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Terça-feira, 30 de outubro de 2018 
 
Querida Comunidade das Escolas de Framingham, 
 
 
O atentado recente em uma sinagoga da cidade de Pittsburgh me entristeceu o coração. 
Considerando o meu papel de líder educacional das escolas públicas de Framingham e, 
em especial, de defensor das crianças e famílias, me sinto frustrado quando não encontro 
uma maneira de melhorar a situação. Quando acontecem situações como essa, na 
vizinhança de Framingham ou em outros lugares, é de suma importância ter uma 
comunidade como a nossa, na qual uns se preocupam com os outros – especialmente 
após a ocorrência de atentados contínuos contra a humanidade. Externar tal frustração e 
buscar o apoio mutuo é uma parte importante da jornada em direção à cura. 
 
 
Enquanto defrontamos as consequências dos atentados que aparecem nos noticiários 
todos os dias, penso nas mentes impressionáveis dos jovens, pois também têm assistido 
esses eventos trágicos. É para o bem deles que devemos ser proativos em falar sobre tais 
acontecimentos em momentos como esse. Independentemente das nossas diferenças de 
crença, raça ou perspectiva política, todos nós temos a capacidade de ser compassivos e 
tolerantes. Há uma capacidade inerente em todos nós de aprender e crescer. A nossa 
própria história brilha como um exemplo da nossa capacidade de transpor obstáculos. A 
violência e a intolerância não têm lugar em nossa comunidade e país.  
 
 
O falecido Nelson Mandela disse: “As pessoas aprendem a odiar, e, se podem aprender a 
odiar, também podem ser ensinadas a amar, pois o amor entra no coração mais 
espontaneamente do que o seu oposto…” Se permitirmos que o nosso amor e compaixão 
mútuos nos guiem, nos uniremos em uma jornada coletiva em direção a um mundo mais 
pacífico e justo.  
 
 
Transmitimos as nossas orações e prestamos as nossas condolências às famílias 
daqueles que perderam entes queridos durante esse atentado.  
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Bob Tremblay 

 


