“E quando a vida se mostra mais frágil, é onde vemos os maiores exemplos
de força e esperança.”
Não há como explicar em palavras o que se sente antes, durante e depois de uma visita a um
hospital, principalmente quando se trata do Instituto Fernandes Figueira – IFF. Talvez as
imagens sejam capazes de expressar um pouco do muito que foi vivido.

Quanto mais frágil, mais intenso é o sentimento vivido no encontro.

E não importa a idade, todos querem receber um afago do Papai Noel.

E, às vezes, Ele precisa voltar e visitar uma
princesa que tinha acabado de chegar...
afinal, Papai Noel não esquece de ninguém!

E quando eles esquecem a dor, mesmo que por um minuto, vira Natal para nós...

Nota do Noel:
A emoção contida nas imagens é infinitamente menor do que Eu e as Renas sentimos durante
a visita ao IFF e é preciso agradecer a quem tornou tudo isso possível.
Minha imensa gratidão a todos os pacientes e seus acompanhantes por permitirem nossa
presença em suas vidas em um momento tão delicado, por me ouvirem, por aceitarem meu
carinho e por retribuirem, a sua maneira, com imensa generosidade. Vocês são meus melhores
e mais valiosos presentes.

Aos médicos, enfermeiros, residentes, voluntários e todos que trabalham no Instituto
Fernandes Figueira deixo meu respeito, admiração e agradecimento por tudo que fazem pelos
pacientes e acompanhantes e por nos receberem com tamanho carinho. A voluntária
Madalena que não apenas me acompanha em todos os leitos, mas prepara esse jaleco especial
para que todos os pacientes possam me receber. Sintam-se todos representados, acarinhados
e igualmente importantes, pois vocês fazem a diferença!

Renas amadas, sem vocês quem seria Eu? Apenas sonho e fantasia. Vocês me permitem existir
e viver esses momentos. Graças a muito trabalho, dedicação e amor todos que estavam no IFF
tiveram seu Feliz Natal e Eu não poderiam deixar de agradecer mais uma vez...
A todos que fazem da Família Noel um imenso encontro de pessoas únicas e especiais, meus
sinceros agradecimentos. E quem acredita em Natal, comemore e grite bem alto:
“CONSEGUIMOS!” Por vocês eu existo e prossigo. Muito Obrigado!

Até a próxima,
Papai Noel.

