatou ter acontecido na sua infância, principalmente a 

impossibilidade da convivência familiar demonstra para nós o quanto devemos 

valorizar as condições de vida que recebemos, tanto da saúde, educação e 

família. Mas com certeza, no seu silêncio e na saudade que sentiu de seus pais 

e irmã, Deus estava presente naquele momento para lhe trazer até aqui e 

relatar essa lição de vida a tantas pessoas, bem como, para os seus filhos 

queridos. 

Incrível a capacidade que tem de lembrar esses momentos tão fortes e todos 

os fatos detalhadamente ocorridos, mesmo com tão pouca idade naquela 

época. 

O seu exemplo serve para outras pessoas que também passam por isso, ou 

ainda por outros problemas ainda piores. Traz  para elas a ideia de ser forte 

para enfrentar os obstáculos. 

Nunca imaginamos que as pessoas eram tratadas dessa forma. 

Seus filhos e até mesmo as pessoas próximas de ti, devem ter muito orgulho 

de você, pela pessoa vitoriosa que acabou se tornando; nunca desistindo 

apesar de TUDO. 

Fazendo parte do Morhan, vai poder ajudar muitas pessoas a encontrar seus 

familiares, também superar seus obstáculos e conhecer novos casos da 

hanseníase. 

Para finalizarmos queremos deixar uma mensagem especial para você: 

“É preciso não olhar mais para trás...todo o carinho e valor que está recebendo 

de tantas pessoas hoje, é a recompensa do seu passado. Para ser feliz é 

preciso aprender a perdoar e a conviver com o imperfeito. Acredite Helena, que 

perdoando, você não irá mais sofrer e aliviará seu coração”. 

 

Um grande abraço da Equipe Tudo Sob Controle 



Colégio Ellos de Cafelândia - Paraná 

 

 

 

CARTAS A HELENA  BUENO GOMES 

 
 Querida Helena Bueno Gomes, infelizmente nossa vida nem sempre é 
um mar de rosas, e sua vida não foi diferente, mas você deu a volta por cima e 
conseguiu vencer essa batalha. 
 Queremos que você continue participando do Morhan, combatendo o 
preconceito e ajudando as vitimas dessa doença. 
  
 Um abraço de sua admiradora: Andressa. 
 
 
  
 Querida Helena, apesar de todo seu sofrimento, você superou tudo 
aquilo que acontecera de ruim em sua dura vida. 
 Acreditamos que você possa continuar a ajudar essas pessoas que tem 
a Hanseníase, continuando Morhan, para que elas possam ter uma vida legal, 
para que cuidem de seus filhos e que eles possam ter uma vida sem tristezas e 
a abandonos. 
 
 Um abraço de sua amiga: Eduarda Gonçalves. 
 
  
 Helena, apesar de seu sofrimento no orfanato, te admiro muito pois você 
não desistiu, lutou, batalhou e venceu. Hoje você esta aí firme e forte, uma 
verdadeira vencedora, com uma família digna e sendo voluntária no Mohan 
(movimento de Reintegração das pessoas atingidas pela Hanseníase). 
 Você superou seus traumas e hoje ajuda as pessoas que tiveram a 
mesma doença, que seus pais tiveram, um ato muito bonito. 
 Quero que você continue fazendo teu trabalho pois quanto mais você 
ajudar, melhor. 
 
 
 Um abraço de seu amigo: Felipe. 
 
 
 
 Helena! 
 Você foi uma pessoa vencedora que ganhou a vida batalhando, sofreu 
muito com o preconceito e com a separação da sua família, mas mesmo assim 
você não desistiu de lutar pela sua vida e eu peço para você, não desista de 
ajudar o Morhan a combater o preconceito e ajudar os afetados pela 
Hanseníase a se tratarem. 
 



 
 
 Um beijo e um abraço de sua admiradora: Rafaela. 
 

 

Colégio Estadual Jardim Interlagos  
Erradicando a Hanseníase: Conhecer e Combater 
 
Prezada Helena Bueno Gomes 
 
Ao cumprimentá-la, através desta remetemos nossos votos de elevada estima 
e distinta consideração! 
Sua história nos comoveu. Confessamos que nos sensibilizamos sobremaneira 
com a sua luta, pelos seus esforços e superação e, principalmente pela 
esperança que certamente há no seu coração. É uma honra e um privilégio 
enormes nos dirigirmos à sua pessoa e um presente de Deus a oportunidade 
de parabenizarmos por tudo o que você passou. Certamente foi Ele quem 
esteve com você, nos piores momentos, sobretudo durante as muitas lágrimas 
que você derramou ao longo de sua vida, o que contribuiu para estreitar ainda 
mais os laços de amor entre você e suas duas irmãs. Queremos humildemente 
afirmar que estamos juntos nessa e que estaremos lutando com todas as 
nossas forças divulgando o seu relato para que o Estado assuma a 
responsabilidade em reparar a discriminação aos segregados de seus pais e 
da sociedade nesta ação excludente que muito nos envergonha e nos deixa 
completamente estarrecidos. Desejamos que você e todos os filhos separados 
pelo isolamento compulsório tenham seus direitos reconhecidos e que o tempo 
apague as más memórias para que tenhas uma vida plena. 
 
Com respeito, admiração e carinho, 
Alunos, professores, funcionários do Colégio Estadual Jardim Interlagos de 
Cascavel, PR. 
  
 

 

 

Colégio Estadual José de Anchieta-Equipe Anchieta 

  

Ibema, 2 de Maio de 2012. 

  

Cara Helena, somos integrantes da Gincana Hanseníase-Equipe Anchieta da 

cidade de Ibema, Paraná, e gostaríamos de dizer que, independente da 



pontuação que possamos vir a obter através desta, queremos com veracidade, 

compartilhar da emocionante história de sua vida. 

  

Não podemos dizer que sabemos de seu sofrimento, após o término da leitura 

do texto descritivo a seu respeito, em hipótese alguma, poderíamos afirmar ou 

compreender plenamente tudo o que sofreram e sofrem as pessoas que 

tiveram casos de hanseníase nas famílias, pois temos certeza de que não 

temos vivências que possam ser comparadas aos traumas emocionais e 

psíquicos que viveu. Não resta dúvidas de que és uma guerreira e que muito 

tem a nos ensinar com sua história e postura diante da vida. 

  

Temos consciência de que nos dias atuais há todo um controle para que 

cheguem as informações e atualizações dos dados científicos no avanço da 

medicina em relação a doenças antes, postas como incuráveis. Assim, é 

também através desses meios que vem sendo derrubado o preconceito   em 

torno da Hanseníase e amenizado a discriminação que sofreram as pessoas 

que desenvolviam esta enfermidade. 

  

Cara Helena, sugerimos que, em tempo algum, venha culpar essa doença por 

ser a marca talvez mais dolorida de sua existência por ter atingido e levado a 

morte seus pais e por ter retirado parte de sua vida. Acreditamos que a maior 

fatalidade foi o descaso com que foram tratados muitos doentes no passado e 

muitas vidas foram marcadas por essas atitudes abusivas e preconceituosas. 

  

Sabendo que você procurou ajuda no MORHAN e que hoje é voluntária desse 

trabalho tão bonito que realizam queremos parabenizá-la e desejar que tenha 

cada vez mais sucesso em sua jornada e que sua experiência de vida possa 

contribuir para que outras pessoas possam superar problemas que enfrentam 

no cotidiano. 

  

Estamos torcendo por sua completa recuperação e esperamos retribuir à lição 

de vida que nos proporcionou  ajudando, de alguma forma,  na luta contra a 

hanseníase e o preconceito. 

  



UM GRANDE ABRAÇO DE TODA EQUIPE ANCHIETA. 

 

 

Cascavel, 09/05/12 

Dona Helena, sua história é muito triste e comovente, você é uma guerreira 

uma pessoa que mesmo após várias batalhas e várias derrotas, não baixou a 

cabeça até alcançar seus objetivos. Sinto por você não ter conhecido seus 

pais, eles deviam ser boas pessoas. 

A senhora deve ser uma pessoa paciente, querida, que pensa no bem do 

próximo e muito corajosa, pois a maioria das pessoas que passasse por tudo 

que a senhora passou só pensaria em se vingar dos que lhe fizeram mal, mas 

você esta perdoando eles, esse é um ato que poucas pessoas realizam. 

Por mais triste que foi sua história, ela serve de exemplo para as outras 

pessoas. 

Espero que depois de tanto sofrer, Deus tenha boas recompensas para a 

senhora, que seus sonhos se tornem realidade, que sua vida seja repleta de 

vitórias, alegrias, amor e saúde. 

Agradeço por ter contado sua história. 

Bianca Fidelis Demoliner 

 

 
 
 
 
 
 

Colégio Estadual Lindoeste. 
Quarta tarefa 

 
 
 

Lindoeste,07 de maio de 2012 
 
 

Cara Helena , 
 

      Estou muito chocada com sua história, você nos mostrou através de sua 
carta que o preconceito mata. 
   Sim mata, ele matou sua vida nesses dezoito anos de sofrimento,matou toda 



felicidade de você ter uma família,estou emocionada pela coragem que você 
teve ao fugir,pela força que você teve de encontrar sua irmã,pela tristeza de 
saber o que aconteceu com sua família e tudo isso por  falta de conhecimento 
de uma doença,tudo que você passou serviu para nos dar ainda mais força, 
nessa campanha de prevenção a Hanseníase. 
     Obrigado por compartilhar sua vida conosco e nos ajudar a evitar histórias 
como a sua, fornecendo informações e ajudando as pessoas a terem sempre 
sua família como apoio. 
 
 
Um Abraço. 
 
Os Articuladores. 
 

 

EQUIPE: LINHA PROGRESSO LUTANDO CONTRA A HANSENÍASE 

CARTA A HELENA BUENO GOMES... 

 Oi Helena, é com muita satisfação que escrevemos estas palavras para 

poder  confortá-la de todo o seu sofrimento e angustia do seu tempo de criança 

e adolescência. Gostaríamos de lhe dizer que você é uma joia rara para Deus e 

não deve nunca desistir de seus sonhos, você deve refletir e olhar para frente, 

porque tem uma imensidão de pessoas que necessitam da sua força. 

 Helena, Deus te escolheu e não foi em vão, ele tem grandes méritos e 

propósitos para sua vida, não deixe a tristeza te impedir de atingir e de 

enxergar o que de bom esta para vir na sua vida. Não olhes para tráz e nem 

tente voltar, porque o passado esta perdido pelo tempo, olhe para o presente, 

para novos horizontes, e veja quantas coisas boas você tem dentro da sua 

alma. 

 Se precisar, chore, grite, porque nós sabemos que há uma dor enorme 

em sua alma, e que é como uma ferida aberta que não quer cicatrizar, mas 

você pode vencer esta tempestade. Levante a cabeça e mostre a fortaleza que 

se esconde dentro de você e que são capazes de derrubar muralhas que a 

impedem de ser feliz. 

  Helena, um forte abraço a você, com todo o carinho como se fosse de 

sua “MÃEZINHA”.   



 

COLÉGIO ESTADUAL MARCOS CLAUDIO SCHUSTER 

EQUIPE: SCHUSC-HAN 

Helena, nós do Colégio Schuster lemos a sua história, ficamos 

impressionados com tudo o que te aconteceu por causa da Hanseníase, 

mas ficamos muito felizes porque você venceu todas as barreiras. A sua 

fé é maior do que tudo aquilo que podemos dizer. 

Quando a gente acha que sabe todas as respostas, vem a vida e muda 

todas as perguntas!! Espero que você seja muito feliz e realize tudo o que 

sonhou. Abraços... Barbara  

Não diga a Deus que você tem um grande problema, mas diga ao 

problema que você tem um grande DEUS!!! Abraços... Eliseu 

Faça um gol de felicidade, que eu estarei na arquibancada da vida 

torcendo por você!!! Abraços... Andressa 

Quem acredita sempre alcança e você alcançou a vitória!!! Abraços... 

Andréia 

Viemos a esse mundo com uma missão, a sua era nos mostrar que apesar 

de tanto sofrimento, você se manteve em pé e hoje pode ajudar aos 

outros. Deus nunca abandona seus filhos, o seu caminho terá muita 

glória e muita luz. Que Deus a cubra com o seu manto e que nenhum mal 

possa te atingir. 

Esperamos te conhecer, pois uma pessoa tão especial só tem a nos 

acrescentar carinho, bondade e principalmente AMOR!!! 

Sempre conte com a Equipe SCHUSC-HAN 

DEUS TE ABENÇOE... Professora Marlene 

 

 

 

Colégio Estadual Maria Destéfani Griggio 
Cafelândia - PR 

09 de maio de 2012.  

Querida Helena Bueno Gomes 



Somos alunos e alunas do Colégio Maria Destefani Grigio, da cidade de 

Cafelândia, no interior do Paraná. Quando fomos convidados pelos professores 

e direção do Colégio para participar da Gincana Hanseníase tem Cura. O 

preconceito Também, tínhamos como objetivo inicial como alunos participar da 

gincana para nos divertir e por ser algo diferente.  

Porém, durante o desenvolvimento da gincana, e com o surgimento das 

histórias, dos vídeos, fomos nos conscientizando da importância da divulgação 

e do alerta a sociedade sobre a hanseníase e como acabar com o preconceito. 

Ao lermos a sua carta ficamos completamente emocionados, e chateados de 

como as pessoas que deveriam lhe ajudar a maltrataram. Aqueles anos 

separada da família e maltratada pelo seu tutor, deixaram marcas profundas e 

difíceis de esquecer.  

Gostaríamos de poder voltar no tempo e fazer diferente, fazer essa 

conscientização na gincana e mudar o passado para que você e muitas outras 

pessoas não passassem por este sofrimento. Como infelizmente não podemos 

voltar no tempo, faremos o possível para divulgar e conscientizar para o maior 

número de pessoas, para que elas não sofram com o preconceito e não sejam 

preconceituosas em relação a Hanseníase hoje em dia.  

Abraços da Galera Equipe Ágape do Colégio Maria Destefani Grigio  

Cara Helena. 

Somos o grupo JOCOPH, e hoje dia 9 de maio de 2012 exatamente 16h47min, 

estamos por meio desta carta,  para lhe parabenizar por ter nos deixado de 

certa forma entender a sua vida, sua história nos emocionou, afinal não deve 

ter sido fácil passar por tudo que você viveu né, ficamos felizes em saber que 

hoje você é uma mulher e tem sua família formada. A sua história nos ajudou 

muito a entender o REAL sentido da palavra preconceito quando relacionada 

hanseníase, a usamos em uma palestra hoje mesmo de manhã  e você nos 

ajudou muito, pois quando usamos exemplos reais como o seu os alunos 

sentem que é sofrer um preconceito por uma coisa tão simples de resolver. 

Querida, você é um exemplo para nossa sociedade, todos deveriam saber pelo 

que você passou e nem por isso se deixou levar, hoje vive de cabeça erguida 



APOSTO . Muito Obrigado por ter autorizado o uso de sua história para a 

gincana...  

                                                                                                                Com 

Carinho, Grupo Jocoph! 

 

 

 
 
 
 

Escola Estadual do Campo Nossa Senhora da Salete 
EQUIPE: EXERCITO JOVEM. EM COMBATE À HANSENIASE 

 
 

Prezada senhora Helena Bueno Gomes, lemos sua história que nos 
mostrou, como as pessoas com Hanseníase  eram tratadas, com o 
preconceito, e por causa desse preconceito as pessoas   eram afastadas de 
sua família e da sociedade. 
 Hoje existem leis que proíbem o preconceito e também existe tratamento 
para essa doença, mas mesmo assim ainda há pessoas com preconceito. 
 Sentimos muito por o que aconteceu em seu passado e queremos lhe 
desejar muita felicidade em seu presente e em seu futuro. 
 

Seratãozinho- Campo Bonito  08-05-2012 
                                         Tamires Fernandes Barroni 
 

 

– HELENA BUENO GOMES 

Achamos sua história de vida muito emocionante, pelo que você contou vimos 

que sofreu muito e também é muito guerreira, pois deu a volta por cima e hoje 

está aqui tentando derrubar os pesadelos e medos que viveu. 

Esperamos que conseguisse superar e esquecer todas essas lembranças 

tristes de sua vida. 

Pelo que vimos de sua história você é contra a discriminação e maltrato de 

crianças, afinal viveu tudo isso e sabe os males que causa em uma criança 

submetida a estes tratamentos. 

Nós também pensamos dessa maneira, achamos isso muito errado, pois a 

discriminação e maltrato de crianças assim como o racismo é crime que não é 

praticado só em crianças, mas também em idosos, isso não acontece só no 

Brasil, mas também em outros países. 



Pelo que contou você passou por tudo que passou pelo fato de seus pais terem 

hanseníase, motivo que afastou você deles. Pelo pouco que conhecemos 

sabemos que a hanseníase é uma doença contagiosa, mas se tratada 

corretamente tem cura e não precisa afastar as pessoas com a doença. No 

entanto também temos consciência de que no passado essa era uma prática 

comum e ocorria com bastante frequência. Hoje quase não se ouve mais esse 

tipo de situação pela qual você passou. Sabemos que a Hanseníase tem cura e 

o preconceito também, sendo que a maior lição é o amor nas famílias que 

enfrentam essas situações. 

 

 

Cascavel, 11 de maio de 2012. 
 
 
 
 Cara Helena, 

 

 Sua história de vida deixou todos de nossa escola emocionados, alunos 

e professores. 

 Primeiramente gostaríamos de lhe parabenizar pela coragem de contar-

nos sua história e agradecer por compartilha-lá conosco. Imaginamos que não 

deve ter sido fácil relembrar os fatos que marcaram sua vida. 

 Você é uma prova de superação e coragem, pois são poucas as 

pessoas que suportariam passar pelo que você passou. É difícil pensar que 

uma doença, que agora é fácil de ser combatida, que agora pode ser 

facilmente tratada, poderia ter marcado tão terrivelmente tantas vidas, e 

infelizmente, uma delas ser a sua. 

 Mas ficar lamentando só seria tempo perdido. Helena, apesar de tudo 

que você passou pode ter certeza que Deus está a seu lado, e o fato de sua 

mãe ter lhe deixado uma Bíblia foi mais uma prova disso. Sua mãe não teria 

lhe deixado o Livro Sagrado sem motivo. 

 Talvez nossas palavras não sejam significativas para você, mas é do 

fundo do nosso coração. Carregue as palavras escritas na Bíblia e supere tudo 

que um dia lhe fez sofrer, transforme o seu sofrimento em sabedoria e use 

como um degrau a mais na sua vida. Perdoe as pessoas que lhe fizeram sofrer. 

Às vezes é difícil segurar as lágrimas, só não deixe que elas se tornem 



constantes na sua vida. 

 Ah, sua mãe pode não ter deixado um bilhete com as palavras dela para 

você, mas deixou algo com valor sentimental, das palavras escritas por Deus, 

lidas por ela pensando em você, e que podem ser vividas por você. 

 Lembre-se que onde quer que seus pais estejam, eles estão lhe 

protegendo e te guiando pelos caminhos da vida. 

 Lhe desejamos muita felicidade, sorte, esperança, paz e saúde em sua 

vida.... 

 

Equipe do colégio Estadual do Campo Octávio Tozo 

 

 

Cara Helena. 

 

Lemos sua história e ficamos totalmente comovidos é muito emocionante...Mas 

sabemos que serve de lição para todos nós. 

 Que bom que podemos conhecer sua história, por mais que seja triste, 

podemos levar para o resto da vida. Ficamos felizes por você ter conseguido 

vencer e contar para todos passando o seu exemplo de 

perseverança,persistência  e a coragem de se expor . 

 Admiramos sua atitude louvável pois quando você fala dos seus problemas, 

suas dificuldades,você está ajudando a outras pessoas,que vivem ou que 

vivenciaram isso. 

 Nós da equipe PCP,estamos admirados e torcemos para que de agora em 

diante dê  tudo certo em sua vida . 

 

 

                Agradecemos pela sua atenção . Abraços  

                               

                                                  



 

                                                 Colégio Estadual Pacaembu  

                                                 Equipe PCP – Pacaembu contra o Preconceito 

 

 

                                              Cascavel – Paraná 

                                                          2012  

 

 

CARTA PARA HELENA BUENO GOMES 

 

Boa Vista da Aparecida, 09 de maio de 2012. 

Sr° Helena,  

 Lemos sua carta e achamos muito triste. Seu sofrimento foi cruel, sua 

coragem foi uma das formas de renascer esperança e vencer o sofrimento e o 

preconceito, a sua separação de seus pais e de suas irmãs foi difícil pois 

imaginamos seu sofrimento longe deles. 

 Nós somos do projeto ( PVIPH)- PAULO VI – Prevenindo a Hanseníase, 

lamentamos muito pelo que aconteceu, tudo aquilo que você passou, mostrou 

que é uma mulher forte e nos inspiramos em sua história. Sabemos que 

naquela época tinha muito preconceito e que ainda tem nos dias de hoje, agora 

temos mais informação e estamos passando o que sabemos para frente para 

mudar o futuro. 

 Acreditamos que em sua vida enfrentou muitas dificuldades, algumas tão 

dolorosas que preferiu nem comentar. 

 Você e muitas outras crianças sofreram com a separação de seus pais, 

irmãos, desde pequenos passando por sofrimentos e torturas que jamais irá 

esquecer, sabemos que é difícil perdoar essas pessoas que tanto lhe fizeram 

mal, mas com o passar dos anos e com nossas cartas de apoio, você irá 

conseguir superar mais essa barreira. Você é um exemplo de que a vida não é 

só flores e têm caminhos com espinhos que precisam ultrapassar. 



 Sua história serviu de alerta para as pessoas, que não devem fugir do 

problema e sim tentar resolvê-la. 

 Então Dona Helena, se todos agirem dessa forma a cura será mais 

rápida e haverá menos preconceito e as pessoas poderão viver melhor com a 

doença sem medo do preconceito. 

 Nossos PARABÉNS por essa mulher especial! 

 

 Atenciosamente, alunos do Colégio Paulo VI. 

 

 

Resposta à carta de Helena Bueno Gomes 

 

Os alunos do Colégio Estadual Pedro Luiz Messias, Equipe Unidos 

Contra o Preconceito, estamos comovidos com sua história. Jamais 

imaginávamos que alguém vivesse algo assim, de ter pessoas que agem com 

tanta maldade. 

Como que o governo permitia que os filhos fossem arrancados dos 

braços de seus pais, terem que passar a vida sem conhecer suas origens, viver 

sozinho e desamparado? 

Após ler a sua história gostaríamos de lhe passar a seguinte 

mensagem: “que você tenha sempre Deus em seu coração, se apegue no 

altíssimo para conseguir perdoar essas pessoas que durante sua vida a 

maltrataram e também que continue desenvolvendo esse lindo trabalho junto 

com o MORHAN, você prestando um lindo serviço para a sociedade e 

principalmente, levando informações a um grande número de pessoas para 

que entendam o que é a Hanseníase para reduzir o número de casos da 

doença e consequentemente acabar com o preconceito existente.  

Desejamos que você tenha muita felicidade em sua vida e que 

alcance os objetivos que almeja. 

Abraços, 

Equipe: Unidos Contra o Preconceito – Colégio Estadual Pedro Luiz 

Messias – Três Barras do Paraná. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Querida Helena Bueno Gomes 

 

Nós do Colégio Estadual Princesa Izabel, equipe Espanta 

Preconceito nos sensibilizamos com a sua história, nos surpreendendo 

muito com as dificuldades, com o sofrimento que passou durante sua 

infância, com o seu exemplo de superação e coragem, tudo isso nos 

acrescentou muito. Fez com que nascesse uma grande admiração pela 

sua pessoa, pelo seu esforço e dedicação, pois hoje, pessoas desistem 

dos seus sonhos e objetivos com muita facilidade ainda nos primeiros 

obstáculos que a vida lhes impõe. 

Você pode se considerar uma vencedora por ter ultrapassado 

esses obstáculos. Sua história contribuiu muito para a nossa equipe, 

fornecendo subsídios para a realização das provas da nossa Gincana 

Cultural, não só para a Gincana, mas para a vida de cada um dos 

integrantes da nossa equipe. 

Muito obrigado! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLÉGIO ESTADUAL JARDIM SANTA CRUZ- EFM 

R. Xavantes, 729 – Santa Cruz – Cascavel – PR 

e-mail: cejardimsantacruz@nrecascavel.com 

Fones: (45) 3326-3820/3226-2966 

 

EQUIPE HanseGi 

Mensagens a Helena Bueno Gomes 

 

 

 Olá, escrevo esta carta para parabenizar pela força que você teve para 

vencer as consequências dessa doença que atinge varias pessoas no Brasil, 

ela não te afetou diretamente mais você foi prejudicada. Fiquei comovido com a 

sua história de vida, que foi muito difícil pelo que eu li, mas um dia você teve 

coragem e decidiu fugir isso foi um ato de bravura espero que você se recupere 

totalmente e até possa ajudar pessoas com o mesmo problema que você 

enfrentou. Desejo a você toda a felicidade do mundo!!! 

Marcos A – 3º ano do Ensino Médio. 

 

 

 Ola. Bom, quando eu conheci sua história me lembrei muito da minha 

família pois já encaramos situações parecidas. Meu pai teve hanseníase, e 

imagino o que a senhora tenha passado. O que eu tenho para lhe falar é: 

Parabéns! Pois você foi uma grande mulher, soube lutar e encarou todos os 

problemas com uma grande esperança. Eu imagino que não tenha sido fácil, e 
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com certeza  apesar de não estar mais entre nós sua mãe se orgulharia muita 

da filha que teve.  

 Sabe muitas vezes me acho incapaz de fazer algo mais logo me lembro 

da sua história e já acho forçar para seguir em frente. Pessoas como a senhora 

são poucas no mundo, mas certamente cada uma delas traz uma história. Eu 

realmente me emocionei com sua vida, com sua luta. A fé que a senhora teve 

foi muito bonita e vendo sua trajetória percebi que temos sempre que lutar, pois 

por mais que seja difícil nada é impossível. Parabéns 

Sou Andressa Fernanda tenho 14 anos e curso o 9A ...(: 

 

 

 Escrevo esta carta, para lhe dizer que a senhora foi uma guerreira. Pois 

apesar de ter sofrido nas mãos de seus pais adotivos, lutou até conseguir a 

liberdade aos 18 anos de idade. Seus pais tiveram hanseníase, e por essa 

causa, a senhora foi separada deles. Meus parabéns. Acho que a senhora 

deve ter tido trauma pela separação. 

Lhe desejo uma boa sorte, e espero que se recupere e consiga vencer a luta 

que a vida é, como a sua mãe venceu a luta de ter sido separada e sofrido 

muito nas mãos dos pais adotivos. 

Matheus A. 9ºano B. 13 anos. 

 

 

 Olha eu li sua história e achei muito interessante apesar das coisas 

horríveis,que aconteceram com você. 

 Bom na minha família nunca ninguém teve a hanseníase, mas amigos já 

tiveram e o preconceito que eles sofrem é grande. 

 Você passou por várias coisas terríveis que as pessoas nem imaginam e 

por isso que eu acho que se você chegou ate aonde você está com todas 

aquelas dificuldades você é uma grande vencedora e garanto que em qualquer 

lugar onde que sua mãe esteja ela teve estar muito orgulhosa de você 

parabéns... 

Mariane Cristina Velozo – 9º ano 

 



 Olá Helena, meu nome é Isabela. Eu estive lendo a história de sua vida 

e achei muito interessante apesar de seu sofrimento e por ter perdido teus pais. 

 Helena, você é muito especial. Na sua história percebi que você superou 

tudo que aconteceu em sua vida e que desde o começo até o final você foi uma 

pessoa que sofreu muito nas mãos de outras pessoas que não percebiam seu 

sofrimento. 

 Eu gostei da história de sua vida pois pra mim foi uma verdadeira lição 

de vida. 

 Você me ensinou que as pessoas não podem ter preconceito com as outras 

por que somos todos iguais e que, por mais que você sofreu você não pensou 

em cometer nenhum ato que pudesse deixar as pessoas que você gosta 

tristes. Que você pensou acima de tudo o que os outros podiam sentir se você 

se fosse. 

 Mais você superou tudo parabéns pela história de sua vida. 

Isabela Maria dos Santos – 12 anos 

 

 

Sua história me incentivou muito. Obrigada Helena 

Mariane Cigarri.Tenho 13 anos e estou o 9º ano. 

 

 

Cafelândia-PR, 07 de maio de 2012, 

 

Cara Helena Bueno Gomes, 

 

Apesar de ter sofrido, você deve perdoar as pessoas, cuidar da sua 

família, ensinar e ajudar as pessoas lidar com o preconceito. Você pode usar a 

sua história como exemplo, você é uma guerreira e nunca desistiu apesar de 

todo seu sofrimento, assim poderá ajudar as pessoas a se tratarem, fazendo 

com que elas continuem o tratamento da hanseníase corretamente. 

Você lutou e nunca desistiu de achar sua mãe, seu pai, você aguentou 

desaforos de pessoas que diziam ser seus pais e que queriam seu bem, mas 



que na verdade só te fizeram mal, também lutou para manter contato com a 

sua irmã. 

A sua história deve incentivar as pessoas a superarem as dificuldades da 

vida.  

 

 

 

Admiramos sua vontade de vencer de todo o grupo Stopníase 

Cascavel,  04 de Maio de 2012 

 

 

Querida Helena 

 Nós do grupo Superatuantes,  estamos surpresos com a sua história, 

pois jamais tínhamos nos deparado com uma situação tão traumatizante e 

chocante. Isso porque essa carta fez com que, nós viajássemos em um mundo 

totalmente diferente da nossa realidade.  

 Você conta histórias de extremas dificuldades e ficamos todos 

arrepiados a cada parágrafo lido, pois em nossas vidas enfrentamos 

dificuldades, mas nada comparado com o que você nos contou.  

 Você deve orgulhar-se de si mesma, pois mesmo sem te conhecermos, 

todos nós podemos afirmar que você é uma guerreira, forte o suficiente para 

vencer cada obstáculo encontrado e não deixar-se abater no primeiro degrau 

da vida.  

 Você não faz ideia do quanto estamos inspirados com a sua história, 

tanto que muitos de nós passamos a refletir sobre nossas atitudes e sobre 

nossos conceitos da vida que levamos, pois ao dialogarmos sobre seu 

passado, percebemos que não damos o devido valor pelos privilégios que 

nossa família nos proporciona. 

       Helena embora você tenha encontrado dificuldades, você foi forte, em 

nenhum momento deixou-se abater, o passado em que viveu é uma verdadeira 

história de superação, e com certeza superará um dos maiores obstáculos que 

ainda assombra seus dias, “o perdão”. Assim que o alcançar verá que sua 

história será a mais bela das histórias, serás uma pessoa imensamente feliz, 

pois com sua experiência poderá ensinar lições de vida belíssimas, como nos 

ensinou.  



 Parabéns pela sua história e muito obrigado por compartilhá-la conosco.

 Acredite, sua história fez com que muitos de nós pensássemos sobre a 

nossa vida. 

 Sua atitude de compartilhar conosco, fatos tão íntimos e marcantes da 

sua vida nos fez ver que ainda existem pessoas valentes, capazes de superar-

se, esta ao nosso ver, é você. 

 Acreditamos que o trabalho que você vem desenvolvendo junto ao 

Morhan e com sua fé no altíssimo, você será capaz de perdoar e orgulhar-se 

da vitória por ti conquistada. 

 Com carinho 

Grupo da Gincana da Hanseníase “Superatuantes” 

Colégio Estadual São João 

                                           ESCOLA ESTADUAL SÃO SALVADOR 
                                                                                      ENSINO FUNDAMENTAL 
                                                                                             RUA PRINCIPAL S/N 

                                                                                      E-
mail:cscsaosalvador@seed.pr.gov.br 

                                                                                            Fone: 3220-6752 
                                                                                           São Salvador – 
Cascavel – Paraná 

                                                                                  
 

                                                                             São Salvador, 10 de 
Maio de 2012. 
 

GINCANA DA HANSENÍASE 2012 
QUARTA TAREFA:  CORPO, ALMA E CORAÇÃO 
 
NOME DA EQUIPE: JUNTOS CONTRA A HANSENÍASE 
 

Carta à Helena 
Helena dividimos em dois blocos as considerações literais dos alunos, em 

perguntas e mensagens de apoio, esperamos que Deus lhe dê muita força para 

seguir em frente e continuar vencendo. 

 

Perguntas 

 1- Gostaria de saber se mudou algo na vida dela depois que ela leu 
o livro que a mãe dela deixou? 

  

 2- Helena quando você descobriu que seus pais estavam com 
hanseníase como você se sentiu? Você era criticada por seu colega da escola 

mailto:cscsaosalvador@seed.pr.gov.br


por seus pais terem hanseníase? 

  

 3- Oi Helena eu sou a Leandra e eu queria saber o que você fazia 
quando te chamavam de 'Maria mijona”? E eu também queria saber como que 
você se veste agora? 

  

 4- Helena quando sua mãe teve hanseníase, alguém tinha 
preconceito? 

  

 5- Oi, eu sou o Thomas, eu queria saber o que você pensa sobre o 
seu futuro? 

  
Mensagem de apoio 

 

 Nós nos sensibilizamos muito com a sua história de vida, e isto nos fez 

pensar como muitas pessoas assim como você, sofreram com a  separação de 

seus familiares e ainda com o preconceito e abuso de pessoas que só 

pensavam em seus interesses. Assim como você mesmo colocou, pessoas que 

deveriam lhe dar carinho,  cuidado e amor, eram as que mais a desprezavam e 

a maltratavam.  Infelizmente muitas vezes em nome da caridade, as 

pessoas usavam e usam crianças inocentes para se engrandecer diante da 

sociedade, enquanto na verdade seus interesses são outros.  

 Cada um de nós a partir de hoje verá a sociedade  de outra forma, 

vemos que algumas pessoas tiveram que sofrer,  para que hoje um trabalho 

tão bonito como esse tivesse sendo desenvolvido. Com certeza cada um de 

nós terá uma mensagem diferente para passar para cada pessoa que cruzar as 

nossas vidas. Hoje ao encontrarmos pessoas que estiverem passando por 

situação semelhante poderemos ajudar e confortar este coração aflito. Em 

nossa comunidade ainda observamos um pouco de preconceito, as pessoas 

ainda tem medo de falar e de se aproximar. 

 Temos certeza que a nossa geração fará diferente do que já foi feito, a 

nossa marca será de conforto e amor por aqueles que precisam tanto de nós. 

Não podemos apagar a história nem tão pouco as marcas que ficaram 

registradas no coração e na mente daqueles que sofreram tantas exclusões, 

mas podemos com certeza mudar o futuro, agindo de forma diferente.  

 Foram muitas as palavras de carinho, VITORIOSA, GUERREIRA, 

OTIMISTA, EXEMPLO, PERSISTENTE, GARRA, BATALHADORA, 

DEDICADA entre outras, é por você e sua família que deves continuar de 

cabeça erguida sempre e não se esqueça “Jesus está sempre ao seu lado”. 

 

FELICIDADES, equipe “Juntos contra a Hanseníase”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


