“Quando se luta pela vida, cada vitória é um pequeno milagre.”
Sempre vale a pena lutar pelo que acreditamos, para sermos pessoas melhores, para termos
uma vida melhor, mais não é incomum nos sentirmos desanimados ou sobrecarregados diante
das adversidades que aparecem. Agora imaginem como é, lutar para simplesmente se manter
vivo? Pois no Instituto Fernandes Figueira, bebês, crianças, mães e pais enfrentam essa
importante batalha diariamente. Ali todo novo dia representa mais que uma vitória, é um novo
milagre alcançado. Vejam quantos motivos para agradecer.

É emoção a flor da pele durante toda a visita...
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Muitos são os cuidados necessários para se aproximar sem fragilizar ainda mais os que ali
estão em tratamento, mas o amor nos encoraja e o momento é de esquecer barreiras e fazer
chegar a Magia de Natal a todos. Cada sorriso, abraço e olhar trocado justifica estarmos ali.

Como explicar essa troca de olhares?
Existe presente mais valioso que vivenciar
um encontro como esse?
É pura magia!
E tem muita alegria também, cada
momento era intenso, único e
inesquecível.
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É Natal no Instituto Fernandes Figueira e há magia no ar...

A luta não é apenas dos pacientes, mas os
acompanhantes também são verdadeiros
guerreiros, firmes e esperançosos, cuidam,
auxiliam, sofrem e vivem o dia a dia ao lado
daqueles que amam. Eles também
merecem e precisam muito do nosso
respeito e carinho.
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São todos muito especiais, mas precisamos contar a história de um rapazinho em particular.
Tiago tem apenas 3 anos, possui um caso clínico muito delicado, possui apenas um pulmão, mas
é dono de uma energia e de tamanha empatia que deixou todos apaixonados. Fez questão de
acompanhar o Papai Noel e vibrava muito a cada presente entregue. Em setembro, gravou um
vídeo pedindo um tablet de Natal, que a voluntária Madalena fez chegar até o Papai Noel. Vejam
a emoção deste menino lindo ao ter seu sonho realizado. Essa é a resposta que buscamos e
nosso verdadeiro presente: Felicidade, pura, simples e sincera. Acertamos!

Com a palavra o Papai Noel:
A visita ao Instituto Fernandes Figueira é um verdadeiro desafio e inestimável aprendizado, para
mim e para minhas Renas. Temos o desafio de levar esperança, colo, respeito, força, coragem,
alegria e amor a todos que ali estão e trazer conosco todo o aprendizado que cada encontro nos
reserva. Ali vemos a toda a força e vontade com que pequenos anjos lutam pela vida e
compreendemos toda a sua fragilidade, efemeridade e inestimável valor. Por isso, faço questão
de deixar meus sinceros agradecimentos a todos os funcionários de todos os setores do IFF por
nos receberem com tanto carinho e respeito, nos acompanhando e garantindo nosso acesso a
todos os leitos. Por cuidarem com tamanho zelo, profissionalismo e humanidade de todos os
pacientes e seus acompanhantes. Por se dedicarem a tão nobres propósitos e ainda manterem
a atitude humana no trato a todos e por se permitirem viver essa maravilhosa magia de Natal.
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E a essa futura mamãe todo o carinho e votos de felicidade nesse momento tão mágico.

Instituto de Apoio e Assistência Social Casa do Papai Noel
Rua Isidro de Figueiredo, 17 – casa 02 – Maracanã/RJ.
Tel.: 21 3891-4000 (Ivo Daflon). www.papainoel.org - instituto@papainoel.org
Banco Itaú – Ag. 0496 – C/c 28201-3 – CNPJ: 07.516.814/0001-22

Um obrigado especial a minhas
Renas amadas que trabalham
muito o ano inteiro e um pouco
mais durante a Campanha de
Natal. Nada disso seria possível
sem vocês!
A todos que compõem a Família
Noel sintam-se representados,
abraçados e felizes.

“Conseguimos!”

Ainda temos trabalho pela
frente.

Até breve,
Papai Noel.
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