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Comunhão

Querido pai,

Obrigado por tudo o que você fez! Você é um pai incrível! Você é tão amoroso e se
preocupa  muito com cada um de nós. Meus adversários têm trabalhado horas extras
para nos enviar  problemas, mas, a cada vez, Seu Conselho Divino nos salvou de
problemas.

A gripe nos ameaçou várias vezes nas últimas três semanas. Com cada criança, não
havia  nada além de algumas fungadas e uma leve dor de garganta. Nenhum deles
contraiu uma  gripe, o que é incomum com sete de nós em um espaço fechado,
então, obrigado!

Obrigado pela bela promessa da primavera. A neve ainda cobre o solo aqui, mas está
derretendo lentamente. As duas últimas tempestades atingiram principalmente o sul de
nós e o  que recebemos aqui foi relativamente ameno. Obrigado por nos manter seguros
durante essas  tempestades. Eu me sinto tão abençoado e agradecido.

Ainda não fui curado pessoalmente, mas sou muito grato por nossos amigos terem
visto a  cura. Você respondeu às nossas orações! Sei e ainda acredito que Você tem
um plano para  mim e confio em Você em tudo o que faço.

Você me dá força para escrever quando me chama. Mesmo quando às vezes não consigo
sentir meus dedos, Você me dá a capacidade de fazer o jantar para minha família e me dá
descanso. Acho que nem sempre posso estabelecer uma rotina, mas faço o que posso
com  minhas próprias forças e entrego o resto a Você.

Meu médico me disse que meu corpo é como um barômetro gigante e que aqueles de
nós com  ferimentos ou até mesmo ossos velhos sentirão quando um sistema de baixa
pressão entrar.  Isso está acontecendo comigo hoje. Pai, eu te dou essas dores enquanto
o Senhor tantas vezes nos lembra de colocar todos os nossos fardos diante de ti.

Esta última semana foi particularmente brutal para mim, mas especialmente sexta-feira.
Alguns  de nossos problemas me lembraram dos dias em que meus filhos participavam
de um programa especial para vítimas de abuso e para aqueles que tinham necessidades
especiais ou atrasos  no desenvolvimento. Basicamente, eles foram colocados em uma
sala de aula que às vezes  acabou sendo um caldeirão de problemas.

Parecia injusto para mim que as escolas colocassem crianças com autismo e outras
necessidades especiais na mesma sala de aula que crianças problemáticas, abusadas e



abusivas. Digamos apenas que houve muito comportamento aprendido com seus colegas
e que isso não era necessariamente benéfico para ambas as partes.

No entanto, e como foi dito a todos os pais, 'com cortes no orçamento, isto é o melhor
que  temos para oferecer.' Bem, nós realmente não tínhamos outra escolha dez anos
atrás. Você fez  o que os tribunais lhe disseram para fazer e qualquer desvio significava
que 'os lobos viriam'.
Agora, se eu fosse mais forte e tivesse os meios, teria educado meus meninos em casa.
Porém, esta não era uma opção que eu tinha, pois não tinha meios de viver e nenhuma
alternativa  real. Minhas mãos estavam amarradas.

De qualquer forma, as crianças tinham uma professora de necessidades especiais jovem,
de  olhos brilhantes e doce. Quando ela entrou no programa, ela era otimista, engraçada
e doce. No entanto, no final daquela primavera, eu a vi mudar. Seu otimismo para com as
crianças e seu  futuro logo mudou para 'bem, vamos apenas levar isso no dia-a-dia'.

Eu soube mais tarde que ela havia pedido transferência não muito depois disso. Fiquei
triste por ela e todas as crianças. Apesar do diagnóstico sombrio para tantos deles, as
crianças acabaram por amá-la e não apenas um pouco. Simplesmente, eles amavam a
'luz' que brilhava dela.

Infelizmente, eu testemunhei sua luz diminuindo lentamente a cada dia. Acredito que
os  professores ao seu redor, e até a própria administração, foram uma grande parte
do  problema. Embora ela tenha começado com uma atitude otimista de "posso
fazer", eles já  estavam cansados de um sistema estressado.

Na primavera daquele ano, ela convocou os pais para uma conferência para nos informar
que o programa agora seria encerrado. Depois, ela teve um tempo especial comigo para
me mostrar a sala de aula. Ela compartilhou coisas especiais sobre cada criança sem
citar nomes. Eu poderia dizer que sua excitação e esperança "posso fazer" quase
desapareceram.

Eu: “Esta foi uma semana brutal na escola. Ouvi dizer que várias crianças foram
suspensas por  brigar. Um dos meus meninos foi acidentalmente atingido por outro
durante uma briga. Houve  muitos xingamentos. Eu não sei como você faz isso. ”

Mestre: “Sim, é essa época do ano. Pegue a estação da primavera, combine-a com a lua
cheia  e adicione alguns dias lindos e ensolarados e você terá uma receita para todos os
tipos de  problemas. ”

Eu: Rindo. "Uau, isso realmente acontece?"

Mestre: “Oh sim, mas especialmente durante a primavera. O final da primavera é o
pior para  necessidades especiais e para outras pessoas com 'almas problemáticas'. ”



Eu: “Isso é científico?”

Mestre: “Bem, os estudos têm mostrado uma correlação. Embora possa ser apenas um
desejo  de estar ao ar livre à medida que fica mais agradável, acho que há muito mais
nisso. Eu  acredito que eles sabem que sua rotina diária está quase no fim e que a
incerteza do verão está prestes a começar. A maioria desses alunos não tem bons
verões. ”

A professora parecia visivelmente triste enquanto falava. Eu sabia que haveria muito
pouco a  dizer ou fazer para confortá-la neste momento.

Eu: “Obrigado por tudo o que você fez pelos meus meninos. Meu único filho, embora às
vezes  seja difícil para você, diz coisas maravilhosas sobre você. Isso é muito raro para
ele. Ele até me disse que te ama. ” Eu sorri pra ela.
Professor: Sorrindo. “Sim, seu filho é um menininho especial. Ele não permite que
ninguém  incomode as outras crianças, mas especialmente aquelas com síndrome de
Down. ” Rindo. “No  entanto, ele só precisa denunciá-lo em vez de intervir fisicamente.”

Eu balancei a cabeça em concordância com ela. Apesar de mais tarde ter passado essa
instrução para meu filho, um incidente logo ocorreu e meu filho foi suspenso por
defender uma  criança com síndrome de Down mais uma vez naquela mesma semana.
Como alguém estava  intimidando a criança Down, meu filho decidiu se colocar entre
eles para tentar impedir.

O valentão então começou a xingar meu filho e estava dando socos e empurrões nele.
Esse  menino então disse alguns comentários depreciativos para ele e então o socou
com força  suficiente para machucá-lo. Nesse ponto, começou uma briga e meu filho
foi considerado  culpado por associação.

Depois disso, fui chamado ao centro para falar com o diretor do centro. Quando
cheguei, olhei para a sala onde meu filho estava e ele agora desenhava com alguns
lápis de cor. Ele parecia  relaxado e como se nada tivesse acontecido.

Diretor: “Falamos com testemunhas e sabemos que seu filho estava defendendo um dos
filhos  Down. No entanto, minhas mãos estão amarradas porque ele ainda tem contato
físico com o  outro garoto. Embora seja uma formalidade, as regras indicam que seu filho
não poderá ir ao  lago com as outras crianças na próxima semana. ”

Apesar de meus melhores esforços, pude perceber que sua decisão já era definitiva.
Fiquei  triste por meu filho, pois sabia que ele estava ansioso por isso. Antes de ir
buscá-lo para levá-lo  para casa, fui até o banheiro e chorei.

Logo depois disso, um inimigo fora da escola apareceu novamente e eu tive que remover



meus  dois filhos desse programa especial antes do fim do ano. Quando agora olho para
trás, para  esses tempos, percebo que isso foi no início de nossas provações.

Não foi muitos meses depois disso que eu soube que este centro havia perdido seu
financiamento. A maioria dessas crianças foi então integrada, o que não foi muito bom
para eles ou para qualquer outra pessoa. O sistema estava muito estressado
financeiramente para  realmente lidar com isso.

Anos depois disso, trabalhei com alguém cuja esposa trabalhava em um hospital
psiquiátrico. Ele me disse a mesma coisa sobre a primavera, combinada com a lua
cheia,  marcou um aumento nos comportamentos violentos no hospital.

Ele então me disse que muitas vezes temia por sua esposa, pois ela tinha sido alvo de
várias  ameaças. Ele então indicou que ela já havia passado por algumas 'situações'
que ele não  conseguia discutir, mas eu poderia dizer pela expressão em seu rosto que
haviam sido  realmente traumáticas.

Pai, esta semana foi realmente uma semana difícil. Meu único filho teve uma briga com
seu  melhor amigo na sexta-feira. Ele deveria ir para a casa do menino para uma festa
do  pijama. Porém, sem motivo e tendo o filho do meu marido como testemunha, o
menino passou  a acusá-lo de várias coisas que ele nunca fez.


