“A magia está em descobrir alegria, esperança e força onde muitos só
enxergam dor. Por isso, existimos e continuamos.”

Quando nos vemos diante deste prédio, sentimos o frio na
barriga e o coração acelerado. Nosso maior desafio é também o
que mais nos transforma e fortalece, mantendo forte nosso
propósito de levar a magia do Natal a quem mais precisa. Com a
certeza de que faremos nosso melhor, começamos a visita ao
Instituto Nacional de Câncer – INCA.
A visita já começa especial com a presença da pequena
Kevellyn, seu irmão Emmanuel e o pequeno Zadock. Kevellyn
luta contra o câncer pela segunda vez, seu irmão recebeu o
diagnóstico a pouco tempo e o pequeno Zadock luta com a
esperança de não perder a visão.

Três guerreiros, pequenos no tamanho mas gigantes em força e determinação, que
emocionaram a todos e nos deram mais disposição para prosseguir com a visita. Afinal, o que
mais se encontra no INCA são exemplos como esses. Muitos encontros viriam e todos ficariam
marcados para sempre em cada um de nós.

É por cada um deles que estamos aqui...

Pois, a cada sorriso conquistado, a sensação de felicidade só aumenta.

Visitando todos os leitos, para alegrar todos os corações...

E ver que a alegria em receber um presente das mãos do Papai Noel não tem idade.

Até porque sonhar é preciso e realizar o sonho é maravilhoso!

Existem encontros que testam nossa resistência pela sua intensidade. O que dizer para um
paciente grave que tem como único desejo, voltar para casa e abraçar sua filhinha de 01 ano?
Um suspiro fundo, uma troca de olhares e a única palavra que surge é: Acredite!

Essa cartinha foi guardada com muito amor e fica nossa torcida para que a vida mostre toda a
sua força e surja renovada, permitindo que o desejo desse pai se realize. Nós acreditamos!
Não poderíamos deixar de agradecer aos profissionais dedicados e competentes que fazem do
INCA um centro de referência no tratamento de câncer. Obrigado por nos receber.

Foram muitos momentos de intensas emoções e nem todos aqui compartilhados, mas todos
ficarão para sempre guardados em nossos corações.

Nota do Noel:
Um local que exige tanto de nós, mas que nos faz sentir uma imensa gratidão após cada leito
visitado. Os momentos vividos no INCA são únicos e, cada história compartilhada, prova que
não há milagre maior que a Vida. E vale a pena lutar para que ela continue a acontecer.
Mas, poucos sabem o quanto temos que trabalhar para que esses momentos existam. Um
trabalho que dura todo o ano e que se intensifica durante a Campanha de Natal.
O carinho que dedicamos na escolha, compra, separação e organização dos presentes a serem
doados. Todos vão repletos de amor, alegria e esperança, depositados cuidadosamente.

E tem umas pessoas muito especiais a quem devo tudo. Chegam ao hospital às 13h, após um
intenso trabalho realizado na Casa do Papai Noel no dia anterior, preparando tudo para a
minha chegada, conferindo cada detalhe. Sobem com todos os presentes até o auditório e
depois tem que distribuí-los e carregá-los pelos muitos andares e enfermarias. Ficam sempre
atentas, identificando todos os meus gestos, para que eu atenda a todos os pedidos, e muitas
vezes até se antecipam pela forma como ocorre cada encontro. Mantém a distância quando
preciso, mas não se furtam em amparar e acarinhar. Respeitam as normas e regras passadas
pelo hospital, pois compreendem sua importância. São solidárias, amáveis, alegres, corajosas,
generosas, amigas e maravilhosas. São elas que me conduzem e me fazem chegar a cada visita.
Elas acreditam, participam e realizam. Elas são minhas amadas Renas.

Respeitar a fragilidade dos pacientes e não esquecer de acarinhar os acompanhantes. Saber o
momento e a forma correta de aproximação e deixar vir a tona todas as boas emoções.
Colocar a doçura certa, um toque de esperança e muito amor em cada palavra dita e vibrar
muito a cada coração que conseguimos alcançar. Sabemos o quanto é difícil esquecer os
problemas, deixar de lado as dores e se permitir viver esse momento lúdico, mas é possível.
Chegamos ao fim de mais uma Campanha de Natal vitoriosos, cientes de que cumprimos
nossos objetivos e levamos a magia do Natal a muitas pessoas.

Muito Obrigado e Feliz Natal!!!
Até a próxima,
Papai Noel.

