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“A alegria de realizar sonhos e renovar esperanças.” 
 
A visita a um hospital sempre requer uma dose dobrada de alegria, carinho, respeito e atenção. 
O objetivo principal é proporcionar um momento de alento aos que ali estão, renovando suas 
forças e esperanças. Nossa passagem ao Hemorio foi carregada de intensas emoções.  
 

Papai Noel leva a Magia do Natal e recebe demonstrações de mais pura alegria e amor. 
 

 
 
E não importava a idade ou qual situação que os levaram até ali, a magia do momento envolvia 

a todos e tornava cada encontro inesquecível. Nesse dia o Natal aconteceu! 
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Algumas reações eram tão contagiantes que enchiam os corações de amor e alegria. 
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Ainda tivemos um encontro 
muito esperado. Lembram da 
Maria Elisa? Uma menina 
especial que já emocionou a 
todos com sua história de luta e 
superação. Essa futura 
bibliotecária e jovem 
construtora de sonhos e 
esperanças, tinha um sonho: 
“conhecer o Papai Noel.” Bem, 
sonhos existem para serem 
realizados, não é mesmo? O 
encontro marcado para o 
Hemorio, se tornou em um 
precioso presente. Para ver, se 
emocionar e guardar na 
memória e no coração. 
 
 
 

 
 
 
E não eram apenas todos 
os leitos do Hemorio que 
receberiam a visita do 
Papai Noel, ainda 
tínhamos um auditório 
cheio de expectativas, 
esperando por Ele. Ali, 
nos esperavam muitas 
crianças que também 
estavam em tratamento. 
O Natal chega para todos! 
 
O Hemorio nos marcou 
profundamente e todos 
saíram com os corações 
repletos de luz, alegria e 
gratidão. 
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Com a palavra, Papai Noel... 
 

Viver momentos tão maravilhosos, me faz sentir imensa gratidão por todos que os 
tornaram possíveis. Bem, agradecer é sempre um ótimo presente para quem dá e para 
quem recebe. 
 
Agradeço por poder entregar presentes de 
alta qualidade, mostrando nosso imenso 
cuidado no preparo das visitas e profundo 
respeito por todos a quem visitamos.  
 
Agradeço a todos que trabalham no 
Hemorio, independente da função, por 
receberem a mim e minhas Renas com 
muito carinho, alegria e respeito e pela 
dedicação, profissionalismo e humanidade 
com que tratam seus pacientes. A forma 
como atuam é um dos elementos que 
trazem grande benefício ao tratamento. 
Acreditem, vocês fazem a diferença!  

 
Agradeço muito as minhas amadas Renas 
que se empenham, se dedicam e 
trabalham muito para que tudo saia 
perfeito durante nossas visitas. Para o 
Hemorio, chegaram às 6h da manhã na 
Casa do Papai Noel, carregaram os 
presentes até os carros e, chegando ao 
hospital, descarregaram tudo, sem perder 
o entusiasmo e a alegria. Vocês são 
maravilhosas! Amo muito vocês! 

 
Graças a todos e a cada um de vocês é que 

podemos dizer felizes: “Conseguimos!” 
 

Até a próxima, 
Papai Noel. 
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