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“A alegria de levar esperança a quem muito precisa...” 
 
Levar a magia de Natal para dentro de um hospital é sempre um desafio, mas foi o que fizemos 
no Hemorio e o resultado foi imensamente compensador. Respeitando os sentimentos ali 
encontrados, conseguimos viver momentos de pura magia e intensa alegria. É Natal! 
 

 
 
Engana-se quem pensa que apenas as crianças são tocadas pela presença do Papai Noel, todos 
se permitem viver alguns momentos de alegria e afeto. 
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Todos os pacientes, 
acompanhantes, médicos, 
enfermeiros e funcionários 
demonstraram imensa 
generosidade e respeito ao 
nos permitir fazer parte 
desses momentos tão 
delicados e ainda assim 
receber nossa mensagem. A 
todos, nossa imensa gratidão 
e tenham certeza que os 
momentos vividos jamais 
serão esquecidos.  

 
 
 
 
 
 

 
Após muito trabalho, 
realizado com imenso 
amor, profissionalismo e 
respeito, só nos faltava 
dizer: “Conseguimos!” 
 
Renas amadas, vocês fazem 
toda a diferença. Amo 
vocês! Obrigado.  
Papai Noel. 
 
 

 
 
Nossa Campanha de Natal não pode parar, pois ainda temos muitos encontros marcados... 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.papainoel.org/
mailto:instituto@papainoel.org


 
 

Instituto de Apoio e Assistência Social Casa do Papai Noel 
Rua Isidro de Figueiredo, 17 – casa 02 – Maracanã/RJ. 

Tel.: 21 3891-4000 (Cíntia). www.papainoel.org - instituto@papainoel.org 
Banco Itaú – Ag. 0496 – C/c 28201-3 – CNPJ: 07.516.814/0001-22 

 

 

“A alegria de ser criança e receber a visita tão esperada; Papai Noel chegou!” 
 
As crianças do Abrigo Mário Almeida estavam ansiosas para a chegada do Papai Noel e 
demonstraram toda a alegria pelo encontro. Aliás, era difícil dizer quem estava mais feliz... 
 

 
 
Apesar de lidarem diariamente com inúmeras dificuldades, o carinho e a alegria com que nos 
recebem é contagiante. Renas voltaram a ser crianças novamente e curtiram muito junto aos 
pequenos... 
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Mais um dia feliz marcado pela Magia do Natal, que derruba toda e qualquer barreira e nos 
permite levar momentos lúdicos a quem lida diariamente em situações de grande adversidade. 
Esse é o verdadeiro encanto do Natal, deixar sementes de esperança nos corações de todos que 
se permitem tocar. Muito obrigado a todos que participaram dessa linda jornada.  
 
Agora é o momento de renovar as energias para um de nossos maiores desafios; próxima parada 
é no Instituto Fernandes Figueira. Segura coração!!! 
 

Até breve, 
Papai Noel. 

http://www.papainoel.org/
mailto:instituto@papainoel.org

