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Alvo do Capítulo: 
Deus permite circuntâncias difíceis 
algumas vezes, que a princípio, não 
são compreendidas. 

Um... dois... três... quatro... cinco... ia 
contando cada escovada que dava no cabelo 
da pequena Fanny, uma menina de quatro 
anos, assim entretendo-a por algum tempo. 
Ali estava a vovó satisfeita. Seis ... sete ... E a 
escova caiu da mão da menina. 

Fanny ficou de quatro gatinhas procurando 
a escova. "Vovó, onde está a minha escova?" 

Vovó levantou-se da sua cadeira de 
balanço, apanhou a escova e colocou na mão 
da criança. 

FIGURA 1 

Fanny estava cansada de escovar o cabelo. 
Ela queria conversar. "Vovó, por que eu não 
enxergo?" Essa era uma pergunta que ela 
havia feito várias vezes, e que a vovó não se 
cansava de responder. 

"Fanny, você enxergava quando você era 
bem nenezinha. Eu já lhe contei o que 
aconteceu com os seus olhos ... " 

"Mas eu quero ouvir novamente, vovó." 
interrompeu Fanny. Ela inclinou-se na cadeira 
da vovó para ouvir a mesma história mais 
uma vez. 

"Era uma noite de março muito fria quando 
você nasceu, mesmo aqui nesta casinha." 
Vovó sabia que Fanny gostava de ouvir sobre 
a tempestade, por isso ela sempre 
dramatizava bastante. "O vento rodeava 
nossa casa, soprando bem forte, vibrando as 
janelas e entrando pelas brechas. Nós 
enrolamos você num cobertor e sua mãe 
segurou-a bem juntinho dela. Adivinha quem 
queria lhe segurar no dia seguinte?" 

Como Fanny já conhecia bem a história, 
quase a ponto de poder contá-Ia, ela logo 
respondeu: "Foi a Polly." "Sim", disse a vovó, 
"foi a Polly. Ela tinha apenas três anos de 
idade, mas queria lhe carregar. Quando 
coloquei você nos braços dela, ela perguntou: 
'Posso brincar com ela?' " 

Fanny riu. "Agora sou eu quem brinco com 
Polly", ela disse, "quando ela não está na 
escola." 

Polly era filha da vovó, tia da Fanny, 
embora fosse apenas três anos mais velha 
que Fanny. 

Vovó continuou seu relato. "Todas as 
noites seu pai lhe balançava nesta cadeira. Era 
difícil lavrar nossas terras, pois eram cheias 
de pedras, e seu pai chegava muito cansado. 
Mas, ele nunca estava cansado demais para 
brincar com você. Ele e sua mãe gostavam de 
mover os dedos diante de seus olhos, para 
vê-los seguir os movimentos. 

"Quando você tinha um mês e meio, você 
ficou muito gripada. Seus olhos ficaram 
vermelhos e irritados. E você gritava dando 
murros no ar com as mãozinhas fechadas. 
Nós tentamos encontrar o médico, mas êle 
havia viajado. Outro homem, que se dizia 
médico veio tratar de você. Ficamos ali vendo 
aquele homem colocar panos quentes sobre 
os seus olhos, dizendo que era para vencer a 
infecção e que não iria fazer-lhe mal algum." 

"Eu chorei, Vovó?" 
"Sim, Fanny, você chorou. Depois do 

tratamento, você começou a melhorar a cada 
dia. Mas umas escamas brancas cobriam seus 
olhos. Os panos quentes os haviam ferido. 

"Eu não podia mais brincar com mamãe e 
papai, acompanhando os movimentos de 
seus dedos porque não mais os podia vêr," 
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continuou Fanny. "Mas agora eu posso 
participar de outras brincadeiras mesmo sem 
vêr. Eu vou lá fora esperar a Polly." 

Fanny havia aprendido a andar sozinha 
pela casa e pelo quintal, apalpando os objetos 
em que ela esbarrava. Ela tinha vêz após vêz 
praticado e memorizado onde as coisas 
estavam localizadas. Agora ela 
confiantemente ia pulando pela sala até 
chegar à porta, sem esbarrar rias coisas. Com 
um pulo estava fora de casa, correndo para o 
mu ro de pedras. 

A pequena menina estava aprendendo a 
subir naqueles muros de pedras. Eles 
demarcavam todas as fazendas no sudeste do 
estado de Nova Iorque, onde ela morava. E 
Polly estava também ensinando-a a subir nas 
árvores da floresta no fundo da casa. 

"Eu estou ouvindo você Pica-Pau", dizia 
Fanny, levantando a longa saia subindo numa 
grande pedra. Êste era séu lugar predileto 
onde ela brincava de faz-de-conta . 

FIGURA 2 

Toc-toc-toc. Aquele pica-pau deve estar 
naquela árvore maior da floresta, pensou ela 
tentando captar bem o som. Vovó viu o 
buraco que êle fez. Quando Polly chegar, vou 
chamá-Ia para irmos procurar o buraco do 
pica-pau. Depois podemos colher umas 
violetas, que darei a mamãe quando ela 
chegar em casa. 

Fanny bateu a palma das mãos na pedra. O 
sol estava esquentando. E la levantou a 
cabeça. Ela podia notar a diferença entre luz e 
escuridão. O céu estava claro, então 
significava que o sol estava brilhando. Talvez 
hoje ela até pudesse vêr o vermelho brilhante 
do pôr do sol. Mas isso era tudo que podia 
ver. Com a chegada da noite tudo se tornaria 
escuro. Nem mesmo centenas de velas 
poderiam ajudá-Ia a vêr como Polly via. 

Fanny virou-se na pedra para o lado da 
floresta. O vento estava soprando nas 
árvores. Vovó disse que parecia o som das 
ondas do mar. Desta vez Fanny fazia de conta 
que era um marinheiro, enfrentando uma 
grande tempestade; e ela estava em pé perto 
do mastro de um navio bem grande. 
Colocou-se de pé para sentir o vento 
soprando seus cabelos para o rosto. 

"Eu nunca vou poder ser marinheiro 
quando crescer," pensou Fanny, e sentou-se 
rindo de si mesma. "Meninas não podem ser 
marinheiros. Eu quero ir para escola como 
Polly. Então eu poderei ser alguém especiaL" 

Um cachorro latiu. E Fanny ouviu passadas 
de alguém correndo. Virou-se e gritou! "É 
você, Polly?" 

"Sim, Fanny. Estou chegando." respondeu 
Polly correndo pela estrada poeirenta. 

Fanny desceu da pedra. "Algum dia eu vou 
para escola com você, Polly. Então 
poderemos voltar para casa juntas." 

Polly • ficou em silêncio. Depois disse 
vagarosamente: "Quem sabe, Fanny. Mas 
como você vai lêr as lições? Você só pode 
aprender se puder lêr. E você não pode lêr 
porque não pode vêr." 

"Mas ell posso aprender se alguém me 
ensinar." Fanny pareceu decidida. "Vovó 
ensinou-me a vestir e pentear ... e a comer 
sem derramar comida ... e a saber onde estão 
todos os móveis. Eu sei andar e correr sem 
esbarrar em nada. E eu posso ouvir sons que 
você não pode." 

Polly abraçou a pequena menina. "Você é 
sabida, Fanny. Vore consegue identificar de 
que árvore é uma folha, apenas apalpando-a. 

Você conhece também todos os pássaros e os 
seus cantos." 
"Eu ouvi o pica-pau hoje. Vamos à floresta 
procurar em que árvore ele fica," Fanny 
pediu, puxando a mão da menina mais velha. 

Elas não viram vovó em pé na porta da 
casinha olhando-as cruzar o campo e entrar 
na floresta - "Senhor," sussurrou a vovó, 
"farei o possível para ensinar Fanny, se Tu 
me deres sabedoria, paciência e fôrça." Então 
entrou para preparar o jantar. 

FIGURA 1. (novamente) 

Era quase hora de ir para a cama. Fanny 
encostou a cabeça no ombro da vovó. Aqueie 
vai-vém da cadeira de balanço estava 
fazendo-a ficar com sono. Vovó tinha dito que 
estava lendo seu trecho favorito da Bíblia. O 
que estava lendo? " ... Deus é fidelidade e não 
há nele injustiça ... " 

(professor: Leia diretamente da Bíblia 
Deuteronômio 32:4) 

"Vovó, o que é injustiça?" perguntou Fanny 
de pé ao lado da vovó. 

"Injustiça é outra palavra para pecado. 
Pecado é fazer o que é errado. O Deus do céu 
nunca fl3z o que é errado, Fanny. Êle é um 
Deus que sempre faz o que é certo", explicou 
a vovó. 

"Deus nunca pecou, e Êle nunca vai pecar", 
continuou a vovó. "Mas você e eu temos 
pecado. Quando você faz algo errado, sua 
mãe ou eu te castigamos. Deus, também, nos 
castiga pelos nossos erros. O castigo para o 
pecado é a morte. Mas Deus é tão bondoso e 
amável que mandou seu único Filho Jesus 
Cristo ao mundo. Jesus sofreu em nosso 
lugar o castigo pelos nossos pecados. Êle 
morreu na cruz. E três dias depois 
ressuscitou. Êle tornou-se o Salvatlor do 
mundo. Ele quer que você conheça e o ame. 

Fanny ouviu atentamente, mesmo sem 
entender tudo que a vovó estava dizendo. 

Vovó balançou um pouco na cadeira de 
balanço Silenciosamente e depois disse: 
"Fanny, Deus tem algo especial planejado 
para você." Depois entoou suavemente um 
hino. 

Fanny esfregou os dedos no braço da velha 
e surrada cadeira de balanço. "Quem sabe, eu 
posso ir para a escola. Isso é especial," 
pensou Fanny. Ouviu a vovó dizendo: 
"Vamos orar", Fanny pôs-se de joelhos ao 
lado da cadeira de balanço e escondeu o rosto 
no colo da vovó. 

FIGURA 3 

Mais tarde naquela noite Mercy Crosby 
olhou sua filha Fanny encolhida na cama. 
"Quem dera ela pudesse vêr", lamentou 
enxugando as lágrimas. "O que será dela? Ela 
nunca verá as flores que tanto gosta de 
cheirar. Nunca poderá lêr um livro ... talvez, 
possa, se meu plano der certo," 

A mãe de Fanny tinha-se arrastado para 
casa, cansada de trabalhar o dia inteiro como 
criada. Desde que seu marido morrera, ela 
trabalhava na casa de uma família rica Que 
morava ali perto. O dinheiro que vinha 
ajuntando já era quase suficiente para pôr seu 
plano em ação, e logo poderia contá-lo à 
pequena Fanny. 

Vovó vendo as lágrimas correrem pelo 
rosto de Mercy, apontou para a mesa e disse: 
"Fanny colheu estas violetas hoje para você." 




