Testemunho de uma mãe especial – Dia da Mãe 2021

Ser mãe sempre foi um sonho que pedi a Deus pelo que descobri que estava grávida no dia do meu aniversário. Fiquei tão feliz
pois era a melhor prenda que podia receber!
A gravidez decorreu com todas as precauções e todos os exames estavam bem, pelo que eu ansiava pelo dia do nascimento do
Afonso, fiz tantos planos para ele e para nós. No dia do nascimento do Afonso tudo correu ao contrário, e o que seria um dia
muito feliz transformou-se num pesadelo em que parecia estar a ver um filme, o parto correu muito mal, o Afonso apanhou
uma sépsis e estava na neonatologia entre a vida e a morte.
Quando me permitiram ver o Afonso a médica disse para me preparar pois o Afonso estava muito mal e poderia não sobreviver
naquele dia. O mundo desmoronou para mim, tudo se desfez, quando fiquei sozinha chorei incessantemente e pedi a Deus que
me desse força e salvasse o meu filho. Às 21H00 pedi para me levarem à neonatologia pois queria ver o meu filho e questionei
a médica sobre o que nos tinha dito, quando me voltou a dizer que tinha que me preparar para o pior disse-lhe que a última
palavra era de Deus e não dos homens e se Deus me tinha dado o meu filho não o iria levar.
O Afonso esteve 10 dias na neonatologia, sempre com um prognóstico muito negativo. No décimo dia trouxemos o Afonso para
casa, nunca prevendo que o Afonso iria ter outros problemas. Com o crescimento, Afonso começou a demonstrar que não tinha
força muscular e não tinha evolução cognitiva. No décimo mês pedimos uma segunda opinião médica e confirmou-se o
diagnóstico de que o Afonso tinha uma hipotonia muito acentuada e várias lesões cerebrais.
A partir daí todos os prognósticos eram de que o Afonso não iria sair de
uma cama, entre outras situações. Nunca aceitei esse prognóstico e
entreguei o meu filho a Deus. A viagem de vida que tínhamos planeado
não foi para o destino escolhido, tivemos que aprender outra linguagem
e em vez do sol encontrámos muitas nuvens, chuva e trovoada.
Uma vez disseram-me que se eu tinha fé que entregasse a Deus e
confiasse, pois Deus me daria tudo o que precisava. Assim fiz e apesar de
ser um caminho com muitas pedras, as quais vamos colecionando pois
transformam-se em vitórias, vamos conseguindo e o Afonso começou a
dar os primeiros passos com 8 anos e meio, sem que os médicos
perceberem como, pois os exames continuam iguais aos que ele fez
quando nasceu.
Neste caminho temos tido muitos amigos: temos amigos que se
mantiveram, perdemos alguns que não conseguiram adaptar-se à nossa
nova realidade e temos encontrado novos amigos. Todos nos ajudaram a
construir um caminho novo no qual eu sentia que faltava algo pois eu
queria que o Afonso tivesse um lugar na igreja onde pudesse participar:
eu sempre o levei à missa e dizia-lhe sempre que íamos a casa do nosso
amigo Jesus que Ele gostava muito do Afonso.
Um dia uma grande amiga entregou-me um flyer sobre o movimento Fé e Luz, ao ler achei muito interessante e resolvi enviar
um email dizendo que era mãe de uma criança com deficiência e que queria encontrar um lugar na igreja para o meu filho.
Recebi de volta um convite para participar num encontro. Fomos e foi amor à primeira vista: o carinho que encontramos lá, a
alegria que está sempre presente, o sentir-se igual pois todos vivemos o mesmo tipo de situações, foi um bálsamo para nós. O
amor que o meu filho recebe dos coordenadores e dos restantes amigos é algo extraordinário, eu vejo-o feliz e fico feliz.
Na maioria das vezes as pessoas acham que por se ter um filho com deficiência não deve ir à missa, não deve ir à catequese
nem participar em outras atividades. Mas o lugar certo para eles é na igreja onde estão em casa pois Jesus sempre cuidou dos
que mais precisavam.
O Afonso teve a primeira comunhão mais bonita que eu poderia imaginar, rodeado de amigos e no dia da festa da luz. Os
encontros Fé e Luz são sempre momentos especiais para nós e em que aprendemos a ser felizes na diferença, estamos todos
na mesma barca.
São estes lindos momentos que nos dão força para continuar a caminhar e a lutar, pois Deus está connosco e coloca no nosso
caminho tudo o que precisamos.
Quem está em Fé e Luz está de coração aberto para aceitar a diferença e isso é o mais importante. Os amigos especiais apenas
precisam de amor e atenção, não pedem playstation nem um telemóvel novo, apenas que os amem tal como são.
Deem a conhecer o Fé e Luz a todos os vossos amigos pois é uma escola de vida e de amor!
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