“Cada encontro é uma lição de vida e esperança!”
Não é exagero dizer que a visita ao Instituto Fernandes Figueira – IFF é um dos maiores desafios
da Campanha de Natal. Impossível não sair transformado após conhecer as histórias de vida e
luta que encontramos a cada leito visitado. Vejam as fotos e imaginem cada momento...
Quando é preciso ser guerreiro desde os primeiros momentos de vida, eles mostram toda a
força e coragem que possuem. Esperança os definem!

Não podemos esquecer de exaltar a dedicação e amor das mães e acompanhantes, sempre
presentes, enfrentando todas as dificuldades dos tratamentos com uma força impressionante.
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Os sentimentos são uma mistura de respeito, ternura, alegria e compreensão.

Alguns encontros já aguardados,
como nossa princesa Valentina,
que todos os anos aguarda o
encontro com o Papai Noel e essa
alegria é compartilhada por
ambos...
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Novos encontros acontecem e Papai
Noel ganha um novo e vibrante
ajudante, o pequeno Thiago, que
não permitiu que sua frágil saúde o
impedisse de viver intensamente
esse momento. Assim como o
inesquecível João Victor, conhecia a
todos na enfermaria e fazia questão
de apresentá-los ao Papai Noel.
Ajudante nota 1000 ou Rena em
Treinamento?

Como se preparar para um momento como esse? Alguns encontros são tão mágicos que
dispensam o uso de palavras. A sintonia acontece de forma tão imediata e intensa, que o olhar
diz tudo o que o coração sente. Quando é assim, se perde a noção do tempo e só é preciso sentir.
Assim foi quando o Papai Noel e esse serzinho de luz, o pequeno Nicolas que tem como única
expressão facial o movimento dos olhos, trocaram os mais sinceros e belos sentimentos no
silêncio dos olhares. Ver o sorriso brincar nos olhos do menino e a emoção nos olhos do Noel,
silenciou, emocionou e marcou a todos que tiveram o privilégio de estarem presentes. Essa é a
verdadeira Magia de Natal, isso é o que justifica nossa existência e nos faz entender o valor e a
unicidade da vida que pulsa dentro de cada um de nós. Isso não foi um presente, foi o verdadeiro
Milagre de Natal.
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Palavras do Papai Noel:
Ser recebido no Instituto Fernandes Figueira – IFF é um grande privilégio e um profundo
aprendizado. Cada leito visitado é um momento único, muitos dispensam palavras, deixando
espaço apenas para um abraço, um afago ou uma troca de olhares. Tudo é tão intenso que fica
difícil descrever, é um profundo sentir. Sentir a ansiedade das crianças, a gratidão dos
acompanhantes, a receptividade de médicos, enfermeiros e funcionários, a emoção das Renas.
É tanto que se vive, sente e aprende em tão breves momentos que deixa a sensação de
pertencimento. Sim, aquelas pessoas marcam tão profundamente que se tornam parte de nós
e nós um pouco parte delas. Em meu nome, de minhas renas e de todos que nos ajudaram a
tornar esses momentos possíveis, um imenso e sincero agradecimento.
Hoje, a Família Noel se une a Família Fernandes Figueira, numa só voz, corpo e coração para
dizer com muita alegria e orgulho: “Conseguimos!” Essa vitória pertence a todos nós!

Até breve,
Papai Noel.
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