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“Não se deixe enganar pelo momento ou lugar, a vida sempre encontra 
uma forma de continuar. Acredite!” 

 
Visitar o Instituto Fernandes Figueira – IFF é sempre sinônimo de aprendizado, onde nossas 
emoções e valores adquirem novas proporções e a vida novo significado. Ali, vemos a vida 
lutando para prosseguir, por vezes antes mesmo do nascimento, cercada de amor, dedicação e 
esperança. Impossível não se sentir tocado. 

 
 
 

A esperança e o amor fortalecem os que acompanham e os que lutam... 
 
 
 
 

http://www.papainoel.org/
mailto:instituto@papainoel.org
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E não importa o quanto frágil “Ela” 
nos pareça, é preciso seguir 
acreditando, persistindo e resistindo. 
Acreditar na potência da vida e que 
vale a pena continuar. Sempre! 
 
São tão jovens, bravos e valentes 
guerreiros que encontramos... 
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Alguns momentos simplesmente 
dispensam legendas ou palavras, 
tamanha sua intensidade e pureza. 
 
É muito amor contido em alguns 
segundos... só é preciso sentir e 
deixar acontecer. 
 
Seguimos com os corações em 
festa e os olhos brilhando mais 
forte... 
 

 
E o que mais podemos dizer? Bem, o Papai Noel tem algumas palavrinhas... 
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Nossa missão é levar a Magia de Natal e transmiti-la através da alegria, do amor ao próximo, 
da gentileza, da esperança e valorizando a vida em toda a sua magnitude e importância. Por 
vezes, somos instados a nos superar e é quando mostramos o verdadeiro poder da nossa união.  
Quando provamos que juntos somos maiores, melhores e mais fortes! 

 
Quando vejo um corpo 
médico se emocionar com o 
sorriso de um paciente, 
quando enfermeiras se unem 
felizes para uma foto, quando 
funcionários em geral cantam 
músicas natalinas durante 
minha passagem, quando 
ouço da Madá (voluntária no 
IFF) a história de cada 
paciente, nesses momentos 
eu vejo, sinto e sei que é 
Natal! 
Agradeço a essas pessoas 
lindas o carinho com que 
fomos recebidos e toda a 
dedicação e 
comprometimento que 
dedicam aos pacientes e 
acompanhantes.  
Feliz Natal para vocês! 

 
Quando vejo o brilho retornar ao olhar e o sorriso surgir no rosto de um paciente, é Natal! 
Quando sinto a esperança, o amor e a dedicação contida nos acompanhantes, é Natal! 
 
Quando vejo minhas Renas começando a trabalhar antes 
das 6h da manhã, sem perder o entusiasmo, com 
empenho para fazer tudo dar certo, dedicadas a tratar a 
todos com o respeito que merecem, é Natal! Aliás, não 
seria Natal para quem acredita no seu real significado, 
sem compartilhar amor, sem dar vida ao sonho, sem 
acreditar no que é mágico, sem solidariedade. Como ouvi 
da Rena Luana: “...é ouvir de uma mãe que o filho guarda 
a naninha que ganhou ou de outra mãe que o Papai Noel 
de verdade fez sua filha sorrir...” Isso é Natal! 
Muito obrigado por me permitirem continuar a levar o 
Natal a quem acredita, precisa e justifica sua existência. 
Todos juntos formamos a Família Noel e somente assim 
“Conseguimos!” 

Mas ainda faltam três importantes visitas a fazer e eu conto com vocês. 
 

Até breve, 
Papai Noel. 
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