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MAIS UM MILAGRE 

Com a ideia de Ellen, fazendo Artur usar 

apenas uma muleta nós estávamos pecebendo 

claramente que o equilíbrio dele, juntamente com sua 

confiança, pareciam estar melhorando a cada dia. Como 

todas as outras crianças, Artur tinha muita energia e não 

podia ficar quieto por um minuto sequer. No seu mundo 

imaginário, ele desenvolveu uma afinidade inexplicável 

por aspiradores de pó, e ele de vez em quando colocava 

a muleta de lado e segurava em um dos seus Bissells 

(uma marca famosa de aspiradores de pó daqui dos EUA) 

e usava-o como suporte para andar e brincar. 

Em 2009, Eimard e Andreza Fernandes 

tinham vindo do Brasil para Pittsburgh com o filho, João 

Victor, que estava na lista de espera para um transplante 

de fígado. João também tinha MSUD, embora um caso 

menos grave do que o de Artur.  

Conhecemos os Fernandes no Brasil 

logo quando Artur foi hospitalizado no Hospital Memorial 

de Natal. Com a ajuda de Soraya, eles conseguiram um 

apartamento ao lado nosso na Casa Ronald McDonald. 

Artur adorava visitar o apartamento dos nossos amigos. 

Além de brincar com seus aspiradores de pó ele, gostava 

de fingir ser um bombeiro. No corredor quase em frente 

à nossa porta, havia um extintor de incêndio e Artur 

gostava de brincar ao redor dele. 

Eram quase 20:00 hs na sexta - feira 28 

de agosto, 2009 quando Artur estava brincando de 
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bombeiro com Vinícius no corredor. Era quase hora de 

dormir, então, Soraya gritou-lhes: "Vocês dois, é hora de 

ir para a cama. Vão para o banheiro e escovem os 

dentes." 

Soraya e eu continuamos assistindo Law 

& Order. Vinícius entrou rapidamente e foi para o 

banheiro. Alguns segundos depois, sentimos uma sombra 

passar por trás de nós dois. Não poderia ser Vinícius, ele 

havia terminado sua escovação de dentes e estava 

brincando com seus Legos bem ao nosso lado. Nós nos 

viramos para olhar, mas, não podemos acreditar. sem 

sua muleta, Artur estava andando em direção ao 

banheiro sozinho! 

Com isso, Soraya sussurrou para mim 

antes que eu pudesse reagir, "Shhhh! Deixe-o ir ao 

banheiro, então vamos ver se ele sai de lá sem precisar 

de ajuda."... 


