Fundação Sara: Uma Alquimia do Bem
Tem dia que a vida da gente
Dá uma tremenda virada
Muda tudo de repente
E não espera por nada
Joga tudo para o alto
E nos faz cair do salto
Parecendo que é piada

Como entender o recado
Neste momento sofrido?
Com outro bebê ao seu lado
Que há pouco tinha nascido
Mas Deus não escolhe a hora
Pode ser nunca ou agora
E já tinha acontecido

Os amigos se moveram
Prá conseguir o dinheiro
Mil campanhas promoveram
Correndo no tempo inteiro
A cidade se irmanou
A campanha deslanchou
Num esforço verdadeiro

A Fundação foi crescendo
Ampliando sua fronteira
Agora já atendendo
A Minas Gerais inteira
Já veio prá capital
Vai se tornar nacional
Mesmo com alma mineira

Queremos que nas escolas
Câncer infantil seja tema
Ensinando aos estudantes
Prá minorar o dilema
E que Doutor na pediatria
Logo no primeiro dia
Identifique o problema

Mas quem sabe ler sinais
Entende perfeitamente
Que o que Deus quer não é mais
Que o melhor prá nossa gente
E num dos momentos raros
No sertão de Montes Claros
Deus plantou uma semente

A família sofreu partilha
Pelas garras do destino
O pai vai cuidar da filha
E a mãe protege o menino
E a vida segue seu rumo
Mas quase foge do prumo
Com tamanho desatino

Mas o Senhor que sabia
Que a missão que ele escolheu
Não era para um só dia
E a gente não entendeu
Como um Anjo itinerante
Antes mesmo do transplante
A Sarinha faleceu

Pro sonho que nós sonhamos
Falta ainda muita luta
Prá construir nossa sede
É uma tremenda disputa
Mas temos uma certeza
Ela será uma beleza
Com todos nessa labuta

Sermos bem mais felizes
Por não ver tanta criança
Morrendo sem ter a chance
Sem mesmo ter esperança
E onde ela precisar
A Fundação vai estar
Essa é a nossa confiança

Não foi semente qualquer
Nem plantada em qualquer serra
Na vida de uma mulher
A guerrilheira sem guerra
Deus causou um turbilhão
Testando seu coração
Escolhendo a melhor terra

Prá buscar o tratamento
Tem que ser nas capitais
Porque naquele momento
Nem mesmo em Minas Gerais
Tinha recurso pra cura
Mas São Paulo tem estrutura
E tem muitos hospitais

A dor que a todos consome
Na tristeza daquele dia
Se transforma em outro nome
Numa bendita alquimia
Que faz a dor da criança
Transformar-se em esperança
E a tristeza em alegria

Não quer ser somente um abrigo
Com transporte, cama e comida
Nem apenas um ombro amigo
Ou qualquer coisa parecida
É agilizar o diagnóstico
Melhorar o prognóstico
E a qualidade de vida

Por meio de muita dor
Ela escutou um sinal
Que lhe mandava o Senhor
Causando-lhe um vendaval
Pois sua joia tão rara
Segunda filha, a Sara
Acometeu-se de um mal

Andando em terras estranhas
E sem conhecer ninguém
Com agonias tamanhas
Correndo num vai e vem
O pai viu nessa cidade
Que a solidariedade
É a melhor coisa que tem

Com o recurso restante
A Fundação foi criada
A partir daquele instante
Em muito amor baseada
Prá ninguém passar sozinho
Por este triste caminho
E mudar essa caminhada

Queremos mudar o jeito
De amenizar esta dor
Tratando com mais respeito
O pequenino sofredor
Ensinando a turma inteira
Desde a mãe à enfermeira
O estudante e o Doutor

Coração de mãe parece
Que é feito pro sofrimento
Mas é o que mais padece
Quando naquele momento
De tamanha gravidade
Vê a filha com pouca idade
Sofrendo o padecimento

Lutando de noite e de dia
Depois de muito sofrer
Sara não esmorecia
Porque queria viver
Mas um dia num instante
Souberam que só transplante
Poderia resolver

Onde houver uma criança
À espera do tratamento
Pode ter uma esperança
Do melhor acolhimento
Que a Fundação abre a porta
A qualquer um, não importa
Este é o nosso entendimento

E se isso inda for pouco
Vamos buscar mais além
Aqueles que fazem leis
E os que só dizem amém
Todo mundo agindo junto
Quando o câncer for assunto
Estaremos lá também

Com valores como Amor
Excelência e integridade
Otimismo frente à dor
Respeito e honestidade
Atitude e Inovação
Prá cumprir nossa Missão
Em toda e qualquer cidade
Por isso aqui cada um
Tem que ser merecedor
Pois na causa que abraçamos
Queremos conter a dor
E onde houver uma criança
Seremos sempre esperança
Como soldados do Amor
Á Marlene e ao Álvaro, com carinho
Tonho
outono de 2015
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Tonho (Antônio Marcos Ferreira) é Diretor Regional da
Fundação Sara BH e acompanhou e participou do
tratamento da Sara e do nascimento da Fundação Sara,
por isso fala com propriedade. Nossos sinceros
agradecimentos ao nosso querido e amigo Tonho por
estar conosco nessa missão de amor.

