
 

Lar de Acolhimento 
 

Refúgio de vulneráveis 
local onde é acolhida 
aquela criança banida 
de lares originais 
em sua bagagem sinais 
de dores, de sofrimento 
mescla de trauma e lamento 
da violência que passou 
incrédula que aportou 
onde há amor e acalento 
 
Depois da divulgação 
a família é entrevistada 
sua casa inspecionada 
faz parte da seleção 
ver que nela há vocação 
no trato com a criança 
traz para a equipe confiança 
de que essa joia encontrada 
depois de capacitada 
reluzirá esperança 
 
Mais que um trabalho social 
a família acolhedora 
é feita de manjedoura 
para acolher seu messias 
ouvir serena agonias, 
revolta e desconfiança 
daquela triste criança 
que por ter tudo passado 
acha que o certo é o errado 
e que o errado é o direito 
fazendo doer no peito 
o estridir de seu brado 
 
Pobre mãe acolhedora 
não fosse tua aptidão 
e a força da oração 
que à noite clama a vitória 
poria fim nessa história 
de mais um acolhimento 
que nos primeiros momentos 
têm maior dificuldade 
 
mas com carinho e bondade 



de quem já criou os seus 
focada no que aprendeu 
com a equipe profissional 
segue firme o ideal 
com a fé que jamais perdeu 
 
Se tua casa é de madeira 
e o quintal é espremido 
saiba que o teu acolhido 
não o vê desta maneira 
o riso e a brincadeira 
do trato individual 
faz dele alguém especial 
em total pertencimento 
guardará esse momento 
pras relações do futuro 
pois quem se sentiu amado 
estará estimulado 
a ter vínculo seguro 
 
Quando recebe a visita 
dos familiares de origem 
o teu treinamento exige 
que atue com sobriedade 
sei que te sobra vontade 
de intervir na relação 
mas age com isenção 
e assim que o portão fecha 
retorna feito uma flecha 
pra segurar-lhe na mão 
 
Retrata tão fielmente 
pra equipe tudo o que passa 
que às vezes se vê até graça 
na condução diligente 
de alguém que prontamente 
pegou gosto no serviço 
fez dele um compromisso 
seu ofício, encargo justo 
mostra que a ajuda de custo 
não é a razão de estar nisso 
 
Na escola, igreja, na festa 
no mercado ou hospital 
é uma família igual 
ninguém traz marca na testa 
esse é o convívio que atesta 



que acolher nessa opção 
além da legislação 
dar natural preferência 
garantirá convivências 
tão raras na instituição 
 
E entre idas e vindas 
do acolher transitório 
amplia-se o repertório 
que a experiência nos traz 
o que errou já não faz 
e o que é possível se ajeita 
só te exclui se não respeita 
o acolhido enquanto ser 
pois todos sabem não ter 
família alguma perfeita 
 
Prepara teu sentimento 
que mais tarde ou cedo vem 
a decisão que contém 
o destino a ser seguido 
teu vínculo com o acolhido 
durante toda a jornada 
mostrou a ele que a estrada 
que trilharam lado a lado 
foi movimento ensaiado 
pra esta nova caminhada 
 
Portanto, a notícia é boa 
para casa ou pra adoção 
importa que por tua mão 
já podes soltar que voa 
olha e vê não foi à toa 
a semente que plantou 
e a saudade que deixou 
se te faz chorar baixinho 
lembra que em qualquer ninho 
há o vazio de quem voou 
 
Ao desacolher já sente 
que a dor dessa partida 
é fato próprio da vida 
que une e afasta a gente 
circunstâncias de repente 
que separam os amantes 
aproximam os distantes 
encontros e desencontros 



causam sorrisos e prantos 
que só com o tempo se entende 
 
Na vida nada é pra sempre 
fica o que foi aprendido 
é por isso que o acolhido 
seguirá firme o legado 
e a gratidão do passado 
se reflete nas postagens 
em datas faz homenagens 
de quem está vinculado 
“esse é o filho que amo, como por ti fui amado” 
 
E assim mui de repente 
bate de novo em tua porta 
alguém que uma estrada torta 
te traz com ares de urgente 
e tua casa sempre quente 
se abre nesse momento 
pra mais um atendimento 
de outra criança extraviada 
que por anjos é levada 
a este lar de acolhimento. 
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