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“Se o momento pede coragem e esperança é preciso levar também alegria e amor 
para tornar a luta mais justa. E lutar pela vida é sempre a escolha certa a fazer.” 
 
O Instituto Nacional do Câncer – INCA exige um pouco mais de cada um de nós. Um pouco mais 
de empenho, esforço no transporte e organização dos presentes, de alegria, afeto e amor. 
Chegamos com a missão de plantar a semente da esperança, pois sabemos que a luta é dura e 
pede muita coragem, mas o prêmio é Vida e por isso sempre vale a pena lutar. Chegamos lá! 
 
O primeiro desafio era descarregar os caminhões de presentes e levá-los até o auditório, mas é 
aí que a união de esforços facilita e agiliza a conclusão da tarefa. Depois de tudo organizado, 
chega o Papai Noel e formamos nossa Corrente do Bem. E o amor é sentido no ar... 

 
 
Positividade a flor da pele e corações lotados de amor, é o momento de compartilhar... 
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Cada encontro é envolvido por uma onda de amor, alegria e afeto. É mágico e inesquecível. 

 
 
 
 
Quem resiste a esse sorriso? Como 
não sentir o coração transbordar 
amor? Este é um dos muitos motivos 
que fazemos nosso trabalho. Esse é o 
nosso presente e ele não tem preço... 
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Por alguns instantes tudo o que surge são sorrisos, abraços e carinhos, esquecida a dor, brota a 
esperança e o brilho volta aos olhos. Teve até super-herói virando criança. É a Magia de Natal! 

 
 
 
 
 
E os médicos e funcionários, não participam? Claro, junto ao Papai Noel é Natal para todos! 
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Um momento emocionante foi ouvir o Papai Noel ler a cartinha de uma mãe que acompanha 
seu filho em tratamento. Vejam o conteúdo da carta: “Querido Papai Noel. Quero te agradecer 
por ter pedido a Deus que meu filho do coração esteja se recuperando e está entre nós, eu e a 
família não vamos perder a fé, pois enquanto existir um Papai Noel e suas Renas, podemos 
acreditar num mundo melhor. Hou, Hou, Hou. Feliz Natal.” 
Quando algo assim acontece, o Natal se faz dentro de nossos corações e o sentimento é de pura 
gratidão por termos cumprido nossa missão. Que essa mãe e seu filho tenham sempre a certeza 
de contar com o nosso respeito, carinho e boas vibrações.  
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Mensagem do Papai Noel 
 
O INCA nos leva a valorizar ainda mais cada instante da Vida, com todas as suas nuances, 
mudanças e desafios. Nos mostra sua fragilidade, ao mesmo tempo que revela toda a sua 
potência e poder de resistir e continuar.  
As lutas que ali são travadas, reforçam a importância do amor ao próximo, da solidariedade, da 
bondade, da união. Mostram a necessidade de buscar coragem, esperança e forças em nosso 
íntimo e de contar com o apoio e o colo daqueles que nos rodeiam e amam.  
Ali, são todos guerreiros, independente da idade, sexo, classe social ou econômica. Todos lutam 
contra o mesmo vilão e almejam alcançar o mesmo objetivo: manter a Vida.  
Porque a Vida, por essa sim, sempre vale a pena lutar! Contem com nosso amor, respeito e apoio. 
Obrigado por não desistirem, por lutarem, por nos iluminar com sua coragem, resistência e força. 
Por nos lembrar da pequenez dos bens materiais e da riqueza de nossos valores. Por nos fazerem 
ver que o amor ameniza dores, que carinho e apoio tornam o caminho menos penoso e que 
esperança torna a luta possível e a vitória viável. 
Aos que cuidam, tratam e se dedicam a lutar juntos a esses guerreiros, um imenso 
agradecimento e profundo respeito e admiração. 
Aos que acompanham e lutam também, que jamais lhes falte paciência, carinho, forças e 
esperanças. Saibam, vocês são insubstituíveis. 
O INCA encerra nossa Campanha de Natal, mas o que vivenciamos ali e nos outros locais 
visitados, ficarão para sempre marcado em nós. 
Família Noel, obrigado por me proporcionarem tanto e por me permitirem continuar. 
Renas, impossível de chegar até aqui sem vocês. Vocês foram incansáveis, dedicadas, 
profissionais, amorosas, acolhedoras, alegres, companheiras, amigas, unidas, únicas e perfeitas! 

Juntos tornamos sonhos reais, fizemos a magia acontecer e o amor ser sentido a cada toque. 
Juntos fomos maiores, melhores e mais fortes! 

Juntos mostramos o verdadeiro sentido do Natal! 
Somente juntos podemos entender o significado a cada vez que dissemos: Conseguimos! 

Juntos, sempre juntos! 
 

 

 
Feliz Natal e até 

2020! 
 

Amo vocês, 
Papai Noel. 
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