ou uma forte impressão. Coranha de 3 anos logo conquistou

a foi diagnosticada com uma
havia tratamento no Haiti.
ntão levá-la para Detroit, onde
s recursos médicos americanos
a pudesse voltar para casa.
nou parte permanente do lar e
es embarcavam em uma jornamundo em busca de uma cura.
hika é a celebração da vida de
eus pais adotivos e do incrível

e belo do que significa ser uma

Um milagre chamado Chika

ias antes do terremoto que arveu seus primeiros anos em exmãe faleceu, foi levada para o
dministrado por Mitch Albom e

MITCH ALBOM

a grande lição, conta a história
e sua carreira: como sua vida
da inesperada e pela partida
menininha órfã de 5 anos, com
ível e uma doença terminal.

“E
MITCH ALBOM
Autor de A última grande lição

Um
milagre
chamado
Chika
Uma história real sobre
uma garotinha, um terremoto e o
verdadeiro significado de família

m uma tarde, quando você
já não conseguia mais andar
sozinha, estávamos colorindo na
mesa da cozinha. Olhei para o meu
relógio e me dei conta de que estava atrasado. Levantei-me.
— Desculpe, Chika, eu preciso ir.
— Não, não — protestou você. —
Fica colorindo.
— Chika, eu preciso trabalhar.
— Tio Mitch, eu preciso brincar.
— Mas é o meu trabalho.
— Não é, não! — Você cruzou
os braços. — O seu trabalho é me
carregar.
Pensei mais nessa frase do que
você pode imaginar. Na hora eu ri,
pensando que era uma fala típica
da sua personalidade encantadora
e mandona. Mas quanto mais fraca você ficava, mais precisava que
eu a carregasse de um lado para o
outro do quarto, e mais eu me dava
conta do quão sábias tinham sido
aquelas palavras.
O seu trabalho é me carregar.
Essa talvez tenha sido a maior
das lições que você me ensinou.
O que nós carregamos define
quem somos.
E o esforço que fazemos é o nosso legado.”
MITCH ALBOM
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