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“Onde a vida se reinventa a cada segundo, todo instante é mágico e todo 
encontro inesquecível.” 

 
A visita ao Instituto do 
Câncer – INCA sempre 
envolve uma variedade de 
fortes sentimentos e cada 
momento que passamos ali 
nos marca 
permanentemente. E a 
preparação começou cedo... 
Ainda não eram 6h da 
manhã quando as Renas 
começaram a carregar o 
caminhão de presentes na 
Casa do Papai Noel e a 
alegria ainda estava nas 
alturas quando chegaram ao 
hospital e descarregaram 
tudo e levaram para o 
auditório, essa energia já 
anunciava o ritmo da visita. 
 
 
 
 

 
Mas, alguns presentes são 

especiais, pois possuem um 
significado diferente. 

 
Esse presente vale uma vida! 

 
Katsui veio do Rio Grande do Sul 
para doar a medula para alguém 
que sequer conhecia. Essa é a 
verdadeira magia de Natal, o doar 
sem esperar retorno, fazer o certo 
apenas por ser certo. Essa bela 
iniciativa emocionou a todos e esse 
presente não há como mensurar, 
apenas agradecer. Papai Noel 
entregou presentes para ela e seu 
filhinho que espera seu retorno. 
Essa história merecia destaque, 
pela iniciativa e pelo valor. 
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Era emoção a flor da pele, olhinhos brilhando, sorrisos se abrindo, carinhos sem fim. 

 
Quem poderia saber que a pequena Larissa havia pedido uma cozinha de presente? Papai Noel 
é claro! A felicidade da menina iluminava o ambiente inteiro. 
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A emoção da mãe, deficiente visual, ao saber que o filho 
de 4 anos, paciente do Inca, havia descido do leito para 
brincar com a piscina de bolas que havia acabado de 
ganhar, se misturou a alegria de poder tocar no Papai 
Noel. Cada encontro é único! 

 
Sabe o que mais trocamos? Amor, amor, amor. Felicidade e gratidão invadiram nossos corações. 
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E a emoção atingia a todos com a mesma intensidade, crianças, jovens, adultos e idosos, todos 
tocados igualmente pela magia de Natal. 

 
 

 
Todos os momentos nos marcam 

profundamente, pois cada sorriso dado pode 
ser o primeiro após muito tempo, a alegria 
expressada os afastou um pouco da dor e a 
nossa presença trouxe um breve alívio aos 

corações. E o Natal chegou ao Inca! 
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E a equipe do hospital 
também fez questão de 

participar... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com a palavra o Papai Noel. 
Não há como passar pelo INCA e não se sentir tocado pelas histórias e pelas pessoas que 
encontramos ali. Não importa a idade, origem ou complexidade do caso, todos estão lutando 
pelo mesmo objetivo, para continuarem vivos! No INCA todo novo dia marca um recomeço, uma 
nova oportunidade, um novo desafio. Não existem casos iguais, talvez vejamos lutas parecidas. 
Todos que passam pelo INCA, seja como paciente, acompanhante, funcionário ou visitante, 
descobre, em poucos minutos, como a vida é única, maravilhosa e insubstituível. 
 
Meu sincero reconhecimento a todos que ali trabalham, pela dedicação, profissionalismo, zelo 
e solidariedade prestada. 
 
Aos pacientes e seus acompanhantes deixo meu afeto e meu pedido para que jamais percam a 
coragem, a esperança e a certeza que vale a pena lutar. Estarão para sempre em minha mente 
e coração. Eu acredito em vocês e posso afirmar que “Juntos somos mais fortes!” 
 
As minhas Renas amadas deixo meu sincero agradecimento pelo trabalho ímpar 
desempenhado, pelo empenho para tornar tudo perfeito e manter viva a magia de cada 
encontro. Nada seria possível sem vocês, sem esse compromisso, sem a alegria, o envolvimento 
e a generosidade de se fazerem presente e por todo esse amor que dedicam a tudo e a todos. 
Vocês me mantêm vivo e só posso agradecer por me ajudarem a continuar. Amo vocês! 
 
 Agradeço também a todos que contribuíram, mesmo indiretamente, para a manutenção desse 
sonho. Sintam-se parte de tudo que foi realizado. 
 
Peço a todos que valorizem o hoje, que o recebam como algo único, o momento perfeito para 
amar, perdoar, sorrir, abraçar, viver e sonhar. O hoje é o presente ideal. 
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