
O que rejeitares do momento, Eternidade nenhuma o restituirá! 
 
Friedrich Schiller 
 
Todos Todas! Com este pensar de Schiller desejo destacar tivemos (E eu 
também) mais uma perda. No mês de agosto de 2018 partiu para a 
eternidade nosso querido Junior, Pessoa com Hidrocefalia de Caçapava 
do Sul. 
 
Conheci e desde então apoiei a Família de Junior desde quando ele ainda 
era um bebê. Eu, Alex Garcia, estava na UFSM, e numa manhã, uma 
colega disse: 
 
- Alex eu conheci no Hospital Universitário uma criança com hidrocefalia, 
vai lá ver ele! 
 
Esta colega disse isso para mim porque sabia que eu, Alex, tinha 
hidrocefalia e sabia que de alguma maneira poderia apoiar aquela criança 
e sua mãe. 
 
Dirigi-me ao Hospital e lá estava Junior e sua mãe Margareth Felix. Na 
verdade, foi amor à primeira vista. Conversamos e a partir daquele 
instante, de alguma maneira, fortaleci a Margareth Felix, e assim, ela mais 
forte pode seguir adiante, numa questão, claro, nova para ela que já tinha 
duas filhas sem Deficiência. 
 
Todas as vezes que Margareth Felix levava Junior a Santa Maria para 
exames de rotina, meu quarto servia de casa para ela. Eu residia na casa 
do estudante no Campus da UFSM e ali, no quarto onde morava, 
Margareth Felix e Junior estavam seguros, podiam descansar e tudo 
mais. 
 
O tempo foi passando... Fui a Caçapava conhecer toda a Família. Linda 
Família. Margareth Felix e Juventino, os pais! Amanda Felix, Bruna Félix e 
Junior, os filhos. 
 
Todos estavam unidos em prol de Junior. Era e foi fantástico observar a 
dedicação e trabalho de Amanda Felix e Bruna Félix, na época, duas 
meninas, que não mediam esforços para apoiar Junior, sempre, claro, 
com a supervisão de Margareth Felix. 
 
Muitos de vocês aqui podem se perguntar por que eu sempre escrevo e 
compartilho sobre a partida das irmãs e irmãos? Eu faço isso por 
acreditar que é Justo Serem Lembrados, não podem ser esquecidos, não 
estas irmãs e irmãos que tanto ensinaram à Humanidade. 
 
Augusto Cury afirmou: "Aplausos passam, troféus empoeiram-se, 
ganhadores, esquecidos. As pessoas que mais significam, são as que 
encantam. Não são as que movem multidões, são as que marcam do jeito 
que são". 



 
E Junior, pode crer, foi uma destas pessoas, assim como foi Arthur... E 
tantos outros que em meu coração eternamente se encontram. 
 
Mas Alex Garcia, e a frase de Friedrich Schiller? "O que rejeitares do 
momento, Eternidade nenhuma o restituirá". 
 
Às vezes eu escrevo minhas reflexões ao avesso... 
 
"O que rejeitares do momento". Margareth Felix, Juventino, Bruna Félix e 
Amanda Felix jamais rejeitaram viver intensamente os momentos com 
Junior, portanto, a Eternidade restituirá em suas mentes e corações a 
"Presença" de Junior! 
 
Junior! Amo-Te por todo o sempre! Envia energias para a galera que aqui 
ficou... A gente se encontra! 
 
 

 
 

Forte abraço. Alex Garcia. Pessoa Surdocega, com Hidrocefalia e 
Doença Rara! 

 
 


