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AMOR DE MÃE - JÚLIO CHEGOU PARA UNIR A
FAMÍLIA
 
 
Sexta, 11 de maio de 2018 00:00

 

                                                                                   

Além de nascer com malformação do crânio, o menino perdeu a função
renal e agora precisa de transplante.

 

          O amor de mãe é o sen�mento que mais se aproxima do conceito de
divindade. Ele é abrangente, incondicional e propulsor. Sua essência está
interligada a outros sen�mentos nobres, entre eles, perdão, altruísmo,
dedicação, renúncia, saudade, coragem, fé, solidariedade, amizade,
felicidade e doação. É simbolizado na forma de um coração e se manifesta a
par�r de sementes germinadas pelo próprio coração. Nenhuma escala do
universo é capaz de medir essa força infinita. 

           Na Fundação Pró-Rim, vimos com freqüência histórias de mães e
filhos que produzem capítulos molhados por lágrimas de apreensão e
sorrisos iluminados de felicidade. Não importa a idade dos filhos. Para elas,
serão sempre crias indefesas e dependentes da proteção materna. Por isso,
no Dia das Mães, é preciso entender que elas gostam, mas não ligam tanto
para presentes e nem homenagens. Na verdade, o que elas mais querem é
tê-los por perto, o tempo todo, envoltos nos seus braços.

          As mães são a memória dos filhos. “Não se esqueça do agasalho, do
guarda-chuva, da comida na hora certa, de dormir cedo e, principalmente,
de ligar para a sua mãe nem que seja apenas para dar boa noite ou pedir a
benção”. Afinal, os filhos são pedaços delas, as partes mais importantes que
elas geraram. Para cada um, em cada pedacinho dos filhos, é direcionado o
amor mais puro e incondicional.

Dólar: R$ (informação indisponível)

Pesquisar Inicial No�cias Classificados Colunistas Sobre nós Contato

 
 

Lava e Seca LG 8,5kg Mega Touch
WD9WE6 Branco

Lava e Seca LG 8,5kg Mega Touch WD9WE6
Branco

R$ 2.099

-27%

http://www.jornalevolucao.com.br/contato
http://www.jornalevolucao.com.br/contato
http://www.jornalevolucao.com.br/contato
http://www.jornalevolucao.com.br/contato
http://www.jornalevolucao.com.br/indique
https://plus.google.com/share?url=www.jornalevolucao.com.br/textos/40838/1/amor-de-mae-julio-chegou-para-unir-a-familiaInser%E7%F5es
https://twitter.com/home?status=www.jornalevolucao.com.br/textos/40838/1/amor-de-mae-julio-chegou-para-unir-a-familiaInser%E7%F5es
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=www.jornalevolucao.com.br/textos/40838/1/amor-de-mae-julio-chegou-para-unir-a-familiaInser%E7%F5es
http://www.jornalevolucao.com.br/admin/img/fotos/152583021353dia_das_maes_julio_t_g.jpg
http://www.jornalevolucao.com.br/noticias/37/anuncie/0
javascript:document.getElementById('form1').submit();
http://www.jornalevolucao.com.br/inicial
http://www.jornalevolucao.com.br/ultimas-noticias
http://www.jornalevolucao.com.br/classificados
http://www.jornalevolucao.com.br/colunistas
http://www.jornalevolucao.com.br/textos/36/sobre-nos/0
http://www.jornalevolucao.com.br/contato
http://www.jornalevolucao.com.br/inicial
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=lS7gJnxKKzF5NG1qbFVkVDJiY0NWdTg4L3ZXd3dIMllKbGRVb2JUSnlaeGZpMklyc3lKT0djeU5ZNE5NMGNUa2RQbGg1MEF1eWVrdW9WL1YxWkMyVHdhZ3NSWTg3M01tUm9mbHM3TjBMRm5qTjE2SmdhSm1JUmhydUgrUG5va3pyaEh4endPSzFmUkozbDMxTlpiQkR2SXgxcnZJZlF5aVJSWXkrWVFRVFJ6UCt6UlBhc1FONk4rQTJrK1UwSngrem5QSUt4bXN1Mm95cFdyWWoxRHR1WSsvOVoycDM5KzdQVFNrcFRnWHFNbTh2dEZaYWZqQzNGRm1jM0RReVVzaDhrcmJ0ejBCdy8vY0FOQmQ5aVQ5VUVjSCt5ekFrNS9lemVhWm1zQ3N1cXlXakFxY0hCMm80Q3g0ZmhRb3lueDBHQ3RRb29FcGdoWGQ1SmRZbm45T3V4R1ZyZjQxV29KWXErbWR3RjlMeWkxYzFmT3F1Qitqc243VkZwR3Nld0VvUjJvbWR8&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.angeloni.com.br%2F%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dremarketing%26utm_campaign%3Dlogo
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=yHdbnHxKKzF5NG1qbFVkVDJiY0NWdTg4L3ZXd3dIMllKbGRVb2JUSnlaeGZpMklyc3lKT0djeU5ZNE5NMGNUa2RQbGg1MEF1eWVrdW9WL1YxWkMyVHdhZ3NSWTg3M01tUm9mbHM3TjBMRm5qTjE2SmdhSm1JUmhydUgrUG5va3pyaEh4endPSzFmUkozbDMxTlpiQkR2SXgxcnZJZlF5aVJSWXkrWVFRVFJ6UCt6UlBRbHFxZkk2dVoxaUFTV3ZBc1lCK1hNam1EemR1RzhwVnBpNFJSR2hzSUhjNktHMllkWElQRkRCVUtpRHFSYkYwQVl1eXZFc3ErK3NKTTRqR015SXdhU0ZkS3FDVjZZclU2bDREVHg3cGppUUZsV2VJRHVNZW1QeWtqZm5RU0ZENzN1NGdjSjV6NEMvTkhGRzVueTlEVy9haXo1TEJVMUtmNHo4ZmVrcllYVjA4dy9QYVJnZjNzajBNRFFiRC80OVFVWFpLOFhBY1RBd2dCc0pxS2d2c3cra1RqQUlEcDNOQkVUV3oydmQ5OXR3PT18&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.angeloni.com.br%2Feletro%2Fp%2Flava-e-seca-lg-85kg-mega-touch-wd9we6-branco-3956528%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dremarketing%26utm_campaign%3Dbanner


11/06/2018 AMOR DE MÃE - JÚLIO CHEGOU PARA UNIR A FAMÍLIA

http://www.jornalevolucao.com.br/textos/40838/1/amor-de-mae-julio-chegou-para-unir-a-familiaInser%E7%F5es 2/3

SEM CHÃO

          O que era para ser um exame pré-natal esperado com alegria e
emoção acabou se transformando em momento de profunda tristeza para
Fabiane Stal, que mora em São Bento do Sul (SC). O feto foi diagnos�cado
com encefalocele occipital, o que significa na linguagem médica uma falha
óssea associada.

          A mãe só avaliou a gravidade do que estava acontecendo ao ouvir a
recomendação médica que o melhor a fazer seria interromper a gravidez.
Tudo isso aconteceu em 2004, mas ela recorda como se fosse hoje: “O
mundo desabou sobre mim. Foi assustador. Fiquei sem chão e não
conseguia aceitar este acontecimento comigo e com o meu bebê”, lembra
Fabiane. 

    

 

 

SOFRIMENTO E FÉ

          Depois de buscar mais informações sobre o diagnós�co, ela decidiu
enfrentar todos os riscos e levar adiante a gravidez. “Tomei a decisão mais
importante da minha vida. Como mãe, a minha missão sagrada era proteger
o meu filho em todas as circunstâncias e enfrentando todas as
consequências. E este era o momento em que ele estava fragilizado e
precisando muito de mim. Nunca pensei em abandoná-lo. Para isso, a
minha fé inabalável se encarregou de me fortalecer, embora todo o
sofrimento” descreve a mãe.

          Júlio nasceu em 14 de junho de 2005. “É um menino valente que luta
para viver. Começou a falar e andar com 10 anos. Tem a idade mental de
uma criança de cinco anos, mas ensinou a todos da família como se ama
incondicionalmente”, atesta Fabiane.

          Além de tudo, em 2015, os rins de Júlio pararam de funcionar e ele se
submeteu ao tratamento de diálise peritoneal. A doença renal não teve
nada a ver com a malformação do crânio e do cérebro, explica a mãe. O
menino entrou na lista de espera para fazer um transplante de rim.

          A família ficou eufórica quando no fim do ano passado ele foi
chamado às pressas ao hospital, pois havia um rim à sua disposição. “No
entanto, o úl�mo teste de compa�bilidade deu nega�vo e o transplante não
pode acontecer. Chorei muito, mas con�nuo o�mista e sei que logo vai
aparecer outro rim para ele”, acredita a mãe.

          Quando fala do filho, Fabiane se emociona: “É a criatura mais doce
que conheço. Apesar de toda a limitação, ele demonstra que é muito feliz
quando brinca com os seus carrinhos, ao usar o celular e o computador, ou
quando ouve as músicas gauchescas que tanto gosta e assiste ao Flamengo
jogar na TV. Não reclama de nada, está sempre sorrindo e é muito
carinhoso com todos.

          Ela conta que Júlio fica alegre e sorri muito quando revê a equipe da
Fundação Pró-Rim nas consultas. Emociona-se quando fala da sua
dedicação ao filho. “A minha filha mais nova �nha muito ciúme do
irmãozinho. Então expliquei que ele precisa muito da gente. Ela entendeu e
hoje é uma espécie de segunda mãe do menino. Vivo 24 horas por dia para
atendê-lo e fico realizada como mãe em poder lhe dar essa proteção. Além
de me transformar em uma pessoa melhor, o Júlio veio com a missão de
unir a família”, conclui Fabiane. 

          No Dia das Mães deste ano ela pretende comemorar mais uma vez a
data com muita alegria, ao lado do Júlio e de toda a família. “Tudo o que
acontece na vida da gente tem sempre um propósito. O Júlio chegou para
testar a minha capacidade de amar. Descobri então que ela é ilimitada”, diz
a mãe emocionada.   

 
 

AS MAIS LIDAS

 
1ª   .JOSÉ ADÍLCIO DA
SILVA - Adilso 
 
2ª   O Procon de São
Bento do Sul realizou dia
07/06, pesquisa de preços
de gás de cozinha, bo�jão
13kg 
 
3ª    EVILÁSIO JOSÉ DA
SILVA 
 
4ª   23 BPM - Relatório
das 04:30h do dia
09/06/2018 para as
04:30h do dia 10/06/2018
 
5ª    GRUPO LITERÁRIO A
ILHA: 38 ANOS DE
LITERATURA 
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