
Quando conheci o projeto do livro 
Metamorfose, me apaixonei. Foi 
quando demos vida à primeira 
edição. 

E depois vieram outras mais. A cada 
ano foi aumentando o número de 
páginas. Cada conto, cada história, às 
vezes a verdade, ou somente um 
sonho. 

Em cada pequeno paciente, a 
esperança de dias melhores. A 
dedicação para escrever,  resulta no 
orgulho de ver o livro pronto e cheio 
de vida. 

Ver este trabalho voluntário crescer 
faz com que ele se torne cada vez 
mais especial.  

Obrigada Hilda, Elda e Eni pelo 
convite para escrever.  A todos os 
leitores: curtam as histórias. Sonhem. 
Acreditem.  Que venham muitos 
outros livros por aí.  

Carla Golbert
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 "Toda dor pode ser suportada
se sobre ela puder ser
contada uma história."

Hannah Arendt
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Editorial

Acreditando na transformação através da arte e 
escolhendo a escrita como forma de expressão, o 
Projeto Metamorfose direciona-se a estimular 
adolescentes em tratamento no Hospital da Criança 
Santo Antônio a ultrapassar barreiras usando o poder 
criativo das palavras.

          Celebrando, nesse ano de 2019, cinco anos de 
atuação e de parceria com a UNICRED/ Porto Alegre, o 
Projeto fundamenta-se no potencial transformador da 
arte literária. Auxiliamos e estimulamos crianças e 
adolescentes em tratamento a escrever ficção, não 
ficção, poesia, ou, mesmo, a exercer sua criatividade 
desenhando; a UNICRED publica suas criações. E o 
resultado é infinitamente maior do que esse sexto 
livrinho que, igual aos anteriores, será amplamente 
distribuído no hospital.

Houve, já, em termos de emoções levadas além de 
qualquer limite, de tudo, desde que começamos a doar 
nossas tardes de segundas-feiras ao Projeto 
Metamorfose. Mesmo em casos extremos, houve, entre 
os pequenos pacientes, quem usasse as palavras para 
deixar uma despedida: Contou do sofrimento da árvore 
ao perceber que seria cortada do bosque cheio de amor 
e alegria onde vivia, porém, cortada, ela foi 
transformada em uma porta e, colocada em um jardim 
de infância, seria onde crianças risonhas e felizes 
pintavam, desenhavam, brincavam; então a árvore 
cortada descobriu que só tinha trocado de família, e 
mudado de lugar. Com delicadeza, imagens e palavras 
amorosas, o recado foi dado.

O menino gremista escreveu como sonhava em 
conhecer a Arena, ir a um jogo antes da cirurgia, 
conhecer o goleiro, ganhar dele uma luva autografada. 
O Grêmio soube do texto, mandou ambulância, e, 
acompanhado por médico, enfermeira e uma irmã, ele 
foi ao jogo em uma tarde de domingo. O time ganhou, e 
o goleiro lhe entregou as duas luvas autografadas. 

Palavras difíceis de serem ditas são escritas, 
sonhos são criados ou vividos, e eles vão descobrindo 
como a palavra é “ varinha de condão”: Mãe adolescente 
escreve a visita que faz à casa da mãe onde ficou seu 
bebê, agarra-o ao colo, embala, acalenta; a menina da 
floresta amazônica vai a Roraima visitar a família, 
atravessa o rio de barco, brinca e ouve as araras; outros 
vão comer a pizza proibida, ou brincar com seus 
cachorros no parque da Redenção... Escrevendo ficções 
tecidas com  sonhos, jovens pacientes viram agentes de 
suas vidas, enquanto as histórias que inventam 
preenchem seus olhos de luz, seus gestos de firmeza, 
seus rostos de sorrisos. 

Nós, que lhes entregamos os lápis e os papéis, 
assistimos à Metamorfose. Agradecidas. É um privilégio 
testemunhar o momento em que, desprezando as 
dores e os tratamentos, meninos e meninas 
hospitalizados descobrem a superação através das 
palavras. É quando o Projeto Metamorfose atinge seu 
objetivo: Através da magia da arte e da criatividade, 
desencadear a redescoberta e a reedição da vida.

Elda Sanchotene Beheregaray
Eni S. Maffei
Hilda Simões Lopes
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Prefácio

Quero começar o prefácio desse novo volume do 
Metamorfose falando da imensa honra que tenho de 
ser um dos Embaixadores do Hospital da Criança Santo 
Antônio e de conhecer de perto esse projeto que existe 
para trazer às famílias envolvidas uma enorme carga de 
fé, esperança, confiança e apoio diante dos problemas 
que surgem à cada um desses pequenos pacientes, que 
lutam dia após dia para superar todos os estágios das 
suas doenças, até terem o tão esperado resultado 
positivo. 

É impressionante a quantidade de pessoas que 
vivem reclamando de tudo. E das coisas mais fúteis, 
ainda por cima. Quantas vezes você já deve ter 
presenciado lamentações, como se fosse o fim do 
mundo, sobre a internet que está lenta e não carrega 
rápido o smartphone, a sinaleira que demora pra abrir, o 
vôo que atrasou e não vai mais sair na hora marcada, o 
hotel que esqueceu de botar uma toalha no quarto, o 
motorista do carro da frente que não acelerou 
imediatamente após o sinal ficar verde, o caixa do 
supermercado que teve que mandar pesar as frutas da 
senhora que esqueceu, o ticket do estacionamento que 
a máquina engoliu... Todo mundo sem paciência, sem 
tolerância, sem gentileza, sem cordialidade... 

Pois bem, eis que chega às suas mãos, neste 
momento, o oposto disso tudo mencionado. Esses 
emocionantes relatos desses jovens, que são os 
verdadeiros guerreiros e que lutam pelo que existe de 
mais importante para todos nós: A VIDA COM SAÚDE E 

AMOR! Isso sim é primordial, isso sim canaliza todas as 
energias das famílias que torcem, e das equipes 
médicas, que trabalham exaustivamente para que se 
tenha sucesso nos tratamentos de cada um deles, 
sempre com muita força, foco, persistência, otimismo e 
carinho a todos os envolvidos. E não tem nem como 
descrever em palavras a felicidade de todos quando o 
objetivo é alcançado, pois a luta é vencida através de 
muita disposição, coragem e alto astral. 

E é nesse espírito de alegria e positividade que 
devemos embarcar nessa e absorver essas histórias 
contadas por esses grandes lutadores, que servem de 
inspiração para que a gente possa dar valor ao que 
realmente importa nas nossas vidas (peço permissão 
para ser repetitivo agora): A SAÚDE E O AMOR!!! Que 
possamos a partir de agora mandar todas as energias 
positivas para eles e torcer sempre para o melhor 
resultado para todos nós, pois não há felicidade maior 
que essa.

Rafael Malenotti
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Quando conheci o projeto do livro 
Metamorfose, me apaixonei. Foi 
quando demos vida à primeira 
edição. 

E depois vieram outras mais. A cada 
ano foi aumentando o número de 
páginas. Cada conto, cada história, às 
vezes a verdade, ou somente um 
sonho. 

Em cada pequeno paciente, a 
esperança de dias melhores. A 
dedicação para escrever,  resulta no 
orgulho de ver o livro pronto e cheio 
de vida. 

Ver este trabalho voluntário crescer 
faz com que ele se torne cada vez 
mais especial.  

Obrigada Hilda, Elda e Eni pelo 
convite para escrever.  A todos os 
leitores: curtam as histórias. Sonhem. 
Acreditem.  Que venham muitos 
outros livros por aí.  

Carla Golbert
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Nós somos uma família de quatro pessoas, e 
temos bastante amigos que gostam muito da gente.

A Ana Letícia, com seus treze aninhos, após sofrer 
com vários sintomas, teve o diagnóstico de Lúpus e 
passou por situações um pouco difíceis. Mas, sempre 
com muita força e alegria foi seguindo o tratamento e 
levando uma vida quase que normal.

Mas, em 2016, tivemos a triste notícia de que o 
Lúpus estaria causando nefrite em seus rins. Não 
conseguimos a medicação necessária, é cara e nosso 
Estado não forneceu.

A doença evoluiu e ela teve a perda das funções 
renais. Ela passou a fazer hemodiálise 3 vezes por 
semana. O tempo passava e nada melhorava. Daí 
pensamos em transplante.

Em fevereiro de 2018, nossos amigos nos 
ajudaram promovendo um evento para adquirir 
recursos para nossa viagem para Porto Alegre.

Fomos muito bem recebidos pelo Hospital Santo 
Antônio, na Santa Casa de Misericórdia. Com indicação 
para a Equipe Médica da Doutora Clotilde, passou por 
consultas com a Doutora Viviane, muito querida. Fez 
vários exames, continuou em hemodiálise no hospital 
Santa Clara e entrou na lista do transplante.

Então, numa data linda, 13 de maio, Dia das Mães, 
ela ganhou um rim, que bênção esse transplante!

Como mãe, fiquei muito emocionada por ter 
ganhado de Deus este lindo presente, pois não tem 
presente melhor para uma mãe que ver sua filha com 
mais saúde e poder ter uma vida melhor.

Deus sempre conosco, nos deu essa felicidade!

Treze de maio de 2018 nunca será esquecido.

Antônia Márcia Rodrigues Gomes - 42 anos
(mãe de Ana Letícia Gomes Souza - 17 anos) 
Macapá - AP

Se eu pudesse...

Se eu pudesse lhe dar um conselho hoje eu diria: 
Não desista de viver!

Não tem nada que me admira mais em uma pessoa 
do que a coragem e a força que ela tem, a persistência e 
o fato de que não importa quantas vezes cair, ela se 
levanta e tenta outra vez. A vida é isso, sabe? É tentar 
uma, duas, três e milhões de vezes, mas nunca desistir. 
Não viemos a este mundo para sofrer, viemos para lutar 
e buscar a nossa felicidade.

Estamos aqui única e exclusivamente para 
persistir. É tão bom ver a força das pessoas, é tão bom 
ver que ainda existe gente que luta e vai em frente, 
procurando ver sempre o que há de melhor.

Posso até estar sendo sonhadora demais, e você 
pode até pensar: “Essa menina nunca passou por 
dificuldades, nunca sofreu.” 

Eu sofri, e como sofri, meu caro, e é por eu ter 
sofrido que hoje busco mostrar para as pessoas que 
tudo passa. E o que precisamos está dentro de nós, a 
força que tanto procuramos ao nosso redor, está dentro 
de nós mesmos.

Por isso, se admire, se ame, se encontre! Tenha em 
mente que você é capaz de passar por qualquer 
obstáculo, por maior que ele seja.

E, principalmente, não desista nunca de viver!

Rhaira Marcelly Trindade de Mello - 15 anos 
Porto Alegre - RS 
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Apenas um pedido

Eu, lendo as histórias das crianças que estiveram 
no Hospital Santo Antônio, me lembrei de uma 
pergunta que minha professora Carmem sempre fazia:

- “Se eu te desse uma varinha mágica e, com essa 
varinha você pudesse fazer apenas UM pedido, o que 
você pediria?”

E logo eu disse que faria mais três pedidos, depois 
mais três pedidos e no último eu pediria mais três, e 
assim por diante...

Sabe por quê? Por que aí eu curaria todas as 
crianças do Hospital e depois, não só as crianças, mas 
todas as pessoas que precisam.

Também ajudaria cada enfermeiro e médico desse 
Hospital, pois são maravilhosos e muito atenciosos, 
sempre com um sorriso no rosto.

Para as pessoas que lerem minha história deixo um 
recado: Nunca desistam de seus sonhos, não percam a 
fé e a esperança. Tudo tem seu tempo para dar certo.

Andressa Koller Roxo - 17 anos 
Guaíba - RS 
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As montanhas da vida

Olá! Meu nome é Samuel, tenho 15 anos e quero 
lhe contar um pouco da minha história.

Estou internado no Hospital Santo Antônio, pois 
sinto muitas dores na cabeça. Não sei ainda o que deve 
ser, mas tenho fé em Deus que logo irei para casa.

Ah... também sou atleta de ginástica artística, mas 
por culpa das minhas crises de ansiedade, tive de parar 
com essa atividade. Um dia pretendo voltar e continuar 
participando dos campeonatos e um dia estar nas 
Olimpíadas.

Achamos que a vida é injusta, mas assim que 
aprendemos a lidar com as dificuldades, percebemos 
que as montanhas da vida existem para aprendermos o 
valor da escalada e não para simplesmente atingir o 
topo.

E é por isto que eu não desisto e você também não 
deve desistir, pois tudo isso é lição de vida e quando 
passar por momentos difíceis e perguntar onde estará 
Deus, lembre-se que durante uma prova, o professor está 
em silêncio.

Nunca desista de seus sonhos, pois o sucesso é o 
fruto da persistência para se colher no futuro. Eu creio 
que assim você chegará onde quiser.

Samuel Prado Fontoura Júnior - 15 anos
São Leopoldo - RS

Citações em itálico: Aline Barros e Aldemar M. Marinho
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com vários sintomas, teve o diagnóstico de Lúpus e 
passou por situações um pouco difíceis. Mas, sempre 
com muita força e alegria foi seguindo o tratamento e 
levando uma vida quase que normal.

Mas, em 2016, tivemos a triste notícia de que o 
Lúpus estaria causando nefrite em seus rins. Não 
conseguimos a medicação necessária, é cara e nosso 
Estado não forneceu.

A doença evoluiu e ela teve a perda das funções 
renais. Ela passou a fazer hemodiálise 3 vezes por 
semana. O tempo passava e nada melhorava. Daí 
pensamos em transplante.

Em fevereiro de 2018, nossos amigos nos 
ajudaram promovendo um evento para adquirir 
recursos para nossa viagem para Porto Alegre.

Fomos muito bem recebidos pelo Hospital Santo 
Antônio, na Santa Casa de Misericórdia. Com indicação 
para a Equipe Médica da Doutora Clotilde, passou por 
consultas com a Doutora Viviane, muito querida. Fez 
vários exames, continuou em hemodiálise no hospital 
Santa Clara e entrou na lista do transplante.

Então, numa data linda, 13 de maio, Dia das Mães, 
ela ganhou um rim, que bênção esse transplante!

Como mãe, fiquei muito emocionada por ter 
ganhado de Deus este lindo presente, pois não tem 
presente melhor para uma mãe que ver sua filha com 
mais saúde e poder ter uma vida melhor.

Deus sempre conosco, nos deu essa felicidade!

Treze de maio de 2018 nunca será esquecido.

Antônia Márcia Rodrigues Gomes - 42 anos
(mãe de Ana Letícia Gomes Souza - 17 anos) 
Macapá - AP
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Minha história

Olá. Meu nome é Gustavo, tenho 15 anos e sou de 
Porto Velho. Quando eu tinha 8 anos comecei a passar 
mal na escola, chamaram minha mãe e fui para o 
Hospital. Descobriram que eu tinha síndrome nefrótica. 
Comecei um longo tratamento que não adiantou 
porque meus rins foram perdendo sua capacidade de 
funcionar. Aí o diagnóstico já era de insuficiência renal.

Com 13 anos tive uma crise horrível, meus rins 
tinham parado. Colocaram cateter e comecei a fazer 
hemodiálise. Fui encaminhado para fazer transplante 
renal em Porto Alegre. Aqui eu entrei na fila do 
transplante, mas fiquei só dois dias, e consegui um rim 
novo. Agradeço todos os dias a Deus, ele fez um 
milagre. Agradeço também às doutoras Clotilde e 
Viviane, e aos demais do Hospital Santo Antônio de 
Porto Alegre por tudo o que fizeram por mim.

Fiz o transplante e deu tudo certo. E agora tudo vai 
dar certo comigo. Minha história até aqui foi de luta, 
agora com rim novo eu vou poder estudar e daqui uns 
tempos vou trabalhar. E ajudar a muita gente como eu 
tenho sido ajudado.

Gustavo Alcântara Santos - 15 anos
Porto Velho - RO

Nós somos uma família de quatro pessoas, e 
temos bastante amigos que gostam muito da gente.

A Ana Letícia, com seus treze aninhos, após sofrer 
com vários sintomas, teve o diagnóstico de Lúpus e 
passou por situações um pouco difíceis. Mas, sempre 
com muita força e alegria foi seguindo o tratamento e 
levando uma vida quase que normal.

Mas, em 2016, tivemos a triste notícia de que o 
Lúpus estaria causando nefrite em seus rins. Não 
conseguimos a medicação necessária, é cara e nosso 
Estado não forneceu.

A doença evoluiu e ela teve a perda das funções 
renais. Ela passou a fazer hemodiálise 3 vezes por 
semana. O tempo passava e nada melhorava. Daí 
pensamos em transplante.

Em fevereiro de 2018, nossos amigos nos 
ajudaram promovendo um evento para adquirir 
recursos para nossa viagem para Porto Alegre.

Fomos muito bem recebidos pelo Hospital Santo 
Antônio, na Santa Casa de Misericórdia. Com indicação 
para a Equipe Médica da Doutora Clotilde, passou por 
consultas com a Doutora Viviane, muito querida. Fez 
vários exames, continuou em hemodiálise no hospital 
Santa Clara e entrou na lista do transplante.

Então, numa data linda, 13 de maio, Dia das Mães, 
ela ganhou um rim, que bênção esse transplante!

Como mãe, fiquei muito emocionada por ter 
ganhado de Deus este lindo presente, pois não tem 
presente melhor para uma mãe que ver sua filha com 
mais saúde e poder ter uma vida melhor.

Deus sempre conosco, nos deu essa felicidade!

Treze de maio de 2018 nunca será esquecido.

Antônia Márcia Rodrigues Gomes - 42 anos
(mãe de Ana Letícia Gomes Souza - 17 anos) 
Macapá - AP
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O sol da manhã

Eu cheguei aqui no hospital transferido de Viamão, 
de ambulância com minha mãe. Fui muito bem recebido 
e meu leito já estava reservado, nem precisei esperar. 
Os médicos eram muito bons e no outro dia eu já fiz 
biópsia. 

Eu tinha um colega de quarto, o Brayan, ficamos 
amigos e o pai dele também era muito bom. Depois de 
alguns dias eu comecei as quimioterapias. Depois, como 
eu tinha muita febre e dor de garganta, comecei os 
antibióticos. Eu era muito bem atendido, por pessoas 
muito atenciosas. Mas eu sentia falta de casa, dores, 
ficava triste.

Eu tomava banho e ia dormir, e todos os dias a 
janela ficava fechada. E eu quase nunca via o sol da 
manhã.

Num dia, eu acordei bem cedo e o sol estava quase 
saindo. Daí, eu pedi pra minha mãe abrir a janela para eu 
ver o nascer do sol. Esperei um pouco e começou a 
aparecer o sol, e ele me deixou bem, me deu mais 
disposição e mais energia.

Daí, depois daquele dia, eu abro todos os dias a 
janela pra ver o sol nascendo, tomar um sol, e ganhar 
alegria.

Silas Henrique Teixeira Saraiva - 13 anos
Viamão - RS

Nós somos uma família de quatro pessoas, e 
temos bastante amigos que gostam muito da gente.

A Ana Letícia, com seus treze aninhos, após sofrer 
com vários sintomas, teve o diagnóstico de Lúpus e 
passou por situações um pouco difíceis. Mas, sempre 
com muita força e alegria foi seguindo o tratamento e 
levando uma vida quase que normal.

Mas, em 2016, tivemos a triste notícia de que o 
Lúpus estaria causando nefrite em seus rins. Não 
conseguimos a medicação necessária, é cara e nosso 
Estado não forneceu.

A doença evoluiu e ela teve a perda das funções 
renais. Ela passou a fazer hemodiálise 3 vezes por 
semana. O tempo passava e nada melhorava. Daí 
pensamos em transplante.

Em fevereiro de 2018, nossos amigos nos 
ajudaram promovendo um evento para adquirir 
recursos para nossa viagem para Porto Alegre.

Fomos muito bem recebidos pelo Hospital Santo 
Antônio, na Santa Casa de Misericórdia. Com indicação 
para a Equipe Médica da Doutora Clotilde, passou por 
consultas com a Doutora Viviane, muito querida. Fez 
vários exames, continuou em hemodiálise no hospital 
Santa Clara e entrou na lista do transplante.

Então, numa data linda, 13 de maio, Dia das Mães, 
ela ganhou um rim, que bênção esse transplante!

Como mãe, fiquei muito emocionada por ter 
ganhado de Deus este lindo presente, pois não tem 
presente melhor para uma mãe que ver sua filha com 
mais saúde e poder ter uma vida melhor.

Deus sempre conosco, nos deu essa felicidade!

Treze de maio de 2018 nunca será esquecido.

Antônia Márcia Rodrigues Gomes - 42 anos
(mãe de Ana Letícia Gomes Souza - 17 anos) 
Macapá - AP



Futuro sem tomografia

Meu nome é Raquel. Tenho 15 anos e estou 
internada aqui no hospital fazem 5 dias. O sonho da 
minha vida é estudar medicina e ser uma cirurgiã.

Fui fazer uma tomografia e estava com um pouco 
de medo, mas, logo percebi, eu já estava lá dentro 
daquele tubo. Mas, imagine, comecei a “sonhar” para 
acalmar o medo, e logo eu estava era do lado de fora do 
aparelho. E quem estava lá dentro fazendo exame, era 
um paciente meu que tinha um aneurisma no cérebro. 
Depois eu o levei para a sala de cirurgia. No caminho, eu 
encontrei o Gabriel.

Pois o Gabriel tem 20 anos e é o meu namorado. O 
sonho dele é ser engenheiro elétrico. E, no meu sonho, 
ele estava ali porque ele era o responsável pela parte 
elétrica dos aparelhos do hospital onde eu trabalhava. 
Foi muito bom conversar com ele no hospital.

Segui meu caminho para o bloco cirúrgico e me 
preparei para iniciar a cirurgia do meu paciente. E, do 
começo ao fim, tudo correu como era esperado.

Terminei a cirurgia e, quando me dei conta, eu já 
estava em meu quarto, a paciente era eu, minha 
tomografia tinha terminado e tudo tinha dado certo. O 
resultado foi bom porque a minha lesão era pequena e 
poderia ser tratada e curada apenas com 
medicamentos.

Passado algum tempo, eu tinha me tornado uma 
neurocirurgiã.

Raquel Calonego Alves - 15 anos
Erechim - RS
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Nós somos uma família de quatro pessoas, e 
temos bastante amigos que gostam muito da gente.

A Ana Letícia, com seus treze aninhos, após sofrer 
com vários sintomas, teve o diagnóstico de Lúpus e 
passou por situações um pouco difíceis. Mas, sempre 
com muita força e alegria foi seguindo o tratamento e 
levando uma vida quase que normal.

Mas, em 2016, tivemos a triste notícia de que o 
Lúpus estaria causando nefrite em seus rins. Não 
conseguimos a medicação necessária, é cara e nosso 
Estado não forneceu.

A doença evoluiu e ela teve a perda das funções 
renais. Ela passou a fazer hemodiálise 3 vezes por 
semana. O tempo passava e nada melhorava. Daí 
pensamos em transplante.

Em fevereiro de 2018, nossos amigos nos 
ajudaram promovendo um evento para adquirir 
recursos para nossa viagem para Porto Alegre.

Fomos muito bem recebidos pelo Hospital Santo 
Antônio, na Santa Casa de Misericórdia. Com indicação 
para a Equipe Médica da Doutora Clotilde, passou por 
consultas com a Doutora Viviane, muito querida. Fez 
vários exames, continuou em hemodiálise no hospital 
Santa Clara e entrou na lista do transplante.

Então, numa data linda, 13 de maio, Dia das Mães, 
ela ganhou um rim, que bênção esse transplante!

Como mãe, fiquei muito emocionada por ter 
ganhado de Deus este lindo presente, pois não tem 
presente melhor para uma mãe que ver sua filha com 
mais saúde e poder ter uma vida melhor.

Deus sempre conosco, nos deu essa felicidade!

Treze de maio de 2018 nunca será esquecido.

Antônia Márcia Rodrigues Gomes - 42 anos
(mãe de Ana Letícia Gomes Souza - 17 anos) 
Macapá - AP
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Tudo o que eu tenho

Eu estou doente no Hospital. Aqui todos são muito 
bons pra mim, mas eu queria estar em casa. Então eu 
fico me lembrando de tudo de bom que eu tenho. 
Tenho muita coisa boa.

Eu tenho um cachorro e um gato. E tenho meu pai 
e minha mãe, e uma irmã e outra irmãzinha. E tenho 
minha casa e nossos vizinhos. E vou na escola onde eu 
estudo e desenho.

E eu tenho minha avó e meu avô, e meu tio e 
minha tia. E vou pescar lá na minha avó. E eu tenho uma 
pantufa do capitão América; e eu boto a pantufa e eu 
jogo, e olho vídeo e vejo os filmes do Bob Esponja.

E eu tenho minhas frutas preferidas, uva, 
vergamota e melancia. E eu também tenho pizza para 
comer, que eu adoro. Eu também gosto de ver na 
televisão os filmes com tigres, leões e pantera negra.

Então porque eu estou doente eu fico pensando 
em quanta coisa boa eu tenho e lembrando que vou 
ficar bom e tudo está lá, me esperando.

Muito obrigado, aqui no hospital são muito bons 
comigo. 

Márcio Zacher da Cruz - 12 anos
Canoas - RS

Nós somos uma família de quatro pessoas, e 
temos bastante amigos que gostam muito da gente.

A Ana Letícia, com seus treze aninhos, após sofrer 
com vários sintomas, teve o diagnóstico de Lúpus e 
passou por situações um pouco difíceis. Mas, sempre 
com muita força e alegria foi seguindo o tratamento e 
levando uma vida quase que normal.

Mas, em 2016, tivemos a triste notícia de que o 
Lúpus estaria causando nefrite em seus rins. Não 
conseguimos a medicação necessária, é cara e nosso 
Estado não forneceu.

A doença evoluiu e ela teve a perda das funções 
renais. Ela passou a fazer hemodiálise 3 vezes por 
semana. O tempo passava e nada melhorava. Daí 
pensamos em transplante.

Em fevereiro de 2018, nossos amigos nos 
ajudaram promovendo um evento para adquirir 
recursos para nossa viagem para Porto Alegre.

Fomos muito bem recebidos pelo Hospital Santo 
Antônio, na Santa Casa de Misericórdia. Com indicação 
para a Equipe Médica da Doutora Clotilde, passou por 
consultas com a Doutora Viviane, muito querida. Fez 
vários exames, continuou em hemodiálise no hospital 
Santa Clara e entrou na lista do transplante.

Então, numa data linda, 13 de maio, Dia das Mães, 
ela ganhou um rim, que bênção esse transplante!

Como mãe, fiquei muito emocionada por ter 
ganhado de Deus este lindo presente, pois não tem 
presente melhor para uma mãe que ver sua filha com 
mais saúde e poder ter uma vida melhor.

Deus sempre conosco, nos deu essa felicidade!

Treze de maio de 2018 nunca será esquecido.

Antônia Márcia Rodrigues Gomes - 42 anos
(mãe de Ana Letícia Gomes Souza - 17 anos) 
Macapá - AP
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Bem, eu gostaria de falar com você, que está lendo 
o que vou escrever, que feche seus olhos e repita 
comigo – Senhor Jesus, muito obrigada por mais um dia 
de vida! – E agradeça por ter uma família e tantas outras 
coisas boas.

Se já fez o que eu pedi, pode abrir os olhos. Vou 
contar da minha vida no Projeto Amor, na Igreja Brasa 
Zona Norte, mais conhecida por BZN. Lá eu toco bateria 
nos cultos para adolescentes e jovens nos domingos. 
Meu irmão, Davi, é guitarrista na banda. Meus pais são a 
Mirian e o Reginaldo, e tenho também a vó Alexandra.

Vou lhe contar como é o Projeto Amor. Nele, eu e 
nosso grupo de amigos e amigas, todas as sextas 
distribuímos alimentos e conversamos com os pobres 
da rua. Damos cachorro quente, café e nescau quente. 
Falamos para eles sobre Jesus, e dizemos da 
importância de crer nele e de fazer oração. E sempre 
contamos da minha vida e da minha cura. E eu digo que 
eu sou um milagre.

Aconteceu de eu ter uma doença que se chama 
epidermólise bolhosa, e por causa dela era para eu não 
ter os dedos, e muitas crianças até morrem disso. Sou 
um milagre de Deus porque estou vivo, estudando e 
trabalhando e posso ajudar aos necessitados e relatar o 
que me aconteceu. Nós contamos o que me aconteceu, 
eu dou meu testemunho e as pessoas choram de 
emoção. Eu também choro porque sou muito chorão. 
Rs, rs, rs, rs, rs

Quando eu vou dar o alimento eu falo pras 

Meu projeto amor
pessoas, eu falo que tudo é possível, nada é impossível 
quando se crê porque tudo o que está na Bíblia é 
verdade. Depois a gente ora pras pessoas resolverem 
seus problemas, junto com elas.

Hoje estou no Hospital Santo Antônio por causa da 
pressão alta, mas já estou me recuperando. E nada 
acontece por acaso, eu era para já ter voltado para casa, 
mas ainda estou aqui. Porque? Para conhecer o Projeto 
Metamorfose e escrever para vocês. E contar minha 
história e dizer a você que para tudo tem solução, não 
deixem de orar, Deus nos ouve. Só mais uma coisa:

– Repita comigo: Obrigada por mais um dia de 
vida! Amém!

Daniel Gussuli Ponte - 14 anos
Porto Alegre - RS

Nós somos uma família de quatro pessoas, e 
temos bastante amigos que gostam muito da gente.

A Ana Letícia, com seus treze aninhos, após sofrer 
com vários sintomas, teve o diagnóstico de Lúpus e 
passou por situações um pouco difíceis. Mas, sempre 
com muita força e alegria foi seguindo o tratamento e 
levando uma vida quase que normal.

Mas, em 2016, tivemos a triste notícia de que o 
Lúpus estaria causando nefrite em seus rins. Não 
conseguimos a medicação necessária, é cara e nosso 
Estado não forneceu.

A doença evoluiu e ela teve a perda das funções 
renais. Ela passou a fazer hemodiálise 3 vezes por 
semana. O tempo passava e nada melhorava. Daí 
pensamos em transplante.

Em fevereiro de 2018, nossos amigos nos 
ajudaram promovendo um evento para adquirir 
recursos para nossa viagem para Porto Alegre.

Fomos muito bem recebidos pelo Hospital Santo 
Antônio, na Santa Casa de Misericórdia. Com indicação 
para a Equipe Médica da Doutora Clotilde, passou por 
consultas com a Doutora Viviane, muito querida. Fez 
vários exames, continuou em hemodiálise no hospital 
Santa Clara e entrou na lista do transplante.

Então, numa data linda, 13 de maio, Dia das Mães, 
ela ganhou um rim, que bênção esse transplante!

Como mãe, fiquei muito emocionada por ter 
ganhado de Deus este lindo presente, pois não tem 
presente melhor para uma mãe que ver sua filha com 
mais saúde e poder ter uma vida melhor.

Deus sempre conosco, nos deu essa felicidade!

Treze de maio de 2018 nunca será esquecido.

Antônia Márcia Rodrigues Gomes - 42 anos
(mãe de Ana Letícia Gomes Souza - 17 anos) 
Macapá - AP



Bem, eu gostaria de falar com você, que está lendo 
o que vou escrever, que feche seus olhos e repita 
comigo – Senhor Jesus, muito obrigada por mais um dia 
de vida! – E agradeça por ter uma família e tantas outras 
coisas boas.

Se já fez o que eu pedi, pode abrir os olhos. Vou 
contar da minha vida no Projeto Amor, na Igreja Brasa 
Zona Norte, mais conhecida por BZN. Lá eu toco bateria 
nos cultos para adolescentes e jovens nos domingos. 
Meu irmão, Davi, é guitarrista na banda. Meus pais são a 
Mirian e o Reginaldo, e tenho também a vó Alexandra.

Vou lhe contar como é o Projeto Amor. Nele, eu e 
nosso grupo de amigos e amigas, todas as sextas 
distribuímos alimentos e conversamos com os pobres 
da rua. Damos cachorro quente, café e nescau quente. 
Falamos para eles sobre Jesus, e dizemos da 
importância de crer nele e de fazer oração. E sempre 
contamos da minha vida e da minha cura. E eu digo que 
eu sou um milagre.

Aconteceu de eu ter uma doença que se chama 
epidermólise bolhosa, e por causa dela era para eu não 
ter os dedos, e muitas crianças até morrem disso. Sou 
um milagre de Deus porque estou vivo, estudando e 
trabalhando e posso ajudar aos necessitados e relatar o 
que me aconteceu. Nós contamos o que me aconteceu, 
eu dou meu testemunho e as pessoas choram de 
emoção. Eu também choro porque sou muito chorão. 
Rs, rs, rs, rs, rs

Quando eu vou dar o alimento eu falo pras 
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pessoas, eu falo que tudo é possível, nada é impossível 
quando se crê porque tudo o que está na Bíblia é 
verdade. Depois a gente ora pras pessoas resolverem 
seus problemas, junto com elas.

Hoje estou no Hospital Santo Antônio por causa da 
pressão alta, mas já estou me recuperando. E nada 
acontece por acaso, eu era para já ter voltado para casa, 
mas ainda estou aqui. Porque? Para conhecer o Projeto 
Metamorfose e escrever para vocês. E contar minha 
história e dizer a você que para tudo tem solução, não 
deixem de orar, Deus nos ouve. Só mais uma coisa:

– Repita comigo: Obrigada por mais um dia de 
vida! Amém!

Daniel Gussuli Ponte - 14 anos
Porto Alegre - RS

Nós somos uma família de quatro pessoas, e 
temos bastante amigos que gostam muito da gente.

A Ana Letícia, com seus treze aninhos, após sofrer 
com vários sintomas, teve o diagnóstico de Lúpus e 
passou por situações um pouco difíceis. Mas, sempre 
com muita força e alegria foi seguindo o tratamento e 
levando uma vida quase que normal.

Mas, em 2016, tivemos a triste notícia de que o 
Lúpus estaria causando nefrite em seus rins. Não 
conseguimos a medicação necessária, é cara e nosso 
Estado não forneceu.

A doença evoluiu e ela teve a perda das funções 
renais. Ela passou a fazer hemodiálise 3 vezes por 
semana. O tempo passava e nada melhorava. Daí 
pensamos em transplante.

Em fevereiro de 2018, nossos amigos nos 
ajudaram promovendo um evento para adquirir 
recursos para nossa viagem para Porto Alegre.

Fomos muito bem recebidos pelo Hospital Santo 
Antônio, na Santa Casa de Misericórdia. Com indicação 
para a Equipe Médica da Doutora Clotilde, passou por 
consultas com a Doutora Viviane, muito querida. Fez 
vários exames, continuou em hemodiálise no hospital 
Santa Clara e entrou na lista do transplante.

Então, numa data linda, 13 de maio, Dia das Mães, 
ela ganhou um rim, que bênção esse transplante!

Como mãe, fiquei muito emocionada por ter 
ganhado de Deus este lindo presente, pois não tem 
presente melhor para uma mãe que ver sua filha com 
mais saúde e poder ter uma vida melhor.

Deus sempre conosco, nos deu essa felicidade!

Treze de maio de 2018 nunca será esquecido.

Antônia Márcia Rodrigues Gomes - 42 anos
(mãe de Ana Letícia Gomes Souza - 17 anos) 
Macapá - AP
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A felicidade de uma mãe

Nós somos uma família de quatro pessoas, e 
temos bastante amigos que gostam muito da gente.

A Ana Letícia, com seus treze aninhos, após sofrer 
com vários sintomas, teve o diagnóstico de Lúpus e 
passou por situações um pouco difíceis. Mas, sempre 
com muita força e alegria foi seguindo o tratamento e 
levando uma vida quase que normal.

Mas, em 2016, tivemos a triste notícia de que o 
Lúpus estaria causando nefrite em seus rins. Não 
conseguimos a medicação necessária, é cara e nosso 
Estado não forneceu.

A doença evoluiu e ela teve a perda das funções 
renais. Ela passou a fazer hemodiálise 3 vezes por 
semana. O tempo passava e nada melhorava. Daí 
pensamos em transplante.

Em fevereiro de 2018, nossos amigos nos 
ajudaram promovendo um evento para adquirir 
recursos para nossa viagem para Porto Alegre.

Fomos muito bem recebidos pelo Hospital Santo 
Antônio, na Santa Casa de Misericórdia. Com indicação 
para a Equipe Médica da Doutora Clotilde, passou por 
consultas com a Doutora Viviane, muito querida. Fez 
vários exames, continuou em hemodiálise no hospital 
Santa Clara e entrou na lista do transplante.

Então, numa data linda, 13 de maio, Dia das Mães, 
ela ganhou um rim, que bênção esse transplante!

Como mãe, fiquei muito emocionada por ter 
ganhado de Deus este lindo presente, pois não tem 
presente melhor para uma mãe que ver sua filha com 
mais saúde e poder ter uma vida melhor.

Deus sempre conosco, nos deu essa felicidade!

Treze de maio de 2018 nunca será esquecido.

Antônia Márcia Rodrigues Gomes - 42 anos
(mãe de Ana Letícia Gomes Souza - 17 anos) 
Macapá - AP



Quando conheci o projeto do livro 
Metamorfose, me apaixonei. Foi 
quando demos vida à primeira 
edição. 

E depois vieram outras mais. A cada 
ano foi aumentando o número de 
páginas. Cada conto, cada história, às 
vezes a verdade, ou somente um 
sonho. 

Em cada pequeno paciente, a 
esperança de dias melhores. A 
dedicação para escrever,  resulta no 
orgulho de ver o livro pronto e cheio 
de vida. 

Ver este trabalho voluntário crescer 
faz com que ele se torne cada vez 
mais especial.  

Obrigada Hilda, Elda e Eni pelo 
convite para escrever.  A todos os 
leitores: curtam as histórias. Sonhem. 
Acreditem.  Que venham muitos 
outros livros por aí.  

Carla Golbert

Nós somos uma família de quatro pessoas, e 
temos bastante amigos que gostam muito da gente.

A Ana Letícia, com seus treze aninhos, após sofrer 
com vários sintomas, teve o diagnóstico de Lúpus e 
passou por situações um pouco difíceis. Mas, sempre 
com muita força e alegria foi seguindo o tratamento e 
levando uma vida quase que normal.

Mas, em 2016, tivemos a triste notícia de que o 
Lúpus estaria causando nefrite em seus rins. Não 
conseguimos a medicação necessária, é cara e nosso 
Estado não forneceu.

A doença evoluiu e ela teve a perda das funções 
renais. Ela passou a fazer hemodiálise 3 vezes por 
semana. O tempo passava e nada melhorava. Daí 
pensamos em transplante.

Em fevereiro de 2018, nossos amigos nos 
ajudaram promovendo um evento para adquirir 
recursos para nossa viagem para Porto Alegre.

Fomos muito bem recebidos pelo Hospital Santo 
Antônio, na Santa Casa de Misericórdia. Com indicação 
para a Equipe Médica da Doutora Clotilde, passou por 
consultas com a Doutora Viviane, muito querida. Fez 
vários exames, continuou em hemodiálise no hospital 
Santa Clara e entrou na lista do transplante.

Então, numa data linda, 13 de maio, Dia das Mães, 
ela ganhou um rim, que bênção esse transplante!
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Como mãe, fiquei muito emocionada por ter 
ganhado de Deus este lindo presente, pois não tem 
presente melhor para uma mãe que ver sua filha com 
mais saúde e poder ter uma vida melhor.

Deus sempre conosco, nos deu essa felicidade!

Treze de maio de 2018 nunca será esquecido.

Antônia Márcia Rodrigues Gomes - 42 anos
(mãe de Ana Letícia Gomes Souza - 17 anos) 
Macapá - AP

Meu nome é Daniela Farias dos Santos, estou 
internada no Hospital da Criança Santo Antônio porque 
quando eu tinha 8 anos descobriram um problema nos 
meus dois rins. 

Tive que fazer hemodiálise com um cateter ligado 
no meu pescoço, deu problema, puseram o cateter na 
minha barriga. Eu fiquei 9 meses na máquina esperando 
um doador de rim.

Uma noite me chamaram às 3 horas da 
madrugada. Aí eu fiz transplante e fiquei muito feliz. 
Mas estou em Porto Alegre e a minha cidade é Amapá, 
bem longe daqui. Mas aqui todo mundo é muito bom 
comigo. Só que fico triste e sinto saudade de casa.  
Então as moças do Projeto Metamorfose me ensinaram 
que a gente pode criar uma outra realidade, através das 
palavras. E como sinto muita saudade do meu 
cachorrinho João, eu fiz uma história com ele. 

Assim:

Hoje o João veio me visitar. Ele chegou correndo 
na minha cama e me deu muitos beijinhos, os pelinhos 
dele são muito macios e a cor dele é preto e branco. Nós 
brincamos muito, o João é super carinhoso. Quando eu 
crescer eu vou ser veterinária e vou cuidar do João 
quando ele estiver dodói, e também de todos os 
bichinhos.

Eu logo vou sair do hospital e vou passear com o 
João. Ele gosta muito de passear. Quando ele se 
despediu de mim e saiu do meu quarto, eu fiquei triste. 

Mas logo lembrei que vou ficar boa, e vou brincar com 
ele e o Zézinho, que é o meu gatinho.

Vir para o hospital valeu a pena, agora não tenho 
mais catéter e vou estudar bastante para cuidar dos 
cachorrinhos iguais ao João.

Daniela Farias dos Santos - 13 anos
Macapá - AP



Quando conheci o projeto do livro 
Metamorfose, me apaixonei. Foi 
quando demos vida à primeira 
edição. 

E depois vieram outras mais. A cada 
ano foi aumentando o número de 
páginas. Cada conto, cada história, às 
vezes a verdade, ou somente um 
sonho. 

Em cada pequeno paciente, a 
esperança de dias melhores. A 
dedicação para escrever,  resulta no 
orgulho de ver o livro pronto e cheio 
de vida. 

Ver este trabalho voluntário crescer 
faz com que ele se torne cada vez 
mais especial.  

Obrigada Hilda, Elda e Eni pelo 
convite para escrever.  A todos os 
leitores: curtam as histórias. Sonhem. 
Acreditem.  Que venham muitos 
outros livros por aí.  

Carla Golbert

Nós somos uma família de quatro pessoas, e 
temos bastante amigos que gostam muito da gente.

A Ana Letícia, com seus treze aninhos, após sofrer 
com vários sintomas, teve o diagnóstico de Lúpus e 
passou por situações um pouco difíceis. Mas, sempre 
com muita força e alegria foi seguindo o tratamento e 
levando uma vida quase que normal.

Mas, em 2016, tivemos a triste notícia de que o 
Lúpus estaria causando nefrite em seus rins. Não 
conseguimos a medicação necessária, é cara e nosso 
Estado não forneceu.

A doença evoluiu e ela teve a perda das funções 
renais. Ela passou a fazer hemodiálise 3 vezes por 
semana. O tempo passava e nada melhorava. Daí 
pensamos em transplante.

Em fevereiro de 2018, nossos amigos nos 
ajudaram promovendo um evento para adquirir 
recursos para nossa viagem para Porto Alegre.

Fomos muito bem recebidos pelo Hospital Santo 
Antônio, na Santa Casa de Misericórdia. Com indicação 
para a Equipe Médica da Doutora Clotilde, passou por 
consultas com a Doutora Viviane, muito querida. Fez 
vários exames, continuou em hemodiálise no hospital 
Santa Clara e entrou na lista do transplante.

Então, numa data linda, 13 de maio, Dia das Mães, 
ela ganhou um rim, que bênção esse transplante!

Como mãe, fiquei muito emocionada por ter 
ganhado de Deus este lindo presente, pois não tem 
presente melhor para uma mãe que ver sua filha com 
mais saúde e poder ter uma vida melhor.

Deus sempre conosco, nos deu essa felicidade!

Treze de maio de 2018 nunca será esquecido.

Antônia Márcia Rodrigues Gomes - 42 anos
(mãe de Ana Letícia Gomes Souza - 17 anos) 
Macapá - AP
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A vida colorida

Eric da Costa Silva - 13 anos 
Gravataí - RS

Meu nome é Daniela Farias dos Santos, estou 
internada no Hospital da Criança Santo Antônio porque 
quando eu tinha 8 anos descobriram um problema nos 
meus dois rins. 

Tive que fazer hemodiálise com um cateter ligado 
no meu pescoço, deu problema, puseram o cateter na 
minha barriga. Eu fiquei 9 meses na máquina esperando 
um doador de rim.

Uma noite me chamaram às 3 horas da 
madrugada. Aí eu fiz transplante e fiquei muito feliz. 
Mas estou em Porto Alegre e a minha cidade é Amapá, 
bem longe daqui. Mas aqui todo mundo é muito bom 
comigo. Só que fico triste e sinto saudade de casa.  
Então as moças do Projeto Metamorfose me ensinaram 
que a gente pode criar uma outra realidade, através das 
palavras. E como sinto muita saudade do meu 
cachorrinho João, eu fiz uma história com ele. 

Assim:

Hoje o João veio me visitar. Ele chegou correndo 
na minha cama e me deu muitos beijinhos, os pelinhos 
dele são muito macios e a cor dele é preto e branco. Nós 
brincamos muito, o João é super carinhoso. Quando eu 
crescer eu vou ser veterinária e vou cuidar do João 
quando ele estiver dodói, e também de todos os 
bichinhos.

Eu logo vou sair do hospital e vou passear com o 
João. Ele gosta muito de passear. Quando ele se 
despediu de mim e saiu do meu quarto, eu fiquei triste. 

Mas logo lembrei que vou ficar boa, e vou brincar com 
ele e o Zézinho, que é o meu gatinho.

Vir para o hospital valeu a pena, agora não tenho 
mais catéter e vou estudar bastante para cuidar dos 
cachorrinhos iguais ao João.

Daniela Farias dos Santos - 13 anos
Macapá - AP



Nós somos uma família de quatro pessoas, e 
temos bastante amigos que gostam muito da gente.

A Ana Letícia, com seus treze aninhos, após sofrer 
com vários sintomas, teve o diagnóstico de Lúpus e 
passou por situações um pouco difíceis. Mas, sempre 
com muita força e alegria foi seguindo o tratamento e 
levando uma vida quase que normal.

Mas, em 2016, tivemos a triste notícia de que o 
Lúpus estaria causando nefrite em seus rins. Não 
conseguimos a medicação necessária, é cara e nosso 
Estado não forneceu.

A doença evoluiu e ela teve a perda das funções 
renais. Ela passou a fazer hemodiálise 3 vezes por 
semana. O tempo passava e nada melhorava. Daí 
pensamos em transplante.

Em fevereiro de 2018, nossos amigos nos 
ajudaram promovendo um evento para adquirir 
recursos para nossa viagem para Porto Alegre.

Fomos muito bem recebidos pelo Hospital Santo 
Antônio, na Santa Casa de Misericórdia. Com indicação 
para a Equipe Médica da Doutora Clotilde, passou por 
consultas com a Doutora Viviane, muito querida. Fez 
vários exames, continuou em hemodiálise no hospital 
Santa Clara e entrou na lista do transplante.

Então, numa data linda, 13 de maio, Dia das Mães, 
ela ganhou um rim, que bênção esse transplante!

Como mãe, fiquei muito emocionada por ter 
ganhado de Deus este lindo presente, pois não tem 
presente melhor para uma mãe que ver sua filha com 
mais saúde e poder ter uma vida melhor.

Deus sempre conosco, nos deu essa felicidade!

Treze de maio de 2018 nunca será esquecido.

Antônia Márcia Rodrigues Gomes - 42 anos
(mãe de Ana Letícia Gomes Souza - 17 anos) 
Macapá - AP
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Gostos

Eu gosto de muita coisa. Gosto de estudar e ouvir 
histórias, gosto de pintar e de brincar com meus irmãos.

Agora estou internado no Hospital Santo Antônio 
para fazer um transplante de rim. Mas sigo procurando 
fazer coisas de que eu gosto.

Então, enquanto espero, me divirto com jogos no 
computador e na sala de recreação.

E acho que assim tudo é muito bom. Mas tem uma 
coisa que não esqueço, estou com muita saudade de 
casa e dos meus irmãos. 

Mas vou ficar bom e vou voltar pra casa e aí será 
melhor ainda.

Lucas Evangelista Freitas - 13 anos
 Rio Branco - AC

Meu nome é Daniela Farias dos Santos, estou 
internada no Hospital da Criança Santo Antônio porque 
quando eu tinha 8 anos descobriram um problema nos 
meus dois rins. 

Tive que fazer hemodiálise com um cateter ligado 
no meu pescoço, deu problema, puseram o cateter na 
minha barriga. Eu fiquei 9 meses na máquina esperando 
um doador de rim.

Uma noite me chamaram às 3 horas da 
madrugada. Aí eu fiz transplante e fiquei muito feliz. 
Mas estou em Porto Alegre e a minha cidade é Amapá, 
bem longe daqui. Mas aqui todo mundo é muito bom 
comigo. Só que fico triste e sinto saudade de casa.  
Então as moças do Projeto Metamorfose me ensinaram 
que a gente pode criar uma outra realidade, através das 
palavras. E como sinto muita saudade do meu 
cachorrinho João, eu fiz uma história com ele. 

Assim:

Hoje o João veio me visitar. Ele chegou correndo 
na minha cama e me deu muitos beijinhos, os pelinhos 
dele são muito macios e a cor dele é preto e branco. Nós 
brincamos muito, o João é super carinhoso. Quando eu 
crescer eu vou ser veterinária e vou cuidar do João 
quando ele estiver dodói, e também de todos os 
bichinhos.

Eu logo vou sair do hospital e vou passear com o 
João. Ele gosta muito de passear. Quando ele se 
despediu de mim e saiu do meu quarto, eu fiquei triste. 

Mas logo lembrei que vou ficar boa, e vou brincar com 
ele e o Zézinho, que é o meu gatinho.

Vir para o hospital valeu a pena, agora não tenho 
mais catéter e vou estudar bastante para cuidar dos 
cachorrinhos iguais ao João.

Daniela Farias dos Santos - 13 anos
Macapá - AP



Nós somos uma família de quatro pessoas, e 
temos bastante amigos que gostam muito da gente.

A Ana Letícia, com seus treze aninhos, após sofrer 
com vários sintomas, teve o diagnóstico de Lúpus e 
passou por situações um pouco difíceis. Mas, sempre 
com muita força e alegria foi seguindo o tratamento e 
levando uma vida quase que normal.

Mas, em 2016, tivemos a triste notícia de que o 
Lúpus estaria causando nefrite em seus rins. Não 
conseguimos a medicação necessária, é cara e nosso 
Estado não forneceu.

A doença evoluiu e ela teve a perda das funções 
renais. Ela passou a fazer hemodiálise 3 vezes por 
semana. O tempo passava e nada melhorava. Daí 
pensamos em transplante.

Em fevereiro de 2018, nossos amigos nos 
ajudaram promovendo um evento para adquirir 
recursos para nossa viagem para Porto Alegre.

Fomos muito bem recebidos pelo Hospital Santo 
Antônio, na Santa Casa de Misericórdia. Com indicação 
para a Equipe Médica da Doutora Clotilde, passou por 
consultas com a Doutora Viviane, muito querida. Fez 
vários exames, continuou em hemodiálise no hospital 
Santa Clara e entrou na lista do transplante.

Então, numa data linda, 13 de maio, Dia das Mães, 
ela ganhou um rim, que bênção esse transplante!

Como mãe, fiquei muito emocionada por ter 
ganhado de Deus este lindo presente, pois não tem 
presente melhor para uma mãe que ver sua filha com 
mais saúde e poder ter uma vida melhor.

Deus sempre conosco, nos deu essa felicidade!

Treze de maio de 2018 nunca será esquecido.

Antônia Márcia Rodrigues Gomes - 42 anos
(mãe de Ana Letícia Gomes Souza - 17 anos) 
Macapá - AP
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Melhor amiga

Bom, tudo começou no dia 7 de julho de 2017, 
quando fomos para um evento da Igreja.

Nós nem éramos amigas, mas falávamos uma com 
a outra e, a partir desse dia, fomos nos aproximando. Eu 
ia quase todos os dias na casa dela, orávamos uma pela 
outra, contávamos segredos, uma dava conselhos para 
outra, se ajudava.

Nunca mais nos afastamos, andávamos sempre 
juntas pra todo lugar. Os melhores sábados eram com 
ela, ela ia para minha casa, depois íamos para a célula, 
íamos para a padaria da minha tia. Dávamos muita risada 
lá. Ela nos dava conselho também. Depois íamos para a 
Rede de Jovens. O nome dessa minha amiga é Nathalia, 
a pessoa em quem eu mais confio e sei que, quando 
precisar, ela estará do meu lado para me oferecer o seu 
abraço.

Deus não me deu apenas uma amiga, e sim, uma 
irmã de outra mãe. Amo a minha melhor amiga! 

Kerollin Maihara da Costa de Souza - 14 anos 
Uruguaiana - RS

Meu nome é Daniela Farias dos Santos, estou 
internada no Hospital da Criança Santo Antônio porque 
quando eu tinha 8 anos descobriram um problema nos 
meus dois rins. 

Tive que fazer hemodiálise com um cateter ligado 
no meu pescoço, deu problema, puseram o cateter na 
minha barriga. Eu fiquei 9 meses na máquina esperando 
um doador de rim.

Uma noite me chamaram às 3 horas da 
madrugada. Aí eu fiz transplante e fiquei muito feliz. 
Mas estou em Porto Alegre e a minha cidade é Amapá, 
bem longe daqui. Mas aqui todo mundo é muito bom 
comigo. Só que fico triste e sinto saudade de casa.  
Então as moças do Projeto Metamorfose me ensinaram 
que a gente pode criar uma outra realidade, através das 
palavras. E como sinto muita saudade do meu 
cachorrinho João, eu fiz uma história com ele. 

Assim:

Hoje o João veio me visitar. Ele chegou correndo 
na minha cama e me deu muitos beijinhos, os pelinhos 
dele são muito macios e a cor dele é preto e branco. Nós 
brincamos muito, o João é super carinhoso. Quando eu 
crescer eu vou ser veterinária e vou cuidar do João 
quando ele estiver dodói, e também de todos os 
bichinhos.

Eu logo vou sair do hospital e vou passear com o 
João. Ele gosta muito de passear. Quando ele se 
despediu de mim e saiu do meu quarto, eu fiquei triste. 

Mas logo lembrei que vou ficar boa, e vou brincar com 
ele e o Zézinho, que é o meu gatinho.

Vir para o hospital valeu a pena, agora não tenho 
mais catéter e vou estudar bastante para cuidar dos 
cachorrinhos iguais ao João.

Daniela Farias dos Santos - 13 anos
Macapá - AP



Nós somos uma família de quatro pessoas, e 
temos bastante amigos que gostam muito da gente.

A Ana Letícia, com seus treze aninhos, após sofrer 
com vários sintomas, teve o diagnóstico de Lúpus e 
passou por situações um pouco difíceis. Mas, sempre 
com muita força e alegria foi seguindo o tratamento e 
levando uma vida quase que normal.

Mas, em 2016, tivemos a triste notícia de que o 
Lúpus estaria causando nefrite em seus rins. Não 
conseguimos a medicação necessária, é cara e nosso 
Estado não forneceu.

A doença evoluiu e ela teve a perda das funções 
renais. Ela passou a fazer hemodiálise 3 vezes por 
semana. O tempo passava e nada melhorava. Daí 
pensamos em transplante.

Em fevereiro de 2018, nossos amigos nos 
ajudaram promovendo um evento para adquirir 
recursos para nossa viagem para Porto Alegre.

Fomos muito bem recebidos pelo Hospital Santo 
Antônio, na Santa Casa de Misericórdia. Com indicação 
para a Equipe Médica da Doutora Clotilde, passou por 
consultas com a Doutora Viviane, muito querida. Fez 
vários exames, continuou em hemodiálise no hospital 
Santa Clara e entrou na lista do transplante.

Então, numa data linda, 13 de maio, Dia das Mães, 
ela ganhou um rim, que bênção esse transplante!

Como mãe, fiquei muito emocionada por ter 
ganhado de Deus este lindo presente, pois não tem 
presente melhor para uma mãe que ver sua filha com 
mais saúde e poder ter uma vida melhor.

Deus sempre conosco, nos deu essa felicidade!

Treze de maio de 2018 nunca será esquecido.

Antônia Márcia Rodrigues Gomes - 42 anos
(mãe de Ana Letícia Gomes Souza - 17 anos) 
Macapá - AP
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Querência amada

Oi, meu nome é Maria Luiza. Eu estava em casa 
quando comecei a sentir dor na barriga e vim para o 
hospital e descobri que tinha muitas pedrinhas dentro 
de mim. E algumas delas estavam passeando aqui 
dentro e por isso estou aqui, me tratando.

Enquanto isso, fico me lembrando de casa. Eu 
moro no sítio do meu avô. O nome do sítio é Querência 
Amada. Lá temos muitos bichos e eu coloco nome em 
todos eles. Eu tenho três gatas e um gato: Cida, Amora, 
Filó e Pudim-de-leite. A Cida é a mãe. Também tenho o 
Alecrim, meu cachorro. Temos três vacas - a Frida, Flor e 
Morango, que logo terá um bezerrinho e eu preciso 
pensar num nome pra ele - e um boi, o Carambola. 
Temos também muitas galinhas, mas as galinhas, nem 
todas têm nome. Não posso esquecer de falar da Yelow, 
uma periquita, e dos seis patos

Estou com muita saudade dos meus bichos, e 
também do meu quarto... Sei que daqui a alguns dias eu 
vou pra casa e vou matar a saudade de tudo.

Então eu vou ficando por aqui pensando em como 
tenho coisas boas na vida. 

Um enorme beijo e tchau!!!

Maria Luiza Pintanel Lima - 12 anos
Rio Grande - RS

Meu nome é Daniela Farias dos Santos, estou 
internada no Hospital da Criança Santo Antônio porque 
quando eu tinha 8 anos descobriram um problema nos 
meus dois rins. 

Tive que fazer hemodiálise com um cateter ligado 
no meu pescoço, deu problema, puseram o cateter na 
minha barriga. Eu fiquei 9 meses na máquina esperando 
um doador de rim.

Uma noite me chamaram às 3 horas da 
madrugada. Aí eu fiz transplante e fiquei muito feliz. 
Mas estou em Porto Alegre e a minha cidade é Amapá, 
bem longe daqui. Mas aqui todo mundo é muito bom 
comigo. Só que fico triste e sinto saudade de casa.  
Então as moças do Projeto Metamorfose me ensinaram 
que a gente pode criar uma outra realidade, através das 
palavras. E como sinto muita saudade do meu 
cachorrinho João, eu fiz uma história com ele. 

Assim:

Hoje o João veio me visitar. Ele chegou correndo 
na minha cama e me deu muitos beijinhos, os pelinhos 
dele são muito macios e a cor dele é preto e branco. Nós 
brincamos muito, o João é super carinhoso. Quando eu 
crescer eu vou ser veterinária e vou cuidar do João 
quando ele estiver dodói, e também de todos os 
bichinhos.

Eu logo vou sair do hospital e vou passear com o 
João. Ele gosta muito de passear. Quando ele se 
despediu de mim e saiu do meu quarto, eu fiquei triste. 

Mas logo lembrei que vou ficar boa, e vou brincar com 
ele e o Zézinho, que é o meu gatinho.

Vir para o hospital valeu a pena, agora não tenho 
mais catéter e vou estudar bastante para cuidar dos 
cachorrinhos iguais ao João.

Daniela Farias dos Santos - 13 anos
Macapá - AP



Nós somos uma família de quatro pessoas, e 
temos bastante amigos que gostam muito da gente.

A Ana Letícia, com seus treze aninhos, após sofrer 
com vários sintomas, teve o diagnóstico de Lúpus e 
passou por situações um pouco difíceis. Mas, sempre 
com muita força e alegria foi seguindo o tratamento e 
levando uma vida quase que normal.

Mas, em 2016, tivemos a triste notícia de que o 
Lúpus estaria causando nefrite em seus rins. Não 
conseguimos a medicação necessária, é cara e nosso 
Estado não forneceu.

A doença evoluiu e ela teve a perda das funções 
renais. Ela passou a fazer hemodiálise 3 vezes por 
semana. O tempo passava e nada melhorava. Daí 
pensamos em transplante.

Em fevereiro de 2018, nossos amigos nos 
ajudaram promovendo um evento para adquirir 
recursos para nossa viagem para Porto Alegre.

Fomos muito bem recebidos pelo Hospital Santo 
Antônio, na Santa Casa de Misericórdia. Com indicação 
para a Equipe Médica da Doutora Clotilde, passou por 
consultas com a Doutora Viviane, muito querida. Fez 
vários exames, continuou em hemodiálise no hospital 
Santa Clara e entrou na lista do transplante.

Então, numa data linda, 13 de maio, Dia das Mães, 
ela ganhou um rim, que bênção esse transplante!

Como mãe, fiquei muito emocionada por ter 
ganhado de Deus este lindo presente, pois não tem 
presente melhor para uma mãe que ver sua filha com 
mais saúde e poder ter uma vida melhor.

Deus sempre conosco, nos deu essa felicidade!

Treze de maio de 2018 nunca será esquecido.

Antônia Márcia Rodrigues Gomes - 42 anos
(mãe de Ana Letícia Gomes Souza - 17 anos) 
Macapá - AP
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Retrato

Tayane Maciel Machado - 14 anos 
Cachoeira do Sul - RS

Meu nome é Daniela Farias dos Santos, estou 
internada no Hospital da Criança Santo Antônio porque 
quando eu tinha 8 anos descobriram um problema nos 
meus dois rins. 

Tive que fazer hemodiálise com um cateter ligado 
no meu pescoço, deu problema, puseram o cateter na 
minha barriga. Eu fiquei 9 meses na máquina esperando 
um doador de rim.

Uma noite me chamaram às 3 horas da 
madrugada. Aí eu fiz transplante e fiquei muito feliz. 
Mas estou em Porto Alegre e a minha cidade é Amapá, 
bem longe daqui. Mas aqui todo mundo é muito bom 
comigo. Só que fico triste e sinto saudade de casa.  
Então as moças do Projeto Metamorfose me ensinaram 
que a gente pode criar uma outra realidade, através das 
palavras. E como sinto muita saudade do meu 
cachorrinho João, eu fiz uma história com ele. 

Assim:

Hoje o João veio me visitar. Ele chegou correndo 
na minha cama e me deu muitos beijinhos, os pelinhos 
dele são muito macios e a cor dele é preto e branco. Nós 
brincamos muito, o João é super carinhoso. Quando eu 
crescer eu vou ser veterinária e vou cuidar do João 
quando ele estiver dodói, e também de todos os 
bichinhos.

Eu logo vou sair do hospital e vou passear com o 
João. Ele gosta muito de passear. Quando ele se 
despediu de mim e saiu do meu quarto, eu fiquei triste. 

Mas logo lembrei que vou ficar boa, e vou brincar com 
ele e o Zézinho, que é o meu gatinho.

Vir para o hospital valeu a pena, agora não tenho 
mais catéter e vou estudar bastante para cuidar dos 
cachorrinhos iguais ao João.

Daniela Farias dos Santos - 13 anos
Macapá - AP



Nós somos uma família de quatro pessoas, e 
temos bastante amigos que gostam muito da gente.

A Ana Letícia, com seus treze aninhos, após sofrer 
com vários sintomas, teve o diagnóstico de Lúpus e 
passou por situações um pouco difíceis. Mas, sempre 
com muita força e alegria foi seguindo o tratamento e 
levando uma vida quase que normal.

Mas, em 2016, tivemos a triste notícia de que o 
Lúpus estaria causando nefrite em seus rins. Não 
conseguimos a medicação necessária, é cara e nosso 
Estado não forneceu.

A doença evoluiu e ela teve a perda das funções 
renais. Ela passou a fazer hemodiálise 3 vezes por 
semana. O tempo passava e nada melhorava. Daí 
pensamos em transplante.

Em fevereiro de 2018, nossos amigos nos 
ajudaram promovendo um evento para adquirir 
recursos para nossa viagem para Porto Alegre.

Fomos muito bem recebidos pelo Hospital Santo 
Antônio, na Santa Casa de Misericórdia. Com indicação 
para a Equipe Médica da Doutora Clotilde, passou por 
consultas com a Doutora Viviane, muito querida. Fez 
vários exames, continuou em hemodiálise no hospital 
Santa Clara e entrou na lista do transplante.

Então, numa data linda, 13 de maio, Dia das Mães, 
ela ganhou um rim, que bênção esse transplante!

Como mãe, fiquei muito emocionada por ter 
ganhado de Deus este lindo presente, pois não tem 
presente melhor para uma mãe que ver sua filha com 
mais saúde e poder ter uma vida melhor.

Deus sempre conosco, nos deu essa felicidade!

Treze de maio de 2018 nunca será esquecido.

Antônia Márcia Rodrigues Gomes - 42 anos
(mãe de Ana Letícia Gomes Souza - 17 anos) 
Macapá - AP
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A cura

Meu nome é Vitória Spaniol, tenho 15 anos e moro 
em Novo Hamburgo.

Já faz um ano que estou sofrendo com duas lesões 
nos meus pés. Durante este tempo os médicos não 
descobriram o que eu tinha para poder fazer o 
tratamento e eu sarar logo.

Mas, como Deus é lindo e maravilhoso e tem por 
seus filhos, compaixão e misericórdia, vim para o 
Hospital Santo Antônio, em Porto Alegre e o 
tratamento está dando certo. Estou aqui há 8 dias e 
creio que logo estarei boa, com meus dois pés 
cicatrizados.

Confesso que adorei conhecer este Hospital, que 
me recebeu com carinho, dedicação e amor. Agradeço 
aos médicos e enfermeiras por cuidarem tão bem de 
mim. Agradeço também a Deus. Se Ele me permitiu 
passar por isso é porque Ele sabia que eu poderia 
suportar esta prova.

Vitória Spaniol - 15 anos 
Novo Hamburgo - RS

Meu nome é Daniela Farias dos Santos, estou 
internada no Hospital da Criança Santo Antônio porque 
quando eu tinha 8 anos descobriram um problema nos 
meus dois rins. 

Tive que fazer hemodiálise com um cateter ligado 
no meu pescoço, deu problema, puseram o cateter na 
minha barriga. Eu fiquei 9 meses na máquina esperando 
um doador de rim.

Uma noite me chamaram às 3 horas da 
madrugada. Aí eu fiz transplante e fiquei muito feliz. 
Mas estou em Porto Alegre e a minha cidade é Amapá, 
bem longe daqui. Mas aqui todo mundo é muito bom 
comigo. Só que fico triste e sinto saudade de casa.  
Então as moças do Projeto Metamorfose me ensinaram 
que a gente pode criar uma outra realidade, através das 
palavras. E como sinto muita saudade do meu 
cachorrinho João, eu fiz uma história com ele. 

Assim:

Hoje o João veio me visitar. Ele chegou correndo 
na minha cama e me deu muitos beijinhos, os pelinhos 
dele são muito macios e a cor dele é preto e branco. Nós 
brincamos muito, o João é super carinhoso. Quando eu 
crescer eu vou ser veterinária e vou cuidar do João 
quando ele estiver dodói, e também de todos os 
bichinhos.

Eu logo vou sair do hospital e vou passear com o 
João. Ele gosta muito de passear. Quando ele se 
despediu de mim e saiu do meu quarto, eu fiquei triste. 

Mas logo lembrei que vou ficar boa, e vou brincar com 
ele e o Zézinho, que é o meu gatinho.

Vir para o hospital valeu a pena, agora não tenho 
mais catéter e vou estudar bastante para cuidar dos 
cachorrinhos iguais ao João.

Daniela Farias dos Santos - 13 anos
Macapá - AP



Nós somos uma família de quatro pessoas, e 
temos bastante amigos que gostam muito da gente.

A Ana Letícia, com seus treze aninhos, após sofrer 
com vários sintomas, teve o diagnóstico de Lúpus e 
passou por situações um pouco difíceis. Mas, sempre 
com muita força e alegria foi seguindo o tratamento e 
levando uma vida quase que normal.

Mas, em 2016, tivemos a triste notícia de que o 
Lúpus estaria causando nefrite em seus rins. Não 
conseguimos a medicação necessária, é cara e nosso 
Estado não forneceu.

A doença evoluiu e ela teve a perda das funções 
renais. Ela passou a fazer hemodiálise 3 vezes por 
semana. O tempo passava e nada melhorava. Daí 
pensamos em transplante.

Em fevereiro de 2018, nossos amigos nos 
ajudaram promovendo um evento para adquirir 
recursos para nossa viagem para Porto Alegre.

Fomos muito bem recebidos pelo Hospital Santo 
Antônio, na Santa Casa de Misericórdia. Com indicação 
para a Equipe Médica da Doutora Clotilde, passou por 
consultas com a Doutora Viviane, muito querida. Fez 
vários exames, continuou em hemodiálise no hospital 
Santa Clara e entrou na lista do transplante.

Então, numa data linda, 13 de maio, Dia das Mães, 
ela ganhou um rim, que bênção esse transplante!

Como mãe, fiquei muito emocionada por ter 
ganhado de Deus este lindo presente, pois não tem 
presente melhor para uma mãe que ver sua filha com 
mais saúde e poder ter uma vida melhor.

Deus sempre conosco, nos deu essa felicidade!

Treze de maio de 2018 nunca será esquecido.

Antônia Márcia Rodrigues Gomes - 42 anos
(mãe de Ana Letícia Gomes Souza - 17 anos) 
Macapá - AP
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A vida do 
transplantado renal

Nasci com problema renal e fui acompanhado 
pelos médicos do HUB desde minha primeira respiração.

Gosto de brincar, mas gosto mais de ler e jogar 
bola. Tenho o sonho de ser engenheiro civil, pois gosto 
de construir casas e coisas.

Tenho um cachorro que se chama Ralf, um 
labrador bem grande. Antes, tinha o Petico para fazer 
companhia ao Ralf, mas ele morreu de velhinho que 
estava.

Não posso esquecer de falar dos médicos e 
enfermeiros que cuidaram de mim desde o transplante, 
no dia 4 de agosto e que foi bem sucedido.

O Hospital Santo Antônio é um dos melhores 
hospitais em que tive atendimento. Agradeço a todos 
que cuidaram de mim e também agradeço a Deus.

Eduardo Costa Lima - 10 anos 
Brasília - DF

Meu nome é Daniela Farias dos Santos, estou 
internada no Hospital da Criança Santo Antônio porque 
quando eu tinha 8 anos descobriram um problema nos 
meus dois rins. 

Tive que fazer hemodiálise com um cateter ligado 
no meu pescoço, deu problema, puseram o cateter na 
minha barriga. Eu fiquei 9 meses na máquina esperando 
um doador de rim.

Uma noite me chamaram às 3 horas da 
madrugada. Aí eu fiz transplante e fiquei muito feliz. 
Mas estou em Porto Alegre e a minha cidade é Amapá, 
bem longe daqui. Mas aqui todo mundo é muito bom 
comigo. Só que fico triste e sinto saudade de casa.  
Então as moças do Projeto Metamorfose me ensinaram 
que a gente pode criar uma outra realidade, através das 
palavras. E como sinto muita saudade do meu 
cachorrinho João, eu fiz uma história com ele. 

Assim:

Hoje o João veio me visitar. Ele chegou correndo 
na minha cama e me deu muitos beijinhos, os pelinhos 
dele são muito macios e a cor dele é preto e branco. Nós 
brincamos muito, o João é super carinhoso. Quando eu 
crescer eu vou ser veterinária e vou cuidar do João 
quando ele estiver dodói, e também de todos os 
bichinhos.

Eu logo vou sair do hospital e vou passear com o 
João. Ele gosta muito de passear. Quando ele se 
despediu de mim e saiu do meu quarto, eu fiquei triste. 

Mas logo lembrei que vou ficar boa, e vou brincar com 
ele e o Zézinho, que é o meu gatinho.

Vir para o hospital valeu a pena, agora não tenho 
mais catéter e vou estudar bastante para cuidar dos 
cachorrinhos iguais ao João.

Daniela Farias dos Santos - 13 anos
Macapá - AP



Nós somos uma família de quatro pessoas, e 
temos bastante amigos que gostam muito da gente.

A Ana Letícia, com seus treze aninhos, após sofrer 
com vários sintomas, teve o diagnóstico de Lúpus e 
passou por situações um pouco difíceis. Mas, sempre 
com muita força e alegria foi seguindo o tratamento e 
levando uma vida quase que normal.

Mas, em 2016, tivemos a triste notícia de que o 
Lúpus estaria causando nefrite em seus rins. Não 
conseguimos a medicação necessária, é cara e nosso 
Estado não forneceu.

A doença evoluiu e ela teve a perda das funções 
renais. Ela passou a fazer hemodiálise 3 vezes por 
semana. O tempo passava e nada melhorava. Daí 
pensamos em transplante.

Em fevereiro de 2018, nossos amigos nos 
ajudaram promovendo um evento para adquirir 
recursos para nossa viagem para Porto Alegre.

Fomos muito bem recebidos pelo Hospital Santo 
Antônio, na Santa Casa de Misericórdia. Com indicação 
para a Equipe Médica da Doutora Clotilde, passou por 
consultas com a Doutora Viviane, muito querida. Fez 
vários exames, continuou em hemodiálise no hospital 
Santa Clara e entrou na lista do transplante.

Então, numa data linda, 13 de maio, Dia das Mães, 
ela ganhou um rim, que bênção esse transplante!

Como mãe, fiquei muito emocionada por ter 
ganhado de Deus este lindo presente, pois não tem 
presente melhor para uma mãe que ver sua filha com 
mais saúde e poder ter uma vida melhor.

Deus sempre conosco, nos deu essa felicidade!

Treze de maio de 2018 nunca será esquecido.

Antônia Márcia Rodrigues Gomes - 42 anos
(mãe de Ana Letícia Gomes Souza - 17 anos) 
Macapá - AP
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Por um mundo
cor de rosa

Era uma vez um mundo cor-de-rosa.

Todos moravam na casa dos sonhos da Barbie.

Nesse mundo, tudo era perfeito. Não existiam 
doenças nem violência. O amor era maior entre as 
pessoas. Deus estava acima de tudo.

As pessoas eram como a Barbie e o Kenn, lindos 
por fora e por dentro.

Tinha muitos voluntários fazendo o bem: 
contadores de história, palhaços, mágicos...

Quem sabe, se cada um fizer sua parte, esse 
mundo pode ser real!!!

Mariana Pereira Lima de Menezes - 9 anos
Guaíba - RS
In memorian

Meu nome é Daniela Farias dos Santos, estou 
internada no Hospital da Criança Santo Antônio porque 
quando eu tinha 8 anos descobriram um problema nos 
meus dois rins. 

Tive que fazer hemodiálise com um cateter ligado 
no meu pescoço, deu problema, puseram o cateter na 
minha barriga. Eu fiquei 9 meses na máquina esperando 
um doador de rim.

Uma noite me chamaram às 3 horas da 
madrugada. Aí eu fiz transplante e fiquei muito feliz. 
Mas estou em Porto Alegre e a minha cidade é Amapá, 
bem longe daqui. Mas aqui todo mundo é muito bom 
comigo. Só que fico triste e sinto saudade de casa.  
Então as moças do Projeto Metamorfose me ensinaram 
que a gente pode criar uma outra realidade, através das 
palavras. E como sinto muita saudade do meu 
cachorrinho João, eu fiz uma história com ele. 

Assim:

Hoje o João veio me visitar. Ele chegou correndo 
na minha cama e me deu muitos beijinhos, os pelinhos 
dele são muito macios e a cor dele é preto e branco. Nós 
brincamos muito, o João é super carinhoso. Quando eu 
crescer eu vou ser veterinária e vou cuidar do João 
quando ele estiver dodói, e também de todos os 
bichinhos.

Eu logo vou sair do hospital e vou passear com o 
João. Ele gosta muito de passear. Quando ele se 
despediu de mim e saiu do meu quarto, eu fiquei triste. 

Mas logo lembrei que vou ficar boa, e vou brincar com 
ele e o Zézinho, que é o meu gatinho.

Vir para o hospital valeu a pena, agora não tenho 
mais catéter e vou estudar bastante para cuidar dos 
cachorrinhos iguais ao João.

Daniela Farias dos Santos - 13 anos
Macapá - AP



Nós somos uma família de quatro pessoas, e 
temos bastante amigos que gostam muito da gente.

A Ana Letícia, com seus treze aninhos, após sofrer 
com vários sintomas, teve o diagnóstico de Lúpus e 
passou por situações um pouco difíceis. Mas, sempre 
com muita força e alegria foi seguindo o tratamento e 
levando uma vida quase que normal.

Mas, em 2016, tivemos a triste notícia de que o 
Lúpus estaria causando nefrite em seus rins. Não 
conseguimos a medicação necessária, é cara e nosso 
Estado não forneceu.

A doença evoluiu e ela teve a perda das funções 
renais. Ela passou a fazer hemodiálise 3 vezes por 
semana. O tempo passava e nada melhorava. Daí 
pensamos em transplante.

Em fevereiro de 2018, nossos amigos nos 
ajudaram promovendo um evento para adquirir 
recursos para nossa viagem para Porto Alegre.

Fomos muito bem recebidos pelo Hospital Santo 
Antônio, na Santa Casa de Misericórdia. Com indicação 
para a Equipe Médica da Doutora Clotilde, passou por 
consultas com a Doutora Viviane, muito querida. Fez 
vários exames, continuou em hemodiálise no hospital 
Santa Clara e entrou na lista do transplante.

Então, numa data linda, 13 de maio, Dia das Mães, 
ela ganhou um rim, que bênção esse transplante!

Como mãe, fiquei muito emocionada por ter 
ganhado de Deus este lindo presente, pois não tem 
presente melhor para uma mãe que ver sua filha com 
mais saúde e poder ter uma vida melhor.

Deus sempre conosco, nos deu essa felicidade!

Treze de maio de 2018 nunca será esquecido.

Antônia Márcia Rodrigues Gomes - 42 anos
(mãe de Ana Letícia Gomes Souza - 17 anos) 
Macapá - AP
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Meu nome é Daniela Farias dos Santos, estou 
internada no Hospital da Criança Santo Antônio porque 
quando eu tinha 8 anos descobriram um problema nos 
meus dois rins. 

Tive que fazer hemodiálise com um cateter ligado 
no meu pescoço, deu problema, puseram o cateter na 
minha barriga. Eu fiquei 9 meses na máquina esperando 
um doador de rim.

Uma noite me chamaram às 3 horas da 
madrugada. Aí eu fiz transplante e fiquei muito feliz. 
Mas estou em Porto Alegre e a minha cidade é Amapá, 
bem longe daqui. Mas aqui todo mundo é muito bom 
comigo. Só que fico triste e sinto saudade de casa.  
Então as moças do Projeto Metamorfose me ensinaram 
que a gente pode criar uma outra realidade, através das 
palavras. E como sinto muita saudade do meu 
cachorrinho João, eu fiz uma história com ele. 

Assim:

Hoje o João veio me visitar. Ele chegou correndo 
na minha cama e me deu muitos beijinhos, os pelinhos 
dele são muito macios e a cor dele é preto e branco. Nós 
brincamos muito, o João é super carinhoso. Quando eu 
crescer eu vou ser veterinária e vou cuidar do João 
quando ele estiver dodói, e também de todos os 
bichinhos.

Eu logo vou sair do hospital e vou passear com o 
João. Ele gosta muito de passear. Quando ele se 
despediu de mim e saiu do meu quarto, eu fiquei triste. 

A visita de João

Mas logo lembrei que vou ficar boa, e vou brincar com 
ele e o Zézinho, que é o meu gatinho.

Vir para o hospital valeu a pena, agora não tenho 
mais catéter e vou estudar bastante para cuidar dos 
cachorrinhos iguais ao João.

Daniela Farias dos Santos - 13 anos
Macapá - AP



Quando conheci o projeto do livro 
Metamorfose, me apaixonei. Foi 
quando demos vida à primeira 
edição. 

E depois vieram outras mais. A cada 
ano foi aumentando o número de 
páginas. Cada conto, cada história, às 
vezes a verdade, ou somente um 
sonho. 

Em cada pequeno paciente, a 
esperança de dias melhores. A 
dedicação para escrever,  resulta no 
orgulho de ver o livro pronto e cheio 
de vida. 

Ver este trabalho voluntário crescer 
faz com que ele se torne cada vez 
mais especial.  

Obrigada Hilda, Elda e Eni pelo 
convite para escrever.  A todos os 
leitores: curtam as histórias. Sonhem. 
Acreditem.  Que venham muitos 
outros livros por aí.  

Carla Golbert

Meu nome é Daniela Farias dos Santos, estou 
internada no Hospital da Criança Santo Antônio porque 
quando eu tinha 8 anos descobriram um problema nos 
meus dois rins. 

Tive que fazer hemodiálise com um cateter ligado 
no meu pescoço, deu problema, puseram o cateter na 
minha barriga. Eu fiquei 9 meses na máquina esperando 
um doador de rim.

Uma noite me chamaram às 3 horas da 
madrugada. Aí eu fiz transplante e fiquei muito feliz. 
Mas estou em Porto Alegre e a minha cidade é Amapá, 
bem longe daqui. Mas aqui todo mundo é muito bom 
comigo. Só que fico triste e sinto saudade de casa.  
Então as moças do Projeto Metamorfose me ensinaram 
que a gente pode criar uma outra realidade, através das 
palavras. E como sinto muita saudade do meu 
cachorrinho João, eu fiz uma história com ele. 

Assim:

Hoje o João veio me visitar. Ele chegou correndo 
na minha cama e me deu muitos beijinhos, os pelinhos 
dele são muito macios e a cor dele é preto e branco. Nós 
brincamos muito, o João é super carinhoso. Quando eu 
crescer eu vou ser veterinária e vou cuidar do João 
quando ele estiver dodói, e também de todos os 
bichinhos.

Eu logo vou sair do hospital e vou passear com o 
João. Ele gosta muito de passear. Quando ele se 
despediu de mim e saiu do meu quarto, eu fiquei triste. 
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Mas logo lembrei que vou ficar boa, e vou brincar com 
ele e o Zézinho, que é o meu gatinho.

Vir para o hospital valeu a pena, agora não tenho 
mais catéter e vou estudar bastante para cuidar dos 
cachorrinhos iguais ao João.

Daniela Farias dos Santos - 13 anos
Macapá - AP



Quando conheci o projeto do livro 
Metamorfose, me apaixonei. Foi 
quando demos vida à primeira 
edição. 

E depois vieram outras mais. A cada 
ano foi aumentando o número de 
páginas. Cada conto, cada história, às 
vezes a verdade, ou somente um 
sonho. 

Em cada pequeno paciente, a 
esperança de dias melhores. A 
dedicação para escrever,  resulta no 
orgulho de ver o livro pronto e cheio 
de vida. 

Ver este trabalho voluntário crescer 
faz com que ele se torne cada vez 
mais especial.  

Obrigada Hilda, Elda e Eni pelo 
convite para escrever.  A todos os 
leitores: curtam as histórias. Sonhem. 
Acreditem.  Que venham muitos 
outros livros por aí.  

Carla Golbert

Meu nome é Daniela Farias dos Santos, estou 
internada no Hospital da Criança Santo Antônio porque 
quando eu tinha 8 anos descobriram um problema nos 
meus dois rins. 

Tive que fazer hemodiálise com um cateter ligado 
no meu pescoço, deu problema, puseram o cateter na 
minha barriga. Eu fiquei 9 meses na máquina esperando 
um doador de rim.

Uma noite me chamaram às 3 horas da 
madrugada. Aí eu fiz transplante e fiquei muito feliz. 
Mas estou em Porto Alegre e a minha cidade é Amapá, 
bem longe daqui. Mas aqui todo mundo é muito bom 
comigo. Só que fico triste e sinto saudade de casa.  
Então as moças do Projeto Metamorfose me ensinaram 
que a gente pode criar uma outra realidade, através das 
palavras. E como sinto muita saudade do meu 
cachorrinho João, eu fiz uma história com ele. 

Assim:

Hoje o João veio me visitar. Ele chegou correndo 
na minha cama e me deu muitos beijinhos, os pelinhos 
dele são muito macios e a cor dele é preto e branco. Nós 
brincamos muito, o João é super carinhoso. Quando eu 
crescer eu vou ser veterinária e vou cuidar do João 
quando ele estiver dodói, e também de todos os 
bichinhos.

Eu logo vou sair do hospital e vou passear com o 
João. Ele gosta muito de passear. Quando ele se 
despediu de mim e saiu do meu quarto, eu fiquei triste. 

Mas logo lembrei que vou ficar boa, e vou brincar com 
ele e o Zézinho, que é o meu gatinho.

Vir para o hospital valeu a pena, agora não tenho 
mais catéter e vou estudar bastante para cuidar dos 
cachorrinhos iguais ao João.

Daniela Farias dos Santos - 13 anos
Macapá - AP
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O amor

O amor não é aquilo que queremos sentir, não é 
apenas dizer eu te amo, é muito mais que isso. 

O amor está presente nas simples coisas, no 
carinho, no gesto, na confiança e no apoio. 

O amor é como vento, a gente não vê, mas sente.

É assim o amor verdadeiro, como o amor de mãe, 
que não olha para nossos erros, nossas falhas e nos ama 
como a gente é.

Bianca Menezes Bueno - 16 anos
São Leopoldo - RS



Meu nome é Daniela Farias dos Santos, estou 
internada no Hospital da Criança Santo Antônio porque 
quando eu tinha 8 anos descobriram um problema nos 
meus dois rins. 

Tive que fazer hemodiálise com um cateter ligado 
no meu pescoço, deu problema, puseram o cateter na 
minha barriga. Eu fiquei 9 meses na máquina esperando 
um doador de rim.

Uma noite me chamaram às 3 horas da 
madrugada. Aí eu fiz transplante e fiquei muito feliz. 
Mas estou em Porto Alegre e a minha cidade é Amapá, 
bem longe daqui. Mas aqui todo mundo é muito bom 
comigo. Só que fico triste e sinto saudade de casa.  
Então as moças do Projeto Metamorfose me ensinaram 
que a gente pode criar uma outra realidade, através das 
palavras. E como sinto muita saudade do meu 
cachorrinho João, eu fiz uma história com ele. 

Assim:

Hoje o João veio me visitar. Ele chegou correndo 
na minha cama e me deu muitos beijinhos, os pelinhos 
dele são muito macios e a cor dele é preto e branco. Nós 
brincamos muito, o João é super carinhoso. Quando eu 
crescer eu vou ser veterinária e vou cuidar do João 
quando ele estiver dodói, e também de todos os 
bichinhos.

Eu logo vou sair do hospital e vou passear com o 
João. Ele gosta muito de passear. Quando ele se 
despediu de mim e saiu do meu quarto, eu fiquei triste. 

Mas logo lembrei que vou ficar boa, e vou brincar com 
ele e o Zézinho, que é o meu gatinho.

Vir para o hospital valeu a pena, agora não tenho 
mais catéter e vou estudar bastante para cuidar dos 
cachorrinhos iguais ao João.

Daniela Farias dos Santos - 13 anos
Macapá - AP
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Nasci para cantar

Meu nome é Carlos, nasci em São Leopoldo, mas 
logo ao nascer, fui diagnosticado com má formação na 
coluna, chamada Mielomeningocele. Fui transferido 
para o Hospital Santo Antônio em 1/12/2000. Hoje 
tenho 17 anos e 11 meses.

Sou músico, canto qualquer tipo de música. Nestes 
17 anos já cantei em muitas festas; onde eu chego é 
festa. Já toquei com o grupo Revelação, mas não tenho 
foto para mostrar. Foi na São Leopoldo Fest 2011. 
Minha avó desmaiou!!

Faz 20 dias que estou internado novamente, 
diagnosticaram uma ostiomielite. Operei a perna e 
agora tenho que ficar 4 semanas tratando com 
antibiótico e vou adiar minha festa de 18 anos, pois 
tenho que sair curado. Esta é a segunda e última 
internação. Tenho que valorizar esta oportunidade. Sei 
que com esta vida maravilhosa que minha família me 
deu, não posso pedir muito. Mas meu sonho era ter uma 
mesa de som para poder trabalhar fazendo festa.

Ah, e gostaria de dizer a outros portadores de 
mielomeningocele que vai dar tudo CERTO.  Vocês 
procurem pensar na vida e não na doença. É difícil, mas 
é assim que se vai em frente. Ah, esqueci de dizer: estou 
no segundo ano do Ensino Médio.

Carlos Henrique da Roza Silva - 17 anos
São Leopoldo - RS



Meu nome é Daniela Farias dos Santos, estou 
internada no Hospital da Criança Santo Antônio porque 
quando eu tinha 8 anos descobriram um problema nos 
meus dois rins. 

Tive que fazer hemodiálise com um cateter ligado 
no meu pescoço, deu problema, puseram o cateter na 
minha barriga. Eu fiquei 9 meses na máquina esperando 
um doador de rim.

Uma noite me chamaram às 3 horas da 
madrugada. Aí eu fiz transplante e fiquei muito feliz. 
Mas estou em Porto Alegre e a minha cidade é Amapá, 
bem longe daqui. Mas aqui todo mundo é muito bom 
comigo. Só que fico triste e sinto saudade de casa.  
Então as moças do Projeto Metamorfose me ensinaram 
que a gente pode criar uma outra realidade, através das 
palavras. E como sinto muita saudade do meu 
cachorrinho João, eu fiz uma história com ele. 

Assim:

Hoje o João veio me visitar. Ele chegou correndo 
na minha cama e me deu muitos beijinhos, os pelinhos 
dele são muito macios e a cor dele é preto e branco. Nós 
brincamos muito, o João é super carinhoso. Quando eu 
crescer eu vou ser veterinária e vou cuidar do João 
quando ele estiver dodói, e também de todos os 
bichinhos.

Eu logo vou sair do hospital e vou passear com o 
João. Ele gosta muito de passear. Quando ele se 
despediu de mim e saiu do meu quarto, eu fiquei triste. 

Mas logo lembrei que vou ficar boa, e vou brincar com 
ele e o Zézinho, que é o meu gatinho.

Vir para o hospital valeu a pena, agora não tenho 
mais catéter e vou estudar bastante para cuidar dos 
cachorrinhos iguais ao João.

Daniela Farias dos Santos - 13 anos
Macapá - AP
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Eu sou um guerreiro,
sabe?

Olá, amigos! Hoje, pelas mãos da minha mãe, 
venho contar um pouco da minha história.

Sou João Guilherme Oliveira Machado, mas todos 
me chamam de Lolo. Minha mãe disse que foi ela quem 
me deu este apelido porque, quando eu nasci, eu era 
fofinho e gostosinho, assim como o chocolate Lolo. Na 
verdade, hoje eu me acho um menino muito vaidoso e 
adoro quando me chamam de lindo. Mas eu gosto 
mesmo quando dizem que eu sou forte, Super Lolo ou 
Super herói da minha mãe.

Com seis meses de idade, começou nossa 
caminhada pelo Hospital Santo Antônio. Minha mãe 
conta que nasci com apenas um rim e um probleminha 
no canal da urina, que precisava ser corrigido. Então veio 
a primeira cirurgia. Desde então, venho a consultas 
mensais com nefrologistas.

Mas, com o passar do tempo, o meu rim foi 
perdendo a função e eu tive que fazer um transplante. A 
cirurgia seria muito fácil, mas houve uma complicação. 
Descobriram que eu era portador de uma síndrome 
raríssima, a Hipertermia Maligna. Fui induzido ao coma 
para melhor fazer o tratamento e depois de quatro dias 
eu acordei.  Minha mãe disse que eu quase virei uma 
estrelinha. Lembro que um doutor pegou na minha mão 
e disse: tu és um guerreiro, sabia, cara? Claro que eu sei. 
Meus pais dizem isso todo dia.

Depois, o meu rim enxertado foi tirado para que 
eu não tivesse um risco maior. Hoje, voltei ao Hospital 

para colocar um cateter e iniciar as sessões de diálise. 
Meu único rim está ficando bem fraquinho e eu estou na 
fila de transplante novamente, há quase dois anos. 
Espero com paciência e sem medo a minha vez, porque 
tem muita gente que me ama e torce por mim: minha 
mãe, meu pai, meus avós, tios, enfim, toda a família e 
muitos amigos. Há sempre uma corrente de orações por 
mim.

Deus agindo na vida de Lolo

2018 estava terminando e com ele o mais lindo 
dos finais para a minha história, eu ganhei meu rim no 
Dia de Natal. Isto me encheu de alegria e a minha mãe 
também. 

Ela não cansa de dizer: Meu filho renasceu no dia 
de Jesus. Obrigada, meu Deus, pelo melhor e mais lindo 
presente de Natal da minha vida.

Enfim, vida nova no ano novo.

João Guilherme Oliveira Machado - 6 anos
e sua mãe Núria Silva Oliveira - 44 anos
Bagé - RS



Meu nome é Daniela Farias dos Santos, estou 
internada no Hospital da Criança Santo Antônio porque 
quando eu tinha 8 anos descobriram um problema nos 
meus dois rins. 

Tive que fazer hemodiálise com um cateter ligado 
no meu pescoço, deu problema, puseram o cateter na 
minha barriga. Eu fiquei 9 meses na máquina esperando 
um doador de rim.

Uma noite me chamaram às 3 horas da 
madrugada. Aí eu fiz transplante e fiquei muito feliz. 
Mas estou em Porto Alegre e a minha cidade é Amapá, 
bem longe daqui. Mas aqui todo mundo é muito bom 
comigo. Só que fico triste e sinto saudade de casa.  
Então as moças do Projeto Metamorfose me ensinaram 
que a gente pode criar uma outra realidade, através das 
palavras. E como sinto muita saudade do meu 
cachorrinho João, eu fiz uma história com ele. 

Assim:

Hoje o João veio me visitar. Ele chegou correndo 
na minha cama e me deu muitos beijinhos, os pelinhos 
dele são muito macios e a cor dele é preto e branco. Nós 
brincamos muito, o João é super carinhoso. Quando eu 
crescer eu vou ser veterinária e vou cuidar do João 
quando ele estiver dodói, e também de todos os 
bichinhos.

Eu logo vou sair do hospital e vou passear com o 
João. Ele gosta muito de passear. Quando ele se 
despediu de mim e saiu do meu quarto, eu fiquei triste. 

Mas logo lembrei que vou ficar boa, e vou brincar com 
ele e o Zézinho, que é o meu gatinho.

Vir para o hospital valeu a pena, agora não tenho 
mais catéter e vou estudar bastante para cuidar dos 
cachorrinhos iguais ao João.

Daniela Farias dos Santos - 13 anos
Macapá - AP

Olá, amigos! Hoje, pelas mãos da minha mãe, 
venho contar um pouco da minha história.

Sou João Guilherme Oliveira Machado, mas todos 
me chamam de Lolo. Minha mãe disse que foi ela quem 
me deu este apelido porque, quando eu nasci, eu era 
fofinho e gostosinho, assim como o chocolate Lolo. Na 
verdade, hoje eu me acho um menino muito vaidoso e 
adoro quando me chamam de lindo. Mas eu gosto 
mesmo quando dizem que eu sou forte, Super Lolo ou 
Super herói da minha mãe.

Com seis meses de idade, começou nossa 
caminhada pelo Hospital Santo Antônio. Minha mãe 
conta que nasci com apenas um rim e um probleminha 
no canal da urina, que precisava ser corrigido. Então veio 
a primeira cirurgia. Desde então, venho a consultas 
mensais com nefrologistas.

Mas, com o passar do tempo, o meu rim foi 
perdendo a função e eu tive que fazer um transplante. A 
cirurgia seria muito fácil, mas houve uma complicação. 
Descobriram que eu era portador de uma síndrome 
raríssima, a Hipertermia Maligna. Fui induzido ao coma 
para melhor fazer o tratamento e depois de quatro dias 
eu acordei.  Minha mãe disse que eu quase virei uma 
estrelinha. Lembro que um doutor pegou na minha mão 
e disse: tu és um guerreiro, sabia, cara? Claro que eu sei. 
Meus pais dizem isso todo dia.

Depois, o meu rim enxertado foi tirado para que 
eu não tivesse um risco maior. Hoje, voltei ao Hospital 
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para colocar um cateter e iniciar as sessões de diálise. 
Meu único rim está ficando bem fraquinho e eu estou na 
fila de transplante novamente, há quase dois anos. 
Espero com paciência e sem medo a minha vez, porque 
tem muita gente que me ama e torce por mim: minha 
mãe, meu pai, meus avós, tios, enfim, toda a família e 
muitos amigos. Há sempre uma corrente de orações por 
mim.

Deus agindo na vida de Lolo

2018 estava terminando e com ele o mais lindo 
dos finais para a minha história, eu ganhei meu rim no 
Dia de Natal. Isto me encheu de alegria e a minha mãe 
também. 

Ela não cansa de dizer: Meu filho renasceu no dia 
de Jesus. Obrigada, meu Deus, pelo melhor e mais lindo 
presente de Natal da minha vida.

Enfim, vida nova no ano novo.

João Guilherme Oliveira Machado - 6 anos
e sua mãe Núria Silva Oliveira - 44 anos
Bagé - RS



Meu nome é Daniela Farias dos Santos, estou 
internada no Hospital da Criança Santo Antônio porque 
quando eu tinha 8 anos descobriram um problema nos 
meus dois rins. 

Tive que fazer hemodiálise com um cateter ligado 
no meu pescoço, deu problema, puseram o cateter na 
minha barriga. Eu fiquei 9 meses na máquina esperando 
um doador de rim.

Uma noite me chamaram às 3 horas da 
madrugada. Aí eu fiz transplante e fiquei muito feliz. 
Mas estou em Porto Alegre e a minha cidade é Amapá, 
bem longe daqui. Mas aqui todo mundo é muito bom 
comigo. Só que fico triste e sinto saudade de casa.  
Então as moças do Projeto Metamorfose me ensinaram 
que a gente pode criar uma outra realidade, através das 
palavras. E como sinto muita saudade do meu 
cachorrinho João, eu fiz uma história com ele. 

Assim:

Hoje o João veio me visitar. Ele chegou correndo 
na minha cama e me deu muitos beijinhos, os pelinhos 
dele são muito macios e a cor dele é preto e branco. Nós 
brincamos muito, o João é super carinhoso. Quando eu 
crescer eu vou ser veterinária e vou cuidar do João 
quando ele estiver dodói, e também de todos os 
bichinhos.

Eu logo vou sair do hospital e vou passear com o 
João. Ele gosta muito de passear. Quando ele se 
despediu de mim e saiu do meu quarto, eu fiquei triste. 

Mas logo lembrei que vou ficar boa, e vou brincar com 
ele e o Zézinho, que é o meu gatinho.

Vir para o hospital valeu a pena, agora não tenho 
mais catéter e vou estudar bastante para cuidar dos 
cachorrinhos iguais ao João.

Daniela Farias dos Santos - 13 anos
Macapá - AP
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Uma vida paralela

Meu nome é Carlos Gabriel. Tenho 13 anos. Aos 
três anos fui diagnosticado com Síndrome Nefrótica.

Quando menor, não tinha noção da diferença de 
estar em casa ou internado. O tempo passou e eu 
consigo perceber a vida paralela. 

Estando em casa, jogo bola, jogo videogame e 
brinco com os amigos. Estando no Hospital, vejo a vida 
de outra maneira, em um quarto, sem poder ir na área 
externa, observo da janela, aí acabo dando mais valor à 
vida lá fora.

Tudo se torna um aprendizado.

Carlos Gabriel Rosa Vargas - 13 anos
Montenegro - RS



Meu nome é Daniela Farias dos Santos, estou 
internada no Hospital da Criança Santo Antônio porque 
quando eu tinha 8 anos descobriram um problema nos 
meus dois rins. 

Tive que fazer hemodiálise com um cateter ligado 
no meu pescoço, deu problema, puseram o cateter na 
minha barriga. Eu fiquei 9 meses na máquina esperando 
um doador de rim.

Uma noite me chamaram às 3 horas da 
madrugada. Aí eu fiz transplante e fiquei muito feliz. 
Mas estou em Porto Alegre e a minha cidade é Amapá, 
bem longe daqui. Mas aqui todo mundo é muito bom 
comigo. Só que fico triste e sinto saudade de casa.  
Então as moças do Projeto Metamorfose me ensinaram 
que a gente pode criar uma outra realidade, através das 
palavras. E como sinto muita saudade do meu 
cachorrinho João, eu fiz uma história com ele. 

Assim:

Hoje o João veio me visitar. Ele chegou correndo 
na minha cama e me deu muitos beijinhos, os pelinhos 
dele são muito macios e a cor dele é preto e branco. Nós 
brincamos muito, o João é super carinhoso. Quando eu 
crescer eu vou ser veterinária e vou cuidar do João 
quando ele estiver dodói, e também de todos os 
bichinhos.

Eu logo vou sair do hospital e vou passear com o 
João. Ele gosta muito de passear. Quando ele se 
despediu de mim e saiu do meu quarto, eu fiquei triste. 

Mas logo lembrei que vou ficar boa, e vou brincar com 
ele e o Zézinho, que é o meu gatinho.

Vir para o hospital valeu a pena, agora não tenho 
mais catéter e vou estudar bastante para cuidar dos 
cachorrinhos iguais ao João.

Daniela Farias dos Santos - 13 anos
Macapá - AP
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Contos infantis criados
pelo Projeto Metamorfose

para estimular
a criatividade,

seguidos dos textos
originados a partir deles.

Texto: Hilda Simões Lopes

Ilustração do primeiro conto: Ana Clara M. Acevedo



Meu nome é Daniela Farias dos Santos, estou 
internada no Hospital da Criança Santo Antônio porque 
quando eu tinha 8 anos descobriram um problema nos 
meus dois rins. 

Tive que fazer hemodiálise com um cateter ligado 
no meu pescoço, deu problema, puseram o cateter na 
minha barriga. Eu fiquei 9 meses na máquina esperando 
um doador de rim.

Uma noite me chamaram às 3 horas da 
madrugada. Aí eu fiz transplante e fiquei muito feliz. 
Mas estou em Porto Alegre e a minha cidade é Amapá, 
bem longe daqui. Mas aqui todo mundo é muito bom 
comigo. Só que fico triste e sinto saudade de casa.  
Então as moças do Projeto Metamorfose me ensinaram 
que a gente pode criar uma outra realidade, através das 
palavras. E como sinto muita saudade do meu 
cachorrinho João, eu fiz uma história com ele. 

Assim:

Hoje o João veio me visitar. Ele chegou correndo 
na minha cama e me deu muitos beijinhos, os pelinhos 
dele são muito macios e a cor dele é preto e branco. Nós 
brincamos muito, o João é super carinhoso. Quando eu 
crescer eu vou ser veterinária e vou cuidar do João 
quando ele estiver dodói, e também de todos os 
bichinhos.

Eu logo vou sair do hospital e vou passear com o 
João. Ele gosta muito de passear. Quando ele se 
despediu de mim e saiu do meu quarto, eu fiquei triste. 

Mas logo lembrei que vou ficar boa, e vou brincar com 
ele e o Zézinho, que é o meu gatinho.

Vir para o hospital valeu a pena, agora não tenho 
mais catéter e vou estudar bastante para cuidar dos 
cachorrinhos iguais ao João.

Daniela Farias dos Santos - 13 anos
Macapá - AP
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A menina e o sonho

Era uma vez uma menina que ficou doente e foi 
para o Hospital. Na janela, tinha uma árvore que 
começou a espichar  galhos, que entraram para dentro 
do quarto. Pelo meio de suas folhinhas,  foram se 
abrindo muitas florezinhas  que voavam e caíam na 
cama da menina.

A menina perguntou:

- Quem me deu este presente?

- Fui eu – disse uma joaninha 
verde em cima do vidro do soro.

- Estou tão feliz – disse a menina – 
nem sei o que devo fazer com tantas 
florezinhas.

- Ora, a gente fala com quem nos 
visita. Fale com as florezinhas – disse a 
joaninha.

- FLOREZINHAS! EU QUERO 
VOAR E VIAJAR COM VOCÊS! – gritou a menina.

Nesse momento, um dos botõezinhos de flor se 
abriu e se transformou numa grande flor amarela. A 
menina pulou para dentro daquela grande nave-flor 
macia e cheirosa. Bom demais!

A flor voadora levou a menina pelo meio das 
nuvens. E parou num palácio de cristal. A menina batia 
palmas, como estava feliz! E visitou o palácio, mas se 
sentiu triste, estava sozinha, não tinha ninguém da 
família, nenhum amigo. Com quem ia brincar ou 
conversar?

A joaninha chegou e perguntou:

- Você quer ser uma princesa e viver neste palácio, 
ou quer ser você mesma?

- Quero ser eu mesma – disse a menina – mas não 
sei o que vou querer ser em meu futuro.

- Ora, pense e escreva seu sonho – disse a joaninha. 

Então a menina fechou os olhos e pensou:

Claro, vou escrever o sonho que tenho para 
quando ficar boa e sair do hospital. Afinal, como me 
disseram, aí serei uma super-menina. Porque 
enfrentei a doença e os desafios dos tratamentos e 
sempre fui em frente. Estarei mais preparada para a 
vida.

Enquanto a nave-flor trazia a menina de volta, a 
joaninha pousou em seu coração. E disse:

- Para saber seu sonho verdadeiro, ouça o seu 
coração. Não ouça o seu pensamento. Nossa verdade 
está em nosso coração. Ouça seus sentimentos e 
escreva seu sonho. E seguiu falando:

- Menina, olhe aí 
embaixo. Vou 
deixar umas linhas 

e nelas, você vai 
escrever seu sonho. 

Você é uma super-menina. Não esqueça.

Você escreveu seu sonho?

Parabéns! Agora você nunca mais estará 
sozinha. Sempre você será você e seu sonho.

Conto 1



Meu nome é Daniela Farias dos Santos, estou 
internada no Hospital da Criança Santo Antônio porque 
quando eu tinha 8 anos descobriram um problema nos 
meus dois rins. 

Tive que fazer hemodiálise com um cateter ligado 
no meu pescoço, deu problema, puseram o cateter na 
minha barriga. Eu fiquei 9 meses na máquina esperando 
um doador de rim.

Uma noite me chamaram às 3 horas da 
madrugada. Aí eu fiz transplante e fiquei muito feliz. 
Mas estou em Porto Alegre e a minha cidade é Amapá, 
bem longe daqui. Mas aqui todo mundo é muito bom 
comigo. Só que fico triste e sinto saudade de casa.  
Então as moças do Projeto Metamorfose me ensinaram 
que a gente pode criar uma outra realidade, através das 
palavras. E como sinto muita saudade do meu 
cachorrinho João, eu fiz uma história com ele. 

Assim:

Hoje o João veio me visitar. Ele chegou correndo 
na minha cama e me deu muitos beijinhos, os pelinhos 
dele são muito macios e a cor dele é preto e branco. Nós 
brincamos muito, o João é super carinhoso. Quando eu 
crescer eu vou ser veterinária e vou cuidar do João 
quando ele estiver dodói, e também de todos os 
bichinhos.

Eu logo vou sair do hospital e vou passear com o 
João. Ele gosta muito de passear. Quando ele se 
despediu de mim e saiu do meu quarto, eu fiquei triste. 

Mas logo lembrei que vou ficar boa, e vou brincar com 
ele e o Zézinho, que é o meu gatinho.

Vir para o hospital valeu a pena, agora não tenho 
mais catéter e vou estudar bastante para cuidar dos 
cachorrinhos iguais ao João.

Daniela Farias dos Santos - 13 anos
Macapá - AP

Era uma vez uma menina que ficou doente e foi 
para o Hospital. Na janela, tinha uma árvore que 
começou a espichar  galhos, que entraram para dentro 
do quarto. Pelo meio de suas folhinhas,  foram se 
abrindo muitas florezinhas  que voavam e caíam na 
cama da menina.

A menina perguntou:

- Quem me deu este presente?

- Fui eu – disse uma joaninha 
verde em cima do vidro do soro.

- Estou tão feliz – disse a menina – 
nem sei o que devo fazer com tantas 
florezinhas.

- Ora, a gente fala com quem nos 
visita. Fale com as florezinhas – disse a 
joaninha.

- FLOREZINHAS! EU QUERO 
VOAR E VIAJAR COM VOCÊS! – gritou a menina.

Nesse momento, um dos botõezinhos de flor se 
abriu e se transformou numa grande flor amarela. A 
menina pulou para dentro daquela grande nave-flor 
macia e cheirosa. Bom demais!

A flor voadora levou a menina pelo meio das 
nuvens. E parou num palácio de cristal. A menina batia 
palmas, como estava feliz! E visitou o palácio, mas se 
sentiu triste, estava sozinha, não tinha ninguém da 
família, nenhum amigo. Com quem ia brincar ou 
conversar?

A joaninha chegou e perguntou:

- Você quer ser uma princesa e viver neste palácio, 
ou quer ser você mesma?

- Quero ser eu mesma – disse a menina – mas não 
sei o que vou querer ser em meu futuro.

- Ora, pense e escreva seu sonho – disse a joaninha. 

Então a menina fechou os olhos e pensou:

Claro, vou escrever o sonho que tenho para 
quando ficar boa e sair do hospital. Afinal, como me 
disseram, aí serei uma super-menina. Porque 
enfrentei a doença e os desafios dos tratamentos e 
sempre fui em frente. Estarei mais preparada para a 
vida.

Enquanto a nave-flor trazia a menina de volta, a 
joaninha pousou em seu coração. E disse:

- Para saber seu sonho verdadeiro, ouça o seu 
coração. Não ouça o seu pensamento. Nossa verdade 
está em nosso coração. Ouça seus sentimentos e 
escreva seu sonho. E seguiu falando:

- Menina, olhe aí 
embaixo. Vou 
deixar umas linhas 

e nelas, você vai 
escrever seu sonho. 

Você é uma super-menina. Não esqueça.

Você escreveu seu sonho?

Parabéns! Agora você nunca mais estará 
sozinha. Sempre você será você e seu sonho.
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O sonho de Ana Luiza

Há cinco anos apareceu minha insuficiência renal. 
Era fevereiro de 2013. Fiz um transplante de rim e fiquei 
super bem até começarem umas dores. E agora estou 
tratando um linfoma na barriga. Eu sei que tudo vai ficar 
bem. Igual como era antes.

Meu sonho é ter a mamãe sempre ao meu lado me 
dando força. E tenho também o sonho de ter boa saúde.

Ana Luiza Lermen - 8 anos
Guarujá do Sul - SC

Meu nome é Daniela Farias dos Santos, estou 
internada no Hospital da Criança Santo Antônio porque 
quando eu tinha 8 anos descobriram um problema nos 
meus dois rins. 

Tive que fazer hemodiálise com um cateter ligado 
no meu pescoço, deu problema, puseram o cateter na 
minha barriga. Eu fiquei 9 meses na máquina esperando 
um doador de rim.

Uma noite me chamaram às 3 horas da 
madrugada. Aí eu fiz transplante e fiquei muito feliz. 
Mas estou em Porto Alegre e a minha cidade é Amapá, 
bem longe daqui. Mas aqui todo mundo é muito bom 
comigo. Só que fico triste e sinto saudade de casa.  
Então as moças do Projeto Metamorfose me ensinaram 
que a gente pode criar uma outra realidade, através das 
palavras. E como sinto muita saudade do meu 
cachorrinho João, eu fiz uma história com ele. 

Assim:

Hoje o João veio me visitar. Ele chegou correndo 
na minha cama e me deu muitos beijinhos, os pelinhos 
dele são muito macios e a cor dele é preto e branco. Nós 
brincamos muito, o João é super carinhoso. Quando eu 
crescer eu vou ser veterinária e vou cuidar do João 
quando ele estiver dodói, e também de todos os 
bichinhos.

Eu logo vou sair do hospital e vou passear com o 
João. Ele gosta muito de passear. Quando ele se 
despediu de mim e saiu do meu quarto, eu fiquei triste. 

Mas logo lembrei que vou ficar boa, e vou brincar com 
ele e o Zézinho, que é o meu gatinho.

Vir para o hospital valeu a pena, agora não tenho 
mais catéter e vou estudar bastante para cuidar dos 
cachorrinhos iguais ao João.

Daniela Farias dos Santos - 13 anos
Macapá - AP
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Quando conheci o projeto do livro 
Metamorfose, me apaixonei. Foi 
quando demos vida à primeira 
edição. 

E depois vieram outras mais. A cada 
ano foi aumentando o número de 
páginas. Cada conto, cada história, às 
vezes a verdade, ou somente um 
sonho. 

Em cada pequeno paciente, a 
esperança de dias melhores. A 
dedicação para escrever,  resulta no 
orgulho de ver o livro pronto e cheio 
de vida. 

Ver este trabalho voluntário crescer 
faz com que ele se torne cada vez 
mais especial.  

Obrigada Hilda, Elda e Eni pelo 
convite para escrever.  A todos os 
leitores: curtam as histórias. Sonhem. 
Acreditem.  Que venham muitos 
outros livros por aí.  

Carla Golbert
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O sonho de Isadora

O meu sonho é conseguir fazer a minha cirurgia da 
coluna e também a cirurgia nos meus rins. E então 
deixar toda a minha família feliz porque aí eu não vou 
mais abandonar eles.

E eu vou realizar meu sonho de ser policial. Sabe 
por quê? Porque eu quero fazer o mundo melhor. Vou 
lutar contra a violência, penso em como a violência só 
machuca a todo mundo.

E eu acho que não se cura a violência com mais 
violência. Quero ser policial para dar carinho, amor e 
proteção.

Isadora Eduarda Batista Espíndola - 14 anos
Alvorada - RS
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orgulho de ver o livro pronto e cheio 
de vida. 

Ver este trabalho voluntário crescer 
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mais especial.  

Obrigada Hilda, Elda e Eni pelo 
convite para escrever.  A todos os 
leitores: curtam as histórias. Sonhem. 
Acreditem.  Que venham muitos 
outros livros por aí.  

Carla Golbert

O sonho de Lara

Meu nome é Lara. Eu nasci em Cruzeiro do Sul e 
vivo em Marechal Thaumaturgo que fica na zona rural, 
no meio do mato, na fronteira com o Peru. Minha mãe é 
professora e meu pai é motorista fluvial e eu e minha 
mãe e mais gente, vamos de barco para estudar e tudo 
mais. 

Tenho 13 anos e vim para cá fazer transplante de 
rim. Ganhei um rim do meu pai, e ele e a minha mãe 
estão aqui comigo desde abril. 

O meu sonho é voltar para meu estado e voltar a 
estudar. Ver meus amigos e familiares, meus avós, e 
conhecer meu primo e a prima que nasceram e ainda 
não conheço. 

E tenho o sonho de ser uma médica igual a essas 
pessoas daqui que salvaram a minha vida. Eu tenho 
muito que agradecer a elas, principalmente ao cirurgião 
que me operou. Esse é o meu grande sonho. 

Lara Maria Silva Moreira - 13 anos 
Mal. Thaumaturgo - AC
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A sabedoria da bola

Naquele dia, no hospital, as paredes do quarto 
começaram a se abrir. E eu ouvia cantos e gritos: 

Quando vi, eu estava no centro de um estádio, 
num campo de futebol. Imagine! Eu era um artilheiro e a 
torcida gritava meu nome.

Chutei forte, o goleiro se atirou e a bola entrou 
direto: GOL!

Logo o juiz apitou. Ganhamos por 1x0. Gol feito 
por mim.

Eu vestia a camisa do meu time favorito

Entrei no vestiário e ouvi uma voz forte:

- Você está com tudo.

- Mas estou com dor – respondi.

Eu falava e olhava onde me doía, o lugar das 
batidas e pontapés. Eu não percebia que as dores eram 
no lugar das injeções e das agulhas dos exames.

A voz forte disse:

- Cara, a gente sempre tem duas escolhas. Ou uma, 
ou outra.

Olhei em volta. Eu não sabia de onde vinha aquela 
voz.

Agora a mágica tinha terminado, e eu tinha 
voltado para o hospital. E a bola do jogo estava comigo, 
me olhando, em cima da cadeira!

Conto 2



Projeto Metamorfose

Hospital da Criança Santo Antônio

44

- Não olhe para suas dores, 
olhe pra mim. Já lhe disse: 
você sempre tem duas escolhas. 
E deve escolher ou uma, 
ou outra...

... E veja,
no futebol ninguém
é mais importante

do que eu.
Mas no seu
quarto...

- Mas
o que tem

de mais
importante
do que as

minhas
dores

aqui no
hospital?

Ela pulou para a minha cama e disse:

Eu estava bravo, aquela bola 
era uma chata!

- Tem a
sua vida!

- E daí?



Projeto Metamorfose

Hospital da Criança Santo Antônio

45

- Se você está em campo, 
jogando, a bola é o mais 
importante. Se você está no 
quarto do hospital sua vida é o 
mais importante.

A bola pulou alto e falou bem forte:

- Quem está em campo jogando, 
está treinando para ser um 
grande atleta. Quem está no 
hospital, está treinando para 
ser uma grande pessoa.

E agora, meu amigo. 
Posso lhe fazer um pedido? 
Pode dizer o que mais sonha 
para seu futuro? Vamos, me diga. 
Escreve aí embaixo.

Aí a bola falou bem devagar:

- Eu sei que é difícil
não pensar nas suas dores,
mas faça força para pensar

mais na sua vida!

E ela seguiu falando:



Projeto Metamorfose

Hospital da Criança Santo Antônio

46

O sonho de Anthony

Um dia desses eu estava bem entediado e 
pensativo em como iria ser minha cirurgia.

Daí comecei a viajar e quando vi estava lá na Arena 
do Grêmio e, chegando lá, vi aquela arena gigante toda 
azul. E justo no dia que eu fui lá, tinha jogo da final do 
Grêmio na Libertadores, o estádio estava lotado.

O jogo foi acirrado, estava 5x4 pro Grêmio. O 
Grêmio venceu o jogo e levantou o troféu, que era 
lindo!!!

Nisso, eu estava bem embaixo, na arquibancada e 
de repente, pra aumentar mais minha emoção, eis que 
vem em minha direção o camisa 1 do Grêmio.

Ele mesmo! Marcelo Grohe. Ele me falou que tudo 
iria dar certo na minha cirurgia e que eu continuasse 
sendo esse menino tranquilo e cheio de fé, e me deu sua 
luva de presente.

Aquele dia foi fenomenal!

De repente chega meu médico no quarto e me dá 
uma notícia: tua cirurgia está marcada para o dia 13 de 
novembro, e me contou como iria ser. Fiquei muito feliz 
e nem vi o tempo passar, graças a minha imaginação.

Anthony Ferreira Ramos, 12 anos
Santa Maria, RS



Projeto Metamorfose

Hospital da Criança Santo Antônio

47

O sonho de Ismael

Meu nome é Ismael. Meu sonho é ser motorista de 
caminhão. Porque eu quero viajar muito e conhecer o 
meu país, visitar as cidades. 

A cidade que eu mais sonho conhecer é São Paulo. 
Quero ver os edifícios e ir nos estádios. Aqui, eu sou 
torcedor do Inter. Ainda não vi ele sendo campeão. Mas 
eu sei que logo eu vou ver.

Também sonho muito em visitar as praias do meu 
país. Vou conseguir.

Ismael Alan de Mello - 16 anos
Venâncio Aires - RS
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O sonho de José Adriano

Tenho sim, um sonho. O meu é ser advogado. Meu 
pai me disse para  eu estudar para ser advogado, que aí 
eu ia ser muito feliz. Porque eu tenho problema na 
coluna que deixa difícil eu caminhar. De advogado, eu 
vou poder trabalhar e estudar bastante sentado.

Outro sonho meu é cozinhar, que eu gosto muito. 
E aí o meu sonho seria ser dono de um restaurante.

José Adriano Soares Ribeiro - 13 anos
Xangri-lá - RS
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orgulho de ver o livro pronto e cheio 
de vida. 
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faz com que ele se torne cada vez 
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Obrigada Hilda, Elda e Eni pelo 
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outros livros por aí.  
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