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Enquanto espero, eu tenho guardado o meu amor.



Para o nosso bebê lindo, Cauê.



Prefácio

Poucos dias após eu descobrir que estava grávida, senti uma vontade enorme de escrever para o meu bebê. Conversar com ele 
por meio das palavras, colocar os meus sentimentos no papel (ou na tela de um computador) e deixar o meu coração “falar”.
Deixei a fase chata e inicial da gravidez passar, bem como entender melhor todos aqueles sentimentos que estavam nascendo 
dentro de mim, e decidi criar um blog - escrevendo diretamente para ele. Tudo isso tinha um propósito: eu sonhava que, um 
dia, o Cauê pudesse ler todos aqueles textos que seriam escritos até completar o seu primeiro ano de idade. Dessa forma, 
ele poderia sentir todo o amor que sua vida despertou em nós antes mesmo de nascer. Essa memória seria entregue no 
formato de um livro, quando ele aprendesse a ler.

Como todos sabem, isso não foi possível. Cauê nasceu prematuro extremo com 760g, mas com uma força e uma vontade de 
viver que eu nunca vi igual. Foram 157 dias em que ele lutou muito, sofreu muito, tentou de tudo, mas os planos acordados 
por nós e por Deus eram outros. E a sua luta, ou melhor, a tentativa de contar o lado lúdico dela também foi escrita no blog, 
pois mesmo com todas as dificuldades, eu continuei acreditando no meu sonho: um dia ele leria todos os textos.
Cauê se foi e, até hoje, eu continuo acreditando que ele poderá conhecer a sua história, contada por seus pais, esteja onde 
estiver. Quem sabe o seu anjo de guarda poderá ler para ele (ou quem sabe já leu)? Ou quem sabe Deus já tenha permitido 
(ou permitirá) que eu possa ler essas lembranças com ele em meus braços, em um sonho lindo, que eu apenas não lembro (ou 
lembrarei)? Não tenho as respostas para essas perguntas, só tenho a certeza de que não foi em vão.
A partida do Cauê levou muitos sonhos, planos e desejos do meu coração. Porém, agora eu decidi colocar em prática os poucos 
sonhos, planos e desejos que me restaram. E este livro é a concretização maior disso.

Cauê se tornou um anjo de luz no dia 30 de abril de 2015 e, por mais que esse dia me traga dor, eu sei que ele também 
representa a libertação do meu filho. A libertação da dor e do sofrimento físico e da sua árdua e tão bonita missão. 
Aqui está o seu presente de um ano na morada do Pai, meu Cauê. Aqui está a sua história, bebê lindo - uma parte física do 
que transbordou da alma e do coração, pois como um dia um pequeno grande príncipe falou, “o essencial é invisível aos olhos, 
só se pode ver com o coração”.

Nós te amamos, Cauê! E eternamente guardaremos o nosso amor por você!
Seus pais, Sandryne e PR.
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“Como ser feliz
e verdadeiros é uma missão 

que estamos assumindo 
juntos” 

(Thin Air - Pearl Jam)
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Oi meu amor, Há quase 10 semanas você está dentro do meu corpo e a partir de hoje, mainha vai começar a escrever pra você 
enquanto eu e painho (ou pai, depois eu te explico sobre isso) esperamos por ti. Um dia você poderá ler todos os textos e 
espero que possa sentir o quanto já eras amado antes mesmo de nascer.

O nome desse blog, "Enquanto espero, eu tenho guardado o meu amor" é a última frase da música Satellite, do Eddie Ved-
der. Ele é vocalista do Pearl Jam, a banda que foi a ponte para o encontro de seus pais (quando você ler esse texto, com 
certeza já conhecerá bem o Pearl Jam....rsrsrsrs). Satellite é a música que tocou quando o seu pai me pediu em casamento 
e foi a música que mainha entrou na cerimônia quando casou com o papai. Ela é muito especial pra gente e é assim que eu 
e PR nos sentimos: esperando e guardando o nosso amor.

Com o passar do tempo, eu vou te contando como eu e seu pais nos conhecemos e como soubemos da sua chegada. Além 
disso, eu quero te apresentar algumas pessoas muito especiais que , quando você puder ler esses textos, já farão parte da 
tua vida, mas que você não sabe o quanto contribuíram, de alguma forma, para a sua chegada. 

Eu quero te contar também as sensações que eu tenho sentido com você aqui dentro e o que eu e seu pai temos feito e 
conversado para nos preparamos para tentarmos ser bons pais. A ideia é te escrever até você chegar, talvez eu mude de 
opinião e te escreva um pouco mais, mas por enquanto eu só queria que você soubesse das novidades que a sua vinda tem 
nos provocado.

Seja bem vindo, pingo de luz. 
Estamos te esperando e a cada dia te amando mais.

Satellite
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Oi meu amor, Essa semana eu escobri que você está do tamanho de uma azei-
tona e quando eu li isso me bateu uma vontade enorme de comer azeitonas. Eu 

fui na geladeira, abri o pote, mas quando eu olhei a azeitona eu pensei no que eu li e não 
comi. Sua mãe é um pouco doida, filho(a), vai se acostumando...

Dizem que só vamos saber se você, hoje “azeitona”, é um menino ou uma menina à partir do 4º 
mês de gestacão e a sua mãe, que é a ansiedade em pessoa, não está nem aí pra isso. É porque 

pra mim, e para o seu pai também, não importa o seu sexo. Já conversamos em particular, eu 
falei pra ele dizer na real se tinha alguma expectativa e ele olhou nos meus olhos e disse 
que não tem a menor preferência. Nem eu, meu amor. Nós só queremos você, seja quem for.

Porém, há diversas “apostas” entre os familiares e amigos. Sua tia Soraya, sua bisavó Lídia, 
sua tia/prima Lavínia e seu tio/primo Itarmazinho acham que você é uma menina. Todos os demais 

familiares e amigos acham que você é menino, especialmente sua madrinha Dani. O que sabemos é que 
seu nome será Bárbara ou Cauê. Bárbara foi seu pai quem escolheu, esse era o nome da bisavó dele. 
Cauê fui eu quem escolhi. Eu queria um nome curto, simples. Quando eu pensei em Cauê e li que era de 
origem indígena e significava “homem bondoso que age com inteligência”, mamãe se apaixonou. Eu tenho 
ouvido tantas coisas sobre isso, meu amor. E tenho dado boas risadas. Outro dia me pergun- t a r am 

em qual lado da cama eu dormia. Achei aquilo tão doido e perguntei a razão da pergunta. Aí me disseram: 
“se você dorme do lado esquerdo da cama é menino, se você dorme do lado direito é menina”. Mamãe deu 
boa noite a pessoa e foi assistir a novela. Ninguém merece!!! À proposito, mainha dorme do lado esquerdo. En-
tão você seria um menino! rsrsrrss Ah, já disseram também que como você mexeu na primeira ultrassom é 
porque é menina. Ai, ai, ai, ai....

Filho(a), nada disso importa ou muda em nada o que eu e seu pai sentimos. Nós dois estamos totalmente 
neutros nessa expectativa e até sem maiores curiosidades pra chegar logo o tempo de sabermos isso. Por sinal, 
esse é um dos assuntos que menos falamos. A gente tem lido e conversado mais sobre amamentação, sobre 
sua educação, sobre cuidados com você recém-nascido e inclusive sobre como a nossa vida vai ficar com a sua 
chegada e como um ajudar o outro com as mudanças que estão por vir.

Menino ou menina, Bárbara ou Cauê, nós queremos é você, bebê. 

Menino ou menina
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Oi meu amor, desde que eu descobri que estou esperando você, essa semana foi a 
mais tranquila. Mamãe não enjoou nenhuma vez ( eu enjoei pouco até agora), comi 
melhor, dormi melhor. E eu e seu pai estamos cada dia mais unidos e felizes por sua 
causa. A gente tem feito muitas coisas pensando em você e uma delas é um “ritual” 
que a mamãe acha muito fofo. Durante a gravidez, as mulheres podem ficar com estrias, 
é uma consequência chata da pele muito esticada por causa do crescimento da barriga, 
sabe? E a mamãe não quer ficar assim. Daí a minha médica, a primeira pessoa que vai te 
tocar nessa vida ( e que foi a primeira pessoa que tocou a mamãe também, ela fez o parto da 
vovó), indicou um creme e um óleo para o meu corpo. A mamãe passa esse óleo no banho e o creme depois. Isso pela manhã, 
quando vou trabalhar. À noite, quem passa em mim é o seu pai. Ele tem uma mão pesada e no começo passava com força, 
ou foRça como ele diz. Daí eu expliquei que não podia e agora ele já está um craque. Ele passa o creme, conversa com você e 
não me deixa ouvir o que ele fala. Daí ele beija a barriga e encosta a orelha dele como se pudesse te escutar. A mamãe acha 
lindo esse momento, que tem sido todos os dias à noite. Seu pai é um ser humano muito especial, filho(a). Nós fomos amigos 
primeiro, virtualmente, mas foram muitos meses de conversa. Um dia eu te conto em detalhes como tudo aconteceu, mas 
como eu já te disse uma vez, o Pearl Jam foi a ponte do nosso encontro. Se não fosse por eles, é possível que a gente nunca 
tivesse se encontrado e assim você não estaria a caminho. A mamãe, assim como você, é de Recife. O papai é de São Paulo, 
uma cidade bem longe daqui e muito apaixonante. A essa altura, você já deve ter ido inúmeras vezes pra lá e já deve amar 
essa cidade como o seu pai e eu amamos. 
Então, a gente se conheceu pela internet. Nós conversávamos muito por lá sobre a turnê da banda e num determinando mo-
mento, eu enviei uns bottons do Pearl Jam para o seu pai e para alguns amigos que eu estava fazendo pela internet também, 
e que já eram amigos do PR. Mas o ponto de partida para transformar a amizade de painho e mainha num outro sentimento 
foi o vídeo que o seu pai e alguns desses amigos que eu te falei, também fãs do Pearl Jam, fizeram para celebrar os 30 
anos da mamãe. A ideia do vídeo foi da Pri, que eu espero que você já conheça pessoalmente quando ler isso, pois ela é muito 
amada e importante para os seus pais, mas quem fez o video foi o papai. Você viu o video aí acima? E gostou? A mamãe 
até hoje nunca recebeu uma homenagem tão bonita, filho(a). E essa música que você já deve saber até cantar é aquela que a 
mamãe tem tatuada no ombro, depois eu te escrevo um texto só sobre ela. Depois desse video, amor, tudo foi se tornando 
mais intenso entre eu e seu pai. E assim, no dia 02 de novembro de 2011, um dia antes do primeiro show do Pearl Jam no 
Brasil na turnê do Backspacer, nós começamos a nossa história no aeroporto de Congonhas. Eu conheci o seu pai na hora 
certa , meu amor. Quando eu estava pronta para recomeçar, outra história longa que eu te conto um dia. E depois de pouco 
mais de um ano namorando à distância, o seu pai largou tudo em São Paulo para vir morar em Recife com a mamãe e meus 
dias são muito melhores desde então. Você é um presente, uma coroação de um sentimento tão bonito e mesmo sem ter sido 
exatamente planejado, você também chegou na hora certa em nossas vidas e eu tenho certeza de que os nossos dias serão 
ainda melhores quando a gente puder conhecer você.

Como eu conheci o seu pai
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Oi meu amor, hoje mainha fez a segunda ultrassonografia. Esse é um exame de imagem que é muito realizado em mulheres 
grávidas, sabe? É muito mágico, amor. A primeira vez que eu fui fazer o exame foi no dia 30 de junho. Fomos eu, seu pai e 
sua tia Soraya. A essa altura você deve chamá-la por tia Sol ou tia Aya, não é? Foi incrível. Quando eu ouvi seu coração bater, 
a mamãe chorou de alegria. E ao olhar para o lado, lá estavam o seu pai e sua tia também emocionados e com cara de bobos.
Nesse dia, à tarde, o seu pai me enviou uma mensagem pelo celular dizendo que não conseguia esquecer o barulho do seu 
coração batendo. É tão forte, filho(a). Parece uma corrida de cavalos, algo assim. Nós vimos você se mexendo e sua tia disse 
que você ia parecer comigo já que o meu apelido na família é pipoca, pois mainha era muito danada quando criança e não 
parava quieta. Você não precisa ser exatamente assim, amor...rsrsrsr.
Já hoje, na segunda ultra, só fomos eu e seu pai. Mamãe tem chegado bem cedo no consultório para ser uma das primeiras 
(hoje eu fui a primeira porque cheguei lá às 6hs da manhã) e aí o seu pai pode te ver sem chegar atrasado no trabalho. Essa 
ultrassonografia de hoje era bem importante porque ela dá sinais se o bebê tem alguma má formação. Sabe 
aquelas crianças especiais que a mamãe já deve ter te mostrado algum dia? Esse exame indica se você seria 
assim. Os sinais do exame indicam que você está ótimo e sem má formações, mas só pra você saber, eu ia 
amar você do mesmo jeito, de qualquer jeito.
Hoje também foi possível ver a tua cabeça melhor, a coluna....eu achei tudo tão lindo, amor. E o teu 
coração!!! Nossa, parece música do Pearl Jam nos meus ouvidos, filho(a). É tão bom de ouvir. 
Por mim, eu faria uma ultra todos os dias porque eu fico morrendo de saudades de te 
ver, de te ouvir. Eu queria ter dinheiro para ter um aparelho desses em casa, aí todos os 
dias eu e teu pai ficaríamos ainda mais perto de você.
Ah, você deu trabalho para a médica, amor. Ela disse que você não parava quieto e es-
tava difícil de tirar as tuas medidas. Eu achei aquilo tão fofo!! Eu pedi pra você parar 
um pouco e obedecer a médica, mas ela disse que não ia adiantar. Daí eu comecei a 
acariciar a barriga, respirei bem devagar e você deu uma trégua e ela te mediu. Ainda 
não soubemos hoje se você é um menino ou menina, as tuas pernas estavam cruzadas 
e você não estava dando a menor bola para o exame.
Saímos de lá radiantes, filho(a). E seu pai disse que pela foto você era a minha cara....
rsrsrs.

Um xero, meu amor. Cuida-te daí que a mamãe te cuida daqui.

Coração e emoção
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Oi meu amor, sabe essa foto aí acima? Ela foi tirada no dia em que o seu vovô Ary descobriu que eu 
estava grávida de você. Ainda não te contei desse dia, não é? Logo eu te conto tudo, prometo. Eu não 
tenho dúvidas de que quando você puder ler esse texto, painho (seu voinho) será umas das pessoas 

mais amadas de sua vida. Ele desejou muito você. Muito. Ele pensou até em criar um bloco de carna-
val para sair no carnaval de Olinda cujo nome seria “ Todo mundo tem um neto, menos eu”. Ele estava 
pedindo, implorando, apelando por você há anos...rsrsrs. Pois bem, ano passado vovô Ary foi diagnosti-
cado com uma doença triste, meu amor. O câncer. Eu desejo de todo o meu coração que até o ano em 
que você lerá esse texto, a cura dessa doença já tenha sido descoberta. Tantos sonham com isso. Então, 
esse câncer do vovô Ary foi o mesmo tipo que o pai dele, meu avô João (seu bisavô), teve em 1993. E 
meu vovô João não resistiu à doença, filho (a). Daí o nosso medo. Mas papai do céu tinha outros planos 
para o vovô Ary. O câncer dele foi descoberto no começo, em agosto do ano passado, ele foi operado, 
sofreu muito, muito mesmo, e estava se recuperando super bem. Só que a vida às vezes nos dá uns 

sustos, meu amor. E nem sempre é fácil lidar com algumas coisas que a gente queria muito 
que não acontecessem e acontecem. Eu queria aproveitar para te dizer que a mamãe e o papai 
sempre estarão do teu lado quando momentos assim vierem. Eu não terei como evitá-los, meu amor, 
mas tentarei amenizar o que você sentir com todo o meu amor. É assim que tenho tentado fazer com seu avô. E 
foi assim a nossa manhã de hoje. É que hoje seu avô começou um tratamento chamado radioterapia. Sabe aqueles raios coloridos 
que os super heróis têm nos desenhos? É parecido com aquilo!! Voinho teve que fazer isso porque ficou um “pedacinho do câncer” 
dentro dele, sabe? Aí esse raio vai matar esse danado desse pedacinho. Se hoje ele está bem, brincando e curtindo a vida com você 
é graças a esse raio de super herói. Só que usar esse raio machuca um pouco, deixa a pessoa um pouco doída e isso mexeu com a 
mamãe, filho (a). Eu achava que seu voinho já tinha sofrido tudo que podia e estava com muita esperança e confiança de que esse 
dia não iria chegar. Mas lembra dos sustos que a vida pode nos dar? Eu juro que tentei evitar que você sentisse algo de ruim 
hoje, meu amor. Dizem que os bebês sentem tudo que as mães sentem e eu senti medo por isso, mas se eu não consegui, desculpa 
a mamãe. A mamãe erra e falha tanto, filho(a). E hoje doeu muito levar o seu avô pra esse tratamento. As pessoas que estavam na 
sala de espera com ele estavam tão doentinhas, tão sofridas e aquilo mexeu tanto comigo. Eu queria protegê-lo, eu queria colocar 
ele no colo e sair correndo dali pra ninguém machucar ele, mas eu não podia. E quando chegou a vez do vovô, a mamãe deu um beijo 
nele e depois foi para um lugar discreto, embaixo de uma árvore, e chorou, chorou, chorou e conversou com papai do céu. Foi quando 
me deu uma vontade enorme de abraçar a minha barriga tentando abraçar você e não deixar que a dor do meu coração chegasse 
até você. Desculpa se te fiz sentir sensações estranhas aí dentro, meu amor. Eu tentarei ser cada dia uma pessoa melhor por você, 
mas a mamãe nunca será perfeita, nem você, nem precisamos esperar isso um do outro ou desejar algo assim. Poderemos nos amar 
do jeito que somos e seremos, assim como eu e seu avô Ary aprendemos a ser um com o outro. O tratamento do seu avô vai durar 
algumas semanas e a mamãe pretende ir com ele todos os dias, só para estar ao lado dele e dar um beijo quando ele entrar e sair 
da sessão. É por amor, filho (a). Só por amor. Eu espero que um dia você ame o seu papai PR como eu amo seu avô e aí você poderá 
entender os meus sentimentos e ser tão grato(a) a Deus, como eu sou, por ter me dado um pai tão amado assim. Mentaliza daí que 
eu mentalizo daqui: força, vovô!! E como ele sempre diz pra mamãe em momentos críticos: faca nos dentes!!!!

Força, vovô....e faca nos dentes!!!
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Oi filho(a), aqui é o seu pai. Essa é minha primeira aparição no blog. 
Eu confesso que não serão muitas, pois o dom da escrita foi dado 
a sua mãe, mas vou passar aqui de vez em quando pra você poder 
saber como eu estou me sentindo também.

Hoje, 10 de agosto de 2014, é um dia muito especial. Hoje é o primei-
ro dia dos pais que eu vou comemorar, o primeiro de muitos que 
viveremos juntos. Eu soube que ia ser seu pai no meu trabalho, 
sua mãe foi até lá me dar a noticia pessoalmente. Na hora foi um 
choque, eu não sabia muito o que fazer, fiquei feliz, mas ao mes-
mo tempo caiu sobre mim a responsabilidade de ter um filho, que 
é muito grande.

Nesse dia, eu nem consegui mais trabalhar direito e aos poucos fui 
tomando consciência de tudo e comecei a imaginar como seria a minha 
vida e da sua mãe com você junto da gente. A cada dia que passa meu 
amor e a vontade que eu tenho que você nasça só aumenta e prometo a 
você ser o melhor pai que eu puder ser.

Filho(a), hoje eu já te amo muito e quando você puder ler isso eu tenho certeza 
que vou amar ainda mais.

nosso primeiro dia dos pais
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Oi meu amor, hoje eu vou te contar sobre uma pessoa muito especial, a sua madrinha Dani. Eu e tia Dani somos amigas há 
mais de 20 anos e desde a adolescência, desde a primeira vez que passou pela minha cabeça em ser mãe, eu já sabia que 
Dani seria a eleita. Você sabe o que significa ser madrinha, filho(a)? De uma maneira geral, é aquela pessoa escolhida pelos 
pais da criança para ser uma espécie de segunda mãe e Dani não foi escolhida por acaso, meu amor.
Dani é um dos melhores seres humanos que eu conheço. Dani é simples, leve, é de bem com a vida, é respeitosa, humana e do 
bem. Dani esteve ao meu lado e não soltou da minha mão nos piores momentos da minha vida. Ela é muito especial pra mim, 
filho (a). Uma amiga que a vida deu para mamãe na escola e que se tornou uma irmã de alma e coração. Eu e Dani temos 
valores e formas de encarar a vida bem semelhantes, amor. E eu sei que ela me aconselhará na tua educação.
Ela te ensinará coisas incríveis e te fará sorrir a quase todo instante, disso eu tenho certeza. Mas você já deve ter perce-
bido que Dani é bem teimosa e pode ser bem durona também, não é? Ela tem a liberdade de falar sério contigo e te corrigir 
quando for preciso pois, afinal, ela é uma segunda mãe para você. Escute ela sempre que ela te chamar. Eu garanto que você 
não vai se arrepender.
Eu só não posso te dizer agora se Dani foi uma boa madrinha quando você era um bebê. Não sei até que ponto ela será tão 
participativa. É que Dani tem uma grande convicção na vida : jamais trocar fralda de bebê quando faz cocô. Depois que você 
ler esse texto, lembra de me perguntar se ela fez isso contigo, eu certamente terei boas histórias pra te contar....rsrsrsrs. 
Hoje, 18 de agosto de 2014, eu ainda não sei se você é um menino ou uma menina, mas vou assumir algo da sua dinda: ela 
sempre chamou você de Cauê. Ela é a única pessoa que não tenta disfarçar pra mim a preferência que tem e mainha briga 
muito com ela por causa disso....rsrsrsrs. Mas Dani não tem jeito, meu amor. Na dúvida, nunca leve ela tão a sério. Dica da 
mamãe!! Mas se você for uma menina, não se preocupe: eu sei que a essa altura Dani já está mega apaixonada por você e nem 
lembra que um dia preferiu um menino.
Eu espero que quando você puder ler esse texto, Dani já esteja morando em Recife de novo. Já tem 
quase três anos que Dani não mora mais perto da mamãe, ela precisou trabalhar longe daqui, e eu 
não me acostumei nem nunca vou me acostumar de não tê-la no meu dia a dia. Criar você perto dela 
seria muito especial pra mim. Talvez hoje você já entenda o porquê, não é? Ah filho(a), Dani é de apertar, 
amassar, morder e - como ela diz - “jogar no chão”. Não ligue muito pra isso, ela não é tão louca quanto 
parece e não vai te machucar. À propósito, não repita isso que ela faz com outras pessoas. É provável 
que poucos entendam esse “jeito de amar”. A mamãe e o papai - tentarão - te proteger desse “amor” 
da sua dinda, tá bem? Não se preocupe....rsrsrs. Na próxima sexta-feira, 22 de agosto de 2014, a mamãe 
vai fazer uma nova ultra e é provável que, no próximo texto, a mamãe já te chame pelo seu nome :)
Será que a dinda Dani acertou? Só lembrando, eu e o papai não temos preferência. Nós só queremos 
você!!

Um xero, meu amor

Sua madrinha Dani
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É um menino!! 
Oi meu filho Cauê, sim, hoje descobrimos que você será um menino.
Desde o começo, eu e sua mãe não tínhamos maiores preferências, se você 
fosse um menino ou menina, nós amaríamos você da mesma forma. Mas 
já tem algumas semanas que eu achava que você seria um menino e 
sonhei há dois dias com você recém nascido, um meninão lindo. Não 
contei nada para sua mãe, guardei o sonho em segredo e só revelei 
pra ela quando o médico nos disse que “Cauê estava chegando”.

Sua madrinha, Dani, sempre disse que você seria um menino e ela 
estava certa. A expectativa hoje foi muito grande e você deu muito 
trabalho ao médico, pois você não estava dando a menor bola 
para o exame. Mas depois de muitas tentativas, depois de 
muito chacoalhar a barriga da sua mãe, ele conseguiu ver que 
você era um menino. Eu e sua mãe estávamos com muita ex-
pectativa para esse momento e tanto ela como sua Tia Soraya, 
que estava lá com a gente, nem dormiram essa noite tamanha 
ansiedade delas.

Filho querido, nosso Cauê, você já é muito amado e em breve po-
deremos estar com você aqui em nossos braços.

Papai te ama!!!
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Oi meu amor, filho, finalmente eu posso te chamar pelo nome!! Cauê, que delícia a surpresa de saber que você é um menino. 
A maioria das pessoas apostavam numa menina, meu amor. Eu acho que consigo lembrar dos que disseram que seria um 
menino: meus amigos Guga Baygon (se um dia você quiser fazer uma tatuagem, depois dos 18 anos, mainha deixa se for 
com Guga), Roustaing ( que mainha chama e tem como primo, ele quem fez a cerimônia quando eu e seu pai casamos), meu 
primo Bosco, minha amiga Camilla (Camis linda, esposa do tio careca Artur) e, claro, sua dinda Dani. Essa tinha certeza ab-
soluta...rsrsrs. Ah, seu pai apostou num menino nos últimos dias antes da ultrassonografia também. Porém, mesmo os que 
apostaram numa menina, todos - amigos e familiares - ficaram malucos de alegria quando souberam que era Cauê quem 
estava chegando.

Filho, eu estava tão ansiosa. Eu tive medo de você não querer mostrar 
quem era e quase que não mostrou, mas o médico era muito bom e deu um 
jeitinho de você se mexer e abrir as perninhas. Sua tia Aya foi com a gente. 
Ela filmou eu e seu pai recebendo a notícia, só que o video ficou um pouco 

escuro, mas eu vou guardar pra te mostrar. Foi tão bonito. Eu só pensei 
na sua madrinha, Dani. Ela tinha tanta certeza. Eu queria que ela estivesse 

comigo naquele momento, mas a emoção dela quando eu liguei contando foi de 
arrepiar. Seu voinho Ary passou uns 5 minutos dando gargalhadas de alegria e suas 

avós Vera e Val riram e choraram de emoção.

Cauê, você foi a minha primeira intuição. Eu não entendia bem se era intuição ou pura viagem da 
minha cabeça, mas eu e sua avó Vera intuímos que seria um menino logo que a mamãe soube 

que estava grávida. Eu sonhei com um menino também, poucas semanas após a descober-
ta da gravidez, mas não quis “alimentar” o sonho. Eu estava disposta a manter o meu 
coração o mais aberto possível, só desejando a saúde do bebê e mais nada. Ai filho, desde 

sexta-feira, 22 de agosto de 2014, eu tenho pensado tanto em ti. A ficha parece que caiu 
um pouco mais. Eu estou perdidamente apaixonada por você :)

Na semana que vem, nós vamos começar a pintar o apartamento e mudar algumas - muitas - coi-
sas de lugar para receber você. Eu e painho estamos pensando e pesquisando itens bem legais, mas ao 
mesmo tempo simples e leves pra deixar o teu quarto um lugar claro, bonito e que te transmita paz e 
aconchego. Eu vou te contando como tudo está caminhando por aqui.

Eu te amo, meu filho. Meu Cauê, meu bebê.

meu cauê
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Tudo por você
Oi meu amor, hoje completamos 19 semanas juntos e finalmente a casa está pronta para começarmos a organizar o teu 
quarto. Mainha até sumiu um pouco do blog nas últimas semanas porque a nossa casa estava um caos, filho. Nós fizemos 
uma pequena reforma no apartamento, pintamos tudo, mudamos algumas várias coisas de lugar....tudo por você!!

Eu e o seu pai trabalhamos muito para que a casa ficasse de um jeito mais legal pra quando você chegar. Teve uma hora, 
quando íamos começar a limpar a casa após a pintura, que eu olhei para aquele caos e 
mal sabia por onde começar. Daí eu olhei para baixo e “vi” você. A barriga me deu um ân-
imo danado e eu te disse: “segura aí, Cauê, mainha vai precisar se cansar, mas é tudo 
por amor a você”. 

Seu pai, um parceiro como nunca vi igual, foi incrível e essencial para tudo estar 
como agora. Nós somos uma equipe e tanto. E com você então....seremos imbatíveis 
:) Começamos a limpar e organizar a casa após mais de uma semana de reforma 
pela manhã. Nós só terminamos com o pôr do sol. E à noite, lá estava mainha 
mancando com a coluna doendo e andando de cômodo em cômodo “paquerando” o 
jeito que a nossa casa ficou. 

Agora a gente vai começar a pesquisar os valores dos itens para montar o teu 
quartinho e eu te prometo que vai ficar lindo e cheio de amor e boas energias.  
Mainha e painho estão com várias ideias pouco tradicionais, mas bem criativas 
pra deixar o teu quarto de um jeito bem especial. Cada detalhe é voltado só pra 
você. Sempre mentalizo e espero um pouco antes de escolher as coisas para dar 
tempo do teu anjinho de guarda contar para o meu se o caminho é por ali....rsrsrs. 
Nós já estamos em sintonia, Cauê. Com certeza há bem mais do que 19 semanas....

Mainha e painho vão te contando por aqui como o teu primeiro quarto está fi-
cando ;)

Um xero, meu amor. Amamos você!!



22

Oi meu amor, cauê, eu tenho tanta coisa boa pra te contar hoje. Lembra que o seu avô Ary começou um tratamento chamado 
radioterapia pra ele ficar bom de um doença chamada câncer? Pois bem, acabou o tratamento, filho!! E eu tô tão, mas tão 
feliz!! A previsão era terminar no dia 15 de setembro, mas de vez em quando a máquina utilizada quebrava e aí adiavam as 
sessões, mas tudo só acontece no tempo de Deus. Ontem à noite foi muito especial, Cauê. Eu tenho certeza que você sentiu 
a minha emoção, pois eu estava eufórica de tanta alegria. Eu e o seu avô saímos do hospital aos pulos, vibrando, sorrindo e 
o seu pai dizendo para eu não pular tanto...rsrsrs. Fofo! Foi uma noite cheia de emoções e imagens tão bonitas e cheias de 
ternura, filho. Eu vou guardar esses momentos no meu coração para sempre.
E sabe o tempo de Deus que falei acima? É que tudo tem um tempo para acontecer, sabe? Nada em nossas vidas é por 
acaso, tudo tem uma razão de ser e nem sempre é fácil respeitar o tempo das coisas. Eu tô te dizendo isso porque já tem 
algumas semanas que a mamãe estava esperando você mexer. Todo mundo me perguntava e eu dizia que não. Aquilo começou 
a me incomodar, mas chegou uma hora que eu disse a você que a mamãe não ia mais ficar ansiosa e que você não tivesse 
pressa. Tudo tem um tempo para acontecer, não é? E eu resolvi respeitar, de verdade, você.
E hoje, 24 de setembro de 2014, mainha sentiu você mexer pela primeira vez. Foi mágico, Cauê. Foi lindo!! Eu e seu pai sabíamos 
que a partir de hoje, quando a mamãe completa 21 semanas de gravidez, você já poderia ouvir os sons daqui de fora com 
nitidez. Daí selecionamos a música Thin Air, do Pearl Jam, e o papai colocou o celular na minha barriga. E aí eu e PR ficamos 
lá, cantando a música, nos olhando e foi quando eu senti algo mexendo bem abaixo do meu umbigo. No impulso, eu tirei o 
celular rapidamente de cima de mim, PR percebeu meu espanto e aconteceu de novo: como uma onda pequenininha “quebrando” 
dentro de mim. Sua tia Pétria disse que você deveria estar nadando :)
Eu e seu pai ficamos super bobos e emocionados. Seus avós Ary e Vera deram o maior grito de alegria ao telefone, sua din-
da Dani deu uma gargalhada que ainda ecoa em meus ouvidos, sua tia Aya ficou toda feliz e sua tia avó Irís vibrou como 
num gol do Sport....rsrsrs.
Coincidência ou não, Cauê, você mexeu pela primeira vez ao som do Pearl Jam. E lembro muito bem que o Eddie cantava, para 
mim, o trecho mais lindo dessa música: “Não há nada no meu passado para presumir que o amor pode seguir em ambos os 
sentidos. Como ser feliz e verdadeiro  é uma missão que estamos assumindo, juntos”

Uma missão que estamos assumindo juntos, meu amor. Sermos felizes e verdadeiros uns com os outros, respeitando o nosso 
tempo, a nossa individualidade e o nosso amor. E o melhor: com o vovô Ary forte e saudável com a gente!!!
Eu te amo, Cauê. E mexe mais que é muito gostoso te ter.

“Como ser feliz e verdadeiro é uma missão
  que estamos assumindo juntos”
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Oi filho!!! Quanto tempo eu não apareço por aqui, não é? É que mainha e painho estavam super envolvidos 
com o teu chá de bebê aqui em Recife e a gente trabalhou tanto que todo o nosso tempo livre foi 

para isso. Depois eu quero fazer um texto só pra te contar como foi esse dia, meu amor. Eu tenho 
tanto pra te mostrar e te falar.

Mas hoje eu queria te contar sobre a outra razão pela qual a mamãe não apareceu mais 
por aqui depois do chá do bebê. É que mainha achou que fosse te perder, filho. E eu nunca 
senti tanto medo em toda a minha vida. Já passou. Nós, eu e você, já estamos bem, mas 

foram dias tão difíceis, Cauê, tão doídos, mas passou.
Um dia eu te contarei com detalhes como tudo aconteceu, mas hoje eu queria te contar o lado 

bom disso tudo, do amor que nos envolveu todos esses dias. Eu ainda não tinha a dimensão do 
quanto eu já amava você, Cauê. Eu já te amava, claro, mas não sabia o quanto até sentir o medo, 
o pavor de perder você. Eu sei que você pôde sentir, mas sei que não deve lembrar hoje quando 
poderá ler esse texto, mas tenha certeza, meu amor: você já era muito amado antes mesmo de 
nascer.

Mainha teve que ficar de repouso, sem trabalhar, sem poder fazer praticamente nada até 
descobrir o que estava acontecendo com nós dois e isso não foi fácil para mim. Seu pai foi 

e ainda tem sido um excelente dono de casa. Papai lava os pratos, coloca roupa pra lavar, estende, 
faz o jantar da gente....tudo sozinho e o melhor, com alegria, com bom humor. A gente sempre dividiu todas as 

tarefas aqui em casa, filho, com certeza ao ler esse texto você já deve ter suas tarefas também, mas ficou pesado pra ele 
sozinho e ele deu conta. Além de cuidar de mim, de me proteger, de sempre me lembrar que tudo ficaria bem. Obrigada, PR. 
Muito obrigada, meu amor. Sua avó Vera e seu avó Ary tem sido os meus anjos de guarda. Todos os dias um dos dois passa 
aqui em nossa casa e leva mainha para casa deles pra cuidar de mim por lá. Sem falar que me levam a médicos, a exames, 
pra tomar vacina...como faziam quando eu era criança. Eu tenho atrapalhado tanto a rotina deles, mas é um exercício para 
mim também de paciência, de humildade. Nem tudo na vida acontece como queremos ou planejamos, filho, e é preciso saber 
se adaptar a isso com fé e bom ânimo. E é assim que mainha tem tentado se comportar porque sempre me dizem que você 
sente tudo que eu sinto e eu quero te proporcionar as melhores das sensações.
Sua tia Aya me liga sempre e já veio passar o dia aqui comigo e cuidar da gente. Sua bisavó Lídia me liga quase diariamente 
e ainda bem que seus 84 anos não permitem que ela fique cuidando de mim pessoalmente, pois ela me diz que se pudesse 

Obrigada por ter ficado, filho
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me “amarraria na cama” pra eu não fazer nada...rsrsrs. Sua avó Val me liga sempre de São Paulo pra saber de você. Hoje mesmo 
ela ligou dizendo que não vê a hora de ver teu rostinho e me deu várias recomendações de como lavar as tuas roupinhas 
de recém nascido...rsrsrs. E vários outros familiares e amigas da mamãe me procuram sempre pra saber de você, filho. 
No meio de todos os medos, angústias, dúvidas, eu percebi uma onda de amor tão grande, Cauê. Eu pude perceber o quanto 
que você é amado por tanta gente e isso é tão gostoso de sentir. Todo esse amor me deu uma responsabilidade enorme pra 
fazer tudo certo, cuidar da gente direitinho e tem dado certo. Hoje mainha recebeu o resultado do último exame pra saber 
como estamos e está tudo bem. Só mais alguns dias de repouso e o uso correto da medicação e nós dois poderemos voltar 
para a nossa vida normal, filho.

Foi muito válido tudo isso, meu amor. Mainha aprendeu muito, mas nada foi maior ou mais importante do que o amor. O 
meu amor e o do seu pai como pais do Cauê e de casal que se fortaleceu e se uniu ainda mais, do avô e avó do Cauê e pais 
de Sandryne, da tia do Cauê e irmã de Sandryne e de todas as pessoas que fizeram parte dessa energia tão bonita que nos 
manteve firmes e fortes e principalmente, juntos. Obrigada por ter ficado, filho. Eu quero você demais. Eu te amo demais.Oi 
filho!!! Quanto tempo eu não apareço por aqui, não é? É que mainha e painho estavam super envolvidos com o teu chá de bebê 
aqui em Recife e a gente trabalhou tanto que todo o nosso tempo livre 
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“Suas luzes agora refletem.
Refletem a distância.

Nós fomos apenas pedras.
Sua luz nos fez estrelas” 

(Light Years - Pearl Jam)
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Oi meu amor, quando a mamãe teve a ideia de criar esse blog, a intenção era escrever até a 
tua chegada, afinal, o nome do blog é “enquanto espero, eu tenho guardado o meu amor”. E 
esta é a primeira vez que eu escreverei aqui sem esperar por você, pois você já chegou. Você 
chegou prematuro, meu amor. Prematuro é como os médicos chamam os bebês que nascem 
antes do tempo. Na contagem dos homens ainda faltavam dois meses pra você vir, mas 
na contagem de Deus o tempo certo era esse. Por que? A mamãe ainda não sabe te diz-
er. Você chegou com 760 gramas, Cauê, bem pequenininho e ainda assim sobreviveu a um 
parto muito difícil com a mamãe. Seu pai esteve com a gente o tempo todo e também foi 
um guerreiro em ter ficado ao nosso lado, ter visto o estado em que eu e você ficamos 
e não ter podido fazer nada pra nos ajudar . Mas nós três sobrevivemos, meu amor. 
Nós estamos vivos e juntos.
Eu sonhei tanto com esse momento, meu amor. Eu e seu pai pensamos na lista de 
músicas que íamos levar pra tocar no parto e eu já tinha até uns palpites de qual to-
caria na hora exata da tua chegada. Eu queria ter tirado aquelas fotos de nós três 

juntos, mas acima de tudo, eu queria ter tocado e beijado você. Só que pela sua condição, 
os médicos tiveram que te levar logo de perto de mim e desde aquele segundo eu sinto um vazio, uma 

dor que sei que nunca serei capaz de esquecer. Dia 24 de novembro logo será lembrado com alegria, meu amor. Eu 
te prometo isso, do fundo do meu coração. Hoje, 27 de novembro, eu tive que voltar pra casa e te deixar no hospital e eu tro-
caria todo o meu passado, tudo de melhor que eu já vivi nessa e em todas as outras vidas só pra te trazer comigo, Cauê. 
Eu mal vi seus olhos, meu filho, eu mal pude te tocar além de dentro de uma incubadora, mas eu te amo da maneira mais 
plena e infinita como eu jamais senti igual. Esses dias na maternidade foram dos mais difíceis que eu já vivi. Andar pelos 
corredores e ver os bebês com suas mães nos quartos, ver as famílias em festa no berçário e o meu caminho ser sempre 
o da UTI beirou o insuportável. Mas eu suportei. Eu, seu pai, seus avós Vera e Ary, sua tia Soraya, ...sem eles eu não teria 
conseguido.
Eu nem sabia que poderia amar e admirar mais o seu pai e além de você estar vivo, o único agradecimento verdadeiro que 
eu consegui fazer a Deus foi de ter permitido que eu passasse por isso ao lado de um homem como ele. Seu pai foi meu eixo, 
meu norte, meu guia, meu mentor, meu amigo, meu consolador, meu anjo em todos esses dias. Sem ele, definitivamente, eu 
não estaria aqui agora, Cauê. Nós somos uma família de guerreiros, meu amor. Você chegou na família certa.
Se a mamãe te disser que hoje eu estou bem, eu estarei mentindo pra você. Eu não consigo parar de pensar um segundo em 
você. Tudo que eu olho, sinto, vejo, imagino....é você. Eu e seu pai decidimos não nos prender em tempo algum dado pelos méd-
icos. Você voltará pra nós, pra nossa casa, na contagem do mesmo cara que decidiu a sua vinda ao mundo: Deus. Será no 
tempo Dele que tudo acontecerá. E até lá, painho e mainha estarão naquele mesmo caminho da UTI todos os dias, com fé, 
esperança e coragem porque dias melhores virão.

Luta, filho. Nós vamos conseguir. A gente continua te esperando e guardando todo o nosso amor.

E você chegou....
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Meu amor, passamos pela nossa primeira semana, Cauê. Foram dias bem intensos. Alguns mais doídos, outros mais felizes, 
mas muito, muito intensos. Como eu te disse no último post, a mamãe teve alta na quinta-feira, 27/11. Esse foi o dia mais 
difícil pra mim. Eu já não consegui dormir na noite anterior e não consegui parar de chorar desde o primeiro raio da manhã. 
Eu nunca senti nada parecido com aquela dor, mas já passou. Vamos falar do que foi bom?
No dia seguinte, logo cedo, mainha foi ao hospital pra tirar leitinho pra você e te ver. Filho, eu estava muito ansiosa. Eu tomei 
um bom banho, procurei um vestido bem bonito, um brinco que eu adoro e coloquei só um pouquinho de perfume. Eu estava 
louca, desesperada de saudades de você. O caminho inteiro eu fui com meu coração disparando, comecei a tremer, parecia 
que eu ia ter um encontro amoroso...rsrsrs. Você ainda não deve saber o que é isso agora ao ler esse texto, mas um dia você 
vai se apaixonar e talvez lembre dessas sensações que mainha tá dizendo.

Ao chegarmos, o seu pai foi logo te ver e eu fui tirar leite pra você. Estamos nos dividindo assim: ele fica contigo e eu vou 
para um setor da maternidade chamado “ordenha” pra garantir o teu alimento. Meu amor, quando eu entrei e te vi, a minha 
boca estava seca e eu abri a incubadora quase sem delicadeza, louca pra te tocar. A tua incubadora tem um cheiro muito 
especial, filho. Só que ninguém sente. Só eu. Seu pai já tentou sentir, as enfermeiras e técnicas de enfermagem também, mas 
ninguém consegue sentir o que eu sinto. É o cheiro de alguma planta, flor....algo da natureza. Eu nunca senti nada parecido 
para poder comparar, mas eu costumo dizer que é o seu cheiro. A tia Renata, uma das técnicas que cuida de você, disse 
pra mim que deve ser o cheiro do seu anjinho de guarda e que só eu consigo sentir. Que fofo, não é? Eu só sei que estou 
viciada nesse cheiro e sinto ele perto de mim quase que o dia inteiro.

Até o domingo, 30/11, eu ainda “não te conhecia”, filho. Isso porque você usava uma máscara para proteger os olhos do banho 
de luz e estava usando um aparelho para ajudar na respiração que meio que escondia você. E nesse dia, um ensolarado dia 
de domingo, eu e seu pai fizemos o mesmo: ele foi te ver e eu fui tirar o leitinho. Quando eu saí da ordenha e fui te ver, 
na entrada da UTI a Dra Karla, pediatra que está acompanhando você, disse que eu teria uma surpresa. Meu coração, pra 
variar, disparou. Lavei as mãos, passei o álcool gel e seu pai veio me receber com um sorriso enorme no rosto. Ele saiu, eu 
entrei e finalmente a surpresa: eu conheci você. Você tinha saído do aparelho que cobria teu rosto e agora estava com um 
que permitia que a gente te visse. Cauê, eu fiquei perdidamente apaixonada por você. Você é o menor bebê que eu já vi na 
vida e mesmo ainda todo em formação, eu achei você o bebê mais lindo do mundo todo. Só que o melhor desse dia ainda 
estava por vir, filho. As tias em forma de anjos me disseram que eu ia colocar você em meus braços. E o mais incrível, Cauê: 
um dia antes eu perguntei a elas quando isso iria acontecer e elas me disseram que deveria demorar um pouco, mas que 
esse dia ia chegar. E chegou em menos de 24 horas. Foram só dois ou três minutos, filho. Os minutos mais bonitos que eu 
já vivi. Eu, literalmente, pulei de alegria quando elas foram te pegar e nem liguei pra cirurgia, eu só queria você. O mundo 

Sua primeira semana: medo e amor
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parou naqueles minutos, filho. Eu chorava sem parar e não lembro de nada 
do que aconteceu ao meu redor. Eu pude olhar seus detalhes, tocar sua 
frágil pele, sentir levemente você. As tias em forma de anjos deixaram seu 
pai ver tudo da porta e ainda tiraram várias fotos lindas da gente. Eu 
passei a lembrar daquele momento com o carinho e a leveza que eu ainda 
não consigo lembrar do dia do seu nascimento. Mainha ainda vai levar um 
tempo para compreender tudo o que aconteceu. Não estar mais grávida de 
você ainda tem sido difícil pra mim.
Durante essa primeira semana também houve momentos de tristeza, filho. 
Faz parte do processo de amadurecimento de um prematuro extremo como 
você, mas eu prometo que vou tentar contar por aqui só o que foi bom. 
O lado negativo disso tudo a gente logo vai esquecer, então eu só vou 
resumir. O lado bom a gente vai guardar, conversar, rir e se emocionar 
muito durante toda a nossa vida, por isso esse lado merecerá mais de-
talhes. É uma questão de escolha, filho. E eu e seu pai escolhemos assim. 
Eu e PR estamos mais unidos do que nunca e o nosso amor por você só 
cresce. Os dias estão muito corridos, cansativos, mas graças a sua avó 
Vera, seu avô Ary, seus tios Soraya e Daniel, sua tia Débora e especial-
mente, sua tia Luciana, essa primeira semana foi vivida com união, força 
e muita fé. Por sinal, meu amor, guarde esse nome e essa pessoa no seu 
coração: tia Lu. Sem ela com a sua amizade, sua disponibilidade, sua 
clareza e seu amor, os dias de mainha estariam muito mais difíceis 
do que estão. Ela tem sido o anjo de guarda de nós dois.

Continua na luta, meu guerreiro. Nós estamos no caminho certo.
Eu te amo, Cauê.

E continuamos esperando você.
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Cauê, meu amor. Eu achei que daria pra escrever aqui ao menos uma vez por semana, mas mainha não vai conseguir fazer 
isso sempre. Os dias estão corridos, cansativos, eu passo quase o dia inteiro no hospital com você e à noite mainha tem a 
nossa casa pra organizar, o seu quarto pra terminar, as suas roupinhas pra lavar, leitinho pra tirar e depois eu só quero 
dormir pra que a noite passe logo e com o raiar do dia eu possa voltar pra perto de ti. Aquela UTI neonatal virou uma ex-
tensão de nossa casa, meu amor. É onde eu me sinto feliz e em paz porque você está ali.
Essas últimas duas semanas foram muito importantes, filho. Você fez diversos exames que descartaram alguns problemas 
de saúde que poderiam ser graves, o leite de mainha começou a sair numa quantidade maior e eu e seu pai vivemos momen-
tos bem especiais contigo. Seu pai te colocou nos braços pela primeira vez e esse dia foi muito comemorado por nós. Já eu 
tive você junto a mim por quase 30 minutos e as técnicas de enfermagem, as tias em forma de anjo, fizeram um vídeo lindo 
dessa tarde inesquecível. Nessa última semana você atingiu suas primeiras 800 gramas. Tem dias que você perde algumas 
gramas, outros você ganha....e assim vamos vivendo e agradecendo um dia e uma grama de cada vez.

Semana passada, três amigos muito queridos vieram do Rio de Janeiro e de São Paulo só para nos ver e nos dar uma força, 
filho. Pena que eles não puderam entrar na UTI e te conhecer, mas a presença deles foi muito importante para mim e para 
o seu pai. A Ju e o Rei tem uma história de amor bem parecida com a minha e a de PR e o filho deles, o Pedro, que ao ler 
esse texto já deve ser teu amigo carioca, é um bebê muito amado por mim. Eu tenho um carinho por ele que não sei explicar 
de onde vem. A Ju tem sido muito companheira comigo desde o início da gravidez e ela já te deu tantos presentes que dá 
pra fazer uma coleção e denominar “presentes da tia Ju”....rsrsrs. Foi muita consideração e carinho deles com a gente, filho. 
Nós jamais esqueceremos disso. Amizades verdadeiras são um presente de Deus, lembra sempre disso, meu amor.
A Pri chegou de São Paulo no mesmo dia em que a Ju e o Rei foram embora. Ela está morando em Lisboa e há quase dois anos 
não vinha para o Brasil. Alguns meses atrás, após decidir a data de sua chegada, ela me fez uma surpresa linda e disse que 
viria para Recife só para me ver grávida e fazer o ensaio de gestante aqui (ela é uma fotógrafa incrível). Pena que não deu 
tempo, mas faz parte, filho. Nem tudo na vida é como planejamos ou sonhamos. Como já dizia Carlos Drummond, um dos po-
etas preferidos da mamãe e que eu lia pra você na gravidez: “a dor é inevitável, o sofrimento é opcional”. E sim, doeu quando 
eu vi a Pri no aeroporto, o meu coração ficou pequeno e doeu perceber, sentir o que poderia ter sido e não foi. Lembra que a 
mamãe falou que ainda não se acostumou a não estar mais grávida de você? Pois é, eu continuo em processo de adaptação, 
Cauê. Só que a Pri me ajudou a mudar de perspectiva, filho. Ela mudou o meu modo de encarar algumas coisas, ela foi comi-

Segunda e terceira semana:
amizade e mudança de perspectivas
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go todos os dias para o hospital, ela 
nos ajudou a decorar o seu quarto, 
ela melhorou o meu astral e a minha 
energia. Ela é uma das pessoas mais in-
críveis que eu já conheci em toda a minha 
vida.

Por falar em seu quarto, ele está quase 
todo pronto, filho. E eu prometo a você 
e a Pri que eu e seu pai vamos terminar 
ele logo porque ela me ensinou que agindo 
assim, sem medo de encarar a sua ausên-
cia ali, é uma forma de acreditarmos de 
todo o coração que esse tempo em que 
estamos longe fisicamente passará logo. 
Pra mim, desde o dia 24/11, os dias estão 
se arrastando, demorando a passar, mas 
vai passar. Cada dia a mais é um dia a 
menos. E cada dia a mais, a gente te ama 
e te deseja mais aqui, em nossa casa.

Continua lutando, meu guerreiro. Vai valer 
a pena.

Nós te amamos e continuamos esperando 
você.
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Meu bebê lindo, é assim que eu tenho chamado você. A cada dia que passa, o meu amor e a minha saudade só aumentam, 
Cauê. Os nossos dias são tão corridos e intensos, mas quando voltamos pra casa, as horas custam a passar. Eu sinto o 
seu cheiro o tempo inteiro, eu sinto a sua presença, eu sinto o seu toque, eu sinto muito, muito a sua falta. Seu pai tem sido 
incrível, meu amor. Ele tem feito de tudo pra me ajudar a lidar melhor com a sua ausência. Ele me encoraja, me dá ânimo e 
me faz sorrir. Ele cuida tão bem da gente. Eu e você somos dois sortudos por ter ele em nossas vidas, sabia?

Nesses dias aconteceu algo muito mágico, bebê lindo. Paulinha, uma das técnicas de enfermagem que a mamãe chama de “tia 
em forma de anjo”, colocou você nos meus braços de um jeito diferente: de frente pra mim, entre os meus seios. Apesar da 
roupa que eu tenho que usar na UTI, eu pude te sentir mais perto. Foi um contato tão especial, tão forte. Num determinado 
instante, você começou a me cheirar esfregando o seu nariz contra mim. Aí você foi tentando sair dali do meio e descen-
do em direção ao meu seio. Eu fui te deixando ir e quando você chegou bem perto, a sua boca começou a fazer um barulho 
estranho. Só aí eu percebi que você estava tentando mamar. Foi tão lindo, filho. Eu fiquei muito emocionada e jurei que te 
amamentaria um dia. Eu estou orando muito e fazendo tudo o que eu posso para isso acontecer. Por enquanto, mainha tem 
tirado leite numa bomba elétrica pra você tomar na sonda e aí ganhar peso e crescer.

Semana passada você fez um mês, Cauê. Lá no hospital eles deixam os pais levarem algo pra enfeitar a incubadora por al-
guns dias e a gente levou um balão que era uma estrela azul. As tias em forma de anjos fizeram um cartaz com várias 
mensagens lindas e colaram na incubadora. A mamãe guardou pra te mostrar um dia. Nesse mesmo dia foi o natal, filho. E 
a essa altura, você já deve saber a real importância dessa data: o aniversário de um cara muito especial: Jesus Cristo. Essa 
é uma data que representa, entre tantos outros sentimentos, a união das famílias. Só que você, parte essencial da nossa 
família, fisicamente, não estava lá. E por isso doeu muito essa noite de natal. Muito. Muito mais do que eu imaginei que 
doeria. Isso porque nada mais faz sentido ou tem graça sem você, Cauê. Mas o amor do seu pai, dos seus avós, da sua tia 
Aya e, principalmente, o meu amor por você e a minha fé em Deus, tem me capacitado a tirar forças pra viver longe de você.

Porém, o acontecimento mais forte e intenso dessas duas semanas foi o resultado de um exame. É que você nasceu com 
um cabelo diferente, filho. Ainda não sabemos bem o porquê, mas agora o teu cabelo está quase todo caindo. A primeira 
suspeita dos médicos foi que você teria uma deficiência de cobre no sangue. Uma dia eu te explico com detalhes sobre isso. 
Como eu sou ansiosa e pesquisaria sobre essa deficiência na internet, o seu pai pediu à médica pra não me falar nada. Ele 
contou as suas avós e manteve segredo para me poupar. Deu certo por alguns dias. Porém, três dias antes do resultado, 
eu soube da maneira mais fria possível, mas não quero falar disso aqui. Então, quando eu contei ao seu pai, ele fingiu que 
ainda não sabia e me fez prometer que eu não pesquisaria nada porque a internet é cheia de informações desencontradas. 
Ele já havia pesquisado e não me disse. Ainda bem que eu ouvi o seu pai, meu amor.

Quarta e quinta semana: o natal e o alívio
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Foram três dias que pareceram três anos. Eu estava muito ansiosa, 
nervosa e aflita. Eu juro que tentei não pensar no pior, mas é tão 
difícil, Cauê. A mamãe não é tão forte quanto pensam e muito menos 
uma super heroína, você já deve saber disso, não é? Eu e seu pai 
oramos muito, conversamos muito e dizemos a Deus que ficaríamos 
do seu lado, amando-o e te amparando, não importaria o resultado 
do exame. Dia 26 de dezembro foi mais uma vitória sua, meu guerrei-
ro. Eu e seu pai chegamos cedo no hospital, mas o resultado só saiu 
às 14:30 h. Eu estava contigo na UTI quando as meninas disseram que 
o resultado tinha chegado. Eu fiquei tão nervosa que saí correndo pra 
chamar o seu pai. Eu precisava segurar na mão dele. Nós estávamos 
no corredor quando a médica veio até a gente e nos deu a notícia que 
você não tinha a deficiência. Nós começamos a chorar e nos abraçamos 
de um jeito único. Uma energia incrível nos envolveu naquele instante. 
Em seguida, todas as técnicas de enfermagem e enfermeiras saíram 
da UTI e foram nos abraçar e comemorar. Foi um momento lindo que 
eu vou guardar eternamente na memória do coração.

Se você tivesse essa deficiência, você só viveria por, no máximo, 6 anos 
e não leria esse texto agora, filho. A deficiência de cobre é uma doença 
muito grave e rara, meu amor e que graças a Deus, ao amor dele, você 
não tem. Eu tenho certeza que você sairá dessa batalha diária pela 
vida sem nenhuma sequela, mas seja como for, saiba desde já que eu e 
seu pai estaremos ao seu lado para o que der e vier.

Você tem nos ensinado tanto, Cauê. Sobre paciência, respeito, fé, esperança 
e acima de tudo, sobre amor. Continua lutando, bebê lindo. Nós vamos 
fazer valer à pena. 

Eu te amo, filho...de um jeito que nunca imaginei sentir igual.
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Oi bebê lindo, eu acho que você já percebeu que a mamãe adora música, não é?! Quando estava grávida 
de você, eu lia muito sobre músicas para bebês e um dia eu li sobre a importância das mães can-
tarem para os seus filhos. Poucas semanas após ter descoberto isso, você já podia me ouvir dentro 
da barriga e aí eu passei a cantar sempre pra ti. Cantava tomando banho, dirigindo, cozinhando. Eu 
achava aquilo o máximo e seu pai sempre dizia “coitado do Cauê”....rsrsrsrs Depois que você nasceu, 
eu lembro bem da primeira vez que eu cantei pra você. Eu entrei na UTI para te ver e as tias em 
forma de anjo me receberam com muito carinho e disseram que eu podia  falar com você e te tocar. 
Eu estava muito frágil por tudo e me assustei com o teu tamanho tão pequeno, mas elas insistiram 
para que eu conversasse com você. Só que as palavras não saíam, filho. Eu não sabia o que te dizer 
e por isso eu resolvi cantar. E cantei pra você a música que todos os dias durante a gravidez você 
ouviu: Better Days, do Eddie Vedder. Essa música marcou a minha vida, Cauê. Ela fala de esperança, fé e 
energia. Mesmo sendo em inglês, eu sentia que você entenderia todo o amor que há nela. Por isso, eu abri a janela 
da incubadora e, segurando o choro, eu cantei pra você. E assim eu tenho feito todos esses quarenta dias completados hoje. 
E assim eu continuarei fazendo, pois ela nos lembra todos os dias que “o futuro está pavimentado com dias melhores”. Eu 
coloquei o clipe da música aí abaixo pra você ler a tradução dela em português. Se a legenda estiver rápido demais, chama 
mainha que eu leio pra você.
Alguns dias depois e eu estava conversando com uma das tias em forma de anjo, a Lidiane, e ela me falou dos benefícios de 
cantar para bebês prematuros. Ela disse que o som da voz da mãe junto à melodia, ao embalo de uma canção, acalmava e 
equilibrava as batidas dos corações dos pequenos. Daí eu comecei a pensar em músicas que eu gosto muito e que diriam algo 
bonito que eu gostaria que você soubesse. 
Além de Better Days, a outra canção que me veio em mente foi a de um cantor chamado Tim Maia e o nome da música é 
Você. Eu quase sempre me emociono quando eu canto ela pra ti, filho. É que no começo dessa fase difícil eu tinha um medo 
absurdo de te perder. O medo estava me consumindo porque o meu amor por você só aumentava. Eu conversei sobre isso com 
a sua madrinha, a dinda Dani, e ela me disse que a minha força tinha que ser maior do que o meu medo. Desde então, eu 
repito todos os dias quando vou para o hospital: “acima do meu medo, a minha força, a minha coragem e a minha fé. Cauê não 
vai embora, ele vai vencer.” Você é tudo pra mim, bebê lindo, mas você não vai embora e eu não vou morrer de saudades. Eu já 
tenho certeza disso!! E a terceira música que eu mais tenho cantado pra ti é de uma banda de reggae chamada Maskavo. 
Anjo do céu é uma canção tão bonita e singela, Cauê. Eu sinto uma gratidão enorme no coração quando canto ela pra você. E 
sempre termino a canção dizendo a Deus que eu vou honrar a escolha dele em ser a tua mãe. Cantar essa música com você 
nos meus braços é um momento mágico, filho. O mundo parece que pára fora daquela UTI, que só existe eu e você. Nossos 
anjos de guarda devem gostar dessa canção, afinal, com a permissão de Deus, eles se escolheram. Essas não são as únicas 
músicas que eu canto pra ti, mas são as principais. Guarde-as no ouvido da alma e do coração, meu amor. E agora que tal 
a gente escutar alguma dessas músicas e dançar abraçadinhos? rsrsrsrs Ao escrever esse texto, eu só estou sonhando com 
esse momento, filho, mas eu tenho certeza que nós poderemos realizar esse e todos os sonhos que quisermos sonhar. E,de 
preferência, com uma trilha sonora bem linda pra acompanhar tudo o que vier pela frente Eu te amo, meu amor...com toda 
força do meu coração

Nossa trilha sonora na UTI e na vida
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Oi meu bebê lindo, quando eu percebi que não conseguiria te escrever toda semana, eu falei para o seu pai que eu decidi te 
contar os fatos mais bonitos e importantes do período que eu “ficaria longe daqui” . É essa a memória que eu quero que 
você tenha dessa época e também são esses os momentos que eu e PR queremos guardar. Por isso, hoje eu deveria te contar 
sobre as nossas duas últimas semanas do ano de 2014, mas quando eu lembro desses dias, o que me leva a suspirar de 
alegria e faz o meu coração bater mais forte foram dois acontecimentos muito especiais que conquistamos no mesmo dia: 
o seu primeiro um quilo e a primeira vez que eu e seu pai vimos e tocamos em você juntos. 

Como eu te falei, você nasceu com 760g, meu amor, mas depois você perdeu um pouco de peso e chegou a 695g. E numa UTI 
neonatal - o local onde você está agora sendo muito bem cuidado - o desejo e a expectativa por cada grama é muito grande. 
É que lá no hospital (e em quase todos os outros), um bebê só pode sair desse local quando atinge entre 1.800kg e 2kg. Por 
isso, todos os dias as tias em forma de anjo pesam os bebês e eu sempre perguntava o seu peso. Só que bebês prematuros 
ganham peso muito devagar e você ainda foi um prematuro extremo, filho. Ou seja, nasceu com menos de 1kg e isso torna 
tudo ainda mais difícil. E eu juro que eu estava tentando lidar numa boa com as perdas de suas gramas , Cauê. Como algo 
que faz parte da prematuridade e tal, mas com o passar - lento - do tempo, eu fiquei cada vez mais aflita e ansiosa com 
isso. É que cada grama a menos é como se fosse um tempo a mais para continuarmos distantes fisicamente e isso é ruim 
demais de sentir, filho.

Por isso, eu passei a perguntar o seu peso só uma vez por semana. Assim eu só saberia a média da semana e não acompan-
haria tanto as perdas. Mas o seu pai continuou sabendo todos os dias e após 37 dias, você chegou no tão sonhado 1kg. Três 
dias antes o seu peso era 995g. Nesse dia eu tive que sorrir....você não podia ter ganho cinco graminhas a mais? Sua pediatra 
Dra Karla e as tias da UTI disseram que você estava tirando onda com a gente. Mas não, você não podia ter ganho mais 
cinco graminhas porque o seu ritmo, o seu tempo é outro e todos nós temos que aprender a respeitar e a lidar bem com isso. 
E nós estamos aprendendo, bebê lindo. Pode ter certeza disso!

Você esperou o último dia do ano para atingir esse marco em nossas vidas, Cauê: 31 de dezembro de 2014 foi um dia de festa. 
Como de costume, nós chegamos no hospital e eu fui tirar leite pra você e o seu pai foi te ver. Cinco minutos depois, eu recebi 
uma mensagem dele com a notícia: 1kg!! Eu pulei sentada na cadeira, filho. Comecei a chorar ali mesmo, sozinha, e agradeci 
a Deus. Quando saí da ordenha, eu e seu pai nos encontramos e nos abraçamos muito emocionados. E ao te ver, eu mal con-
seguia te tocar, meu amor. Eu estava tremendo de tanta alegria. Na hora do almoço, nós saímos do hospital e compramos 
uma mini torta e uma vela com o número 1 pra comemorar com os seus avós, padrinhos, sua bisavó Lídia e sua tia avó Peta. 
Foi tão lindo, filho. Todo mundo pulando, chorando de alegria....uma emoção tão gostosa de sentir.

Sexta e sétima semana:o primeiro quilo e o ano novo
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E à noite, eu, seu pai e sua dinda Dani voltamos para o hospital para passar o reveil-
lon com você. Sim, mesmo sem poder te ver, a sua dinda foi com a gente só pra ficar 
mais perto de ti. E filho, talvez hoje, ao ler esse texto, você já perceba o quanto a 
sua dinda é “disputada”. Dani teria uma dezena de lugares com festas e fogos pra 
passar o reveillon, mas ela quis ficar com a gente, bebê. E essa foi a primeira grande 
prova de amor dela por ti. Eu fiquei muito tocada com a atitude dela e se é que era 
possível, eu acho que passei a amá-la ainda mais.
E nós fizemos a nossa festa no hospital, pois além de nós, outros pais de bebês da 
UTI também decidiram ficar com seus filhos na chegada de 2015. Aí na foto acima 
estão Letícia e Neto (pais de Duda), Ronailda e Hermanny (pais de Hermanny Filho) 
e Giselle e Nino (pais de Henrique). Cada casal ficou responsável por levar alguma 
comida e bebida e fizemos uma verdadeira ceia. Depois eu vou escrever um texto só 
pra te falar deles e da amizade que criamos pela dor e pelo amor por vocês. Antes 
das 22hs estavam todos lá, conversando, comendo e felizes, filho. Vocês estavam 
vivos e lutando pela vida e isso era tudo que importava pra gente naqueles últimos 
instantes do ano. E assim, quinze minutos antes da meia noite, o hospital, numa 
decisão inédita, deixou os pais entrarem juntos na UTI e ficarem com seus bebês 
por meia hora. Eu e PR não te colocamos nos braços, mas tocamos em você. Cada 
um numa janela da incubadora com as nossas mãos se encontrando e te curtindo 
. Foi tão mágico, meu amor. Eu desejei tanto esse dia!!
Perto da meia noite, as tias em forma de anjo disseram palavras lindas e a 
médica de plantão, Dra. Adriana, disse que nunca tinha vivido aquilo em muitos 
anos de profissão e que tinha certeza que todos sairiam vencedores dali porque 
vocês eram verdadeiros guerreiros. Todos nós oramos, choramos e desejamos feliz 
ano novo uns aos outros. Eu fiquei arrepiada do início ao fim, meu amor. Havia 
uma energia muito linda ali dentro. Eu nunca esquecerei dessa noite. Nunca!! E 
2014 terminou com um saldo de alegria e gratidão, filho. Foram dias muito difí-
ceis, mas você estava ali. Nós sabemos que a jornada será longa, Cauê. Eu não sei 
quando será o dia em que eu vou te trazer pra casa, mas podemos olhar o lado 
bom: nós estamos vivos e juntos. E eu e o seu pai estamos e estaremos sempre ao 
seu lado, meu amor. E assim continuaremos “desde o fim até o começo”. 

Eu te amo, meu bebê lindo. Incrivelmente, cada dia mais.
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Oi meu bebê lindo, a sua oitava e nona semana foram, talvez, as mais especiais de todo esse período. Isso porque algo que 
a gente esperava e desejava a muito tempo aconteceu: você saiu do oxigênio. Eu não sei se você já aprendeu isso na escola, 
filho, mas nós precisamos desse tal oxigênio para respirar. E como você nasceu muito prematuro, o ato de respirar é algo 
muito difícil de fazer porque o seu pulmão - o último órgão que amadurece quando um bebê está dentro da barriga da 
sua mãe - é muito frágil. Isso aconteceu exatamente no dia 14 de janeiro de 2015. Dra Karla, a sua pediatra, me chamou para 
mostrar uns exercícios que seria legal eu fazer com você. Ela nunca admitiu isso claramente pra mim, mas eu tenho quase 
certeza que ela me chamou na verdade pra presenciar esse momento mágico. Então ela começou a me mostrar os exercícios 
e, de repente, ela tirou o seu cateter nasal ( o aparelho que liberava o tal do oxigênio pra você). Filho, eu vi você nascer ali. 
Quanto ela tirou o cateter e o monitor ( o aparelho de “televisão” que mostra como o seu coração está batendo e como você 
está respirando) informou que você estava respirando bem, eu me tremi inteira.
Cauê, toda a lembrança ruim que eu tinha do parto, toda aquela tensão e medo que eu nunca esqueci foram embora naquele 
momento. Eu orei tanto por aquilo, filho. Eu sonhei tanto com aquilo. Você passou por três tipos de aparelhos diferentes pra 
te ajudar a respirar e tudo que eu queria era te ver respirar sozinho. Eu sabia que havia o risco de você voltar para algum 
dos aparelhos por causa da fragilidade do teu pulmão e você foi um guerreiro, Cauê. Você conseguiu respirar sozinho por 13 
dias. Até uma anemia te deixar mais frágil e você voltar a respirar com ajuda. Hoje, 05 de fevereiro, você continua precisan-
do de suporte, mas você vai conseguir respirar sozinho de novo e aí estará mais forte e nunca mais precisará de aparelho 
nenhum. Eu confio em você, meu amor. Outro momento lindo da gente foi o canguru que a tia da Jô nos proporcionou. Foi a 
primeira vez que eu senti a sua pele junto da minha e foi tão incrível, Cauê. Nenhuma incubadora, nenhum lençol, nenhuma 
roupa entre nós. Eu chorei emocionada, filho. Nós ficamos assim, grudados, por quase duas horas. Eu fiquei sentindo a tua 
respiração, o teu cheiro de um jeito único. Um amor tão grande tomou conta de mim. E coincidência ou não, eu estava com 
uma camisa do Pearl Jam. Essa foi quase a primeira roupa que você vestiu...rsrsrs. 
Poucos dias depois você completou 2 meses. No teu primeiro mês foi a mesma coisa: uma mistura 
de alegria e tristeza. Alegria pela sua vida, por estarmos juntos, mas uma dor enorme por você 
ainda estar na UTI, por continuarmos, de toda forma, separados, por eu não poder ter e viver com 
você o que seria natural estar vivendo. Não é fácil, bebê lindo. Eu e seu pai nos comprometemos a 
só te dizer por aqui o que for bom - e você pode ter certeza que nós estamos cumprindo - mas 
às vezes eu sinto que preciso desabafar com você. Às vezes eu acho que só você me entende. Eu 
e você temos as mesmas necessidades e dependência um do outro. Deve ser por isso. Por isso 
eu te peço tanto pra lutar e não desistir da sua vida, pois a sua vida já é a minha também. 
Meu amor, eu te amo tanto. Eu daria tudo na minha vida pra você não sofrer mais. Eu faria 
tudo pra sentir todas as suas dores por você. Eu sei que está difícil pra você, mas você vai 
conseguir, meu bebê lindo. Também está muito difícil pra mainha porque quando você está bem, 
eu estou ótima, mas quando você está mal, eu estou péssima. Mas eu não vou me entregar, 
mesmo uma tal de depressão querendo vir me pegar. Não se entrega também, filho. Luta, reage 
e vamos confiar em Deus e no amanhã. Dias e notícias melhores virão.
Eu continuo te esperando e guardando todo o meu amor. Nunca duvide disso.

Oitava e nona semana: sem oxigênio e dois meses



37

Oi meu amor, esse vídeo lindo aí acima foi feito no dia 13 de fevereiro de 2015. Essa foi a primeira 
vez que você usou uma roupa em sua vida, após 81 dias de nascido. Isso é um acontecimento 
tão simples para mães de bebês que não vão para a UTI, mas pra mim foi um momento muito 
sonhado e desejado. Até esse dia, tudo que eu pude escolher foram suas luvinhas e meias e na 
primeira vez que me deixaram escolher isso, eu chorei emocionada.
E sabe quem é essa mulher linda que está te vestindo e conversando contigo cheia de amor? É 
a Dra. Karla, bebê lindo. Ela é a sua neonatologista. Esse é o nome dos médicos que cuidam de 
bebês que nascem antes do tempo, os prematuros, e ficam onde você está, na UTI neonatal.  Eu 
pedi a ela uma autorização pra você usar uma fantasia no carnaval e ela não só deixou, como 
vestiu você. Seu pai registrou o momento e ela me chamou pra te ver. Eu senti meu coração 
bater tão forte quando te vi, Cauê. Você ficou tão lindo de azul, de super bebê Cauê!! Não foi 
combinado que ela te vestiria, mas pra mim isso foi tão significativo. Isso porque ela é mui-

to importante em nossas vidas, filho. Na minha e na sua. Muito mais importante do que ela ou 
qualquer outra pessoa possa imaginar. A maioria dos médicos não acreditam em Deus, meu amor. Um dia eu 

tento te explicar melhor a razão disso. Mas ela não só acredita como conversa comigo por Ele. Muitos dos meus pensamen-
tos e orações feitos a Deus foram respondidos, de alguma forma, por ela. Ela te chama de “meu amorzinho”, Cauê. E eu sinto 
dentro do meu coração o quanto ela gosta de você. Dra. Karla é de São Paulo, filho, a cidade do seu pai. Além de paulista, 
ela é corintiana, time do seu pai, e tem uma das gargalhadas mais gostosas de ouvir. Ela acredita tanto em você, filho. Ela 
aposta tanto em você. Dra. Karla é uma médica profissional e humana, meu amor. Ela me trata como Sandryne, mãe do Cauê 
e não como mais uma mãe de UTI. Ela te trata como Cauê, meu amorzinho e não como o bebê do leito 23. Ela me conhece só 
de olhar. Ela sabe os dias que eu estou pra baixo e os dias que eu estou cheia de energia. Ela me ajuda a te conhecer, filho. 
Não só pela experiência, mas pelo olhar de ternura que ela te dá. Dra. Karla é um presente em nossas vidas, bebê lindo. Mui-
tas vezes, ela acredita mais em você do que eu consigo acreditar. Como eu te disse antes, você saiu do oxigênio por 13 dias, 
mas depois voltou. Amanhã faria um mês livre do oxigênio se você não tivesse voltado a usar. Esse é um processo difícil, 
dolorido e que precisa de muita paciência, carinho e tentativas. E quando a gente tenta e você fica mal, eu tenho vontade de 
pegar o oxigênio e dar logo pra você, mas ela me acalma e me ajuda a entender que a gente precisa insistir e acreditar que 
você será capaz de respirar sozinho. E eu tenho certeza que esse momento vai chegar e que você nunca mais precisará de 
novo. E quando você puder ler esse texto, filho, respire e agradeça a Deus e a Dra. Karla. Sem ela, isso não seria possível. Ela 
entrou em nossas vidas pra nunca mais sair. Eu vou lembrar dela quando você falar, quando você andar, quando você for à 
escola, quando você se formar, quando você se casar....em cada momento de sua vida, ela estará presente na minha memória 
e no meu coração. Deus se faz presente de diversas formas, Cauê. E todas as vezes que ela está naquela UTI,  pra mim é 
a mão de Deus num corpo humano cuidando de você. Filho, esse blog é pra ti, mas esse recado é pra ela: “minha flor, eu sei 
que ainda há um longo caminho para percorremos juntos no hospital. Não desiste de Cauê, não desiste de mim, obrigada por 
tudo e eu amo você.” Continua lutando, meu guerreiro.  Eu continuo esperando você e guardando todo o meu amor.

“Meu amorzinho”,nossa médica do corpo e do coração
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Oi bebê lindo, A última vez que eu te falei como estão os seus dias na UTI foi no começo de fevereiro. Eu deveria te contar 
hoje sobre a décima, décima primeira e décima segunda semanas, mas nós temos um pacto de só falar por aqui o que for 
bom e positivo, não é? E fevereiro foi um mês muito difícil, filho. Talvez o seu pior mês até agora. Semanas de muitas dores, 
angústias e por isso, eu decidi “pular” esses dias e somente te contar o que nos manteve firmes e confiantes durante esse 
período: uma corrente do bem chamada #ParaTeFazerSorrirCauê.
Tudo começou com a chefe da mamãe, a tia Rose, ou Rosinha. Nós trabalhamos juntas há anos e temos uma ligação, um 
laço de amor e de amizade muito forte. Pela intimidade que temos, Rosinha sempre me ligava perguntando de você e um 
dia ela me perguntou como estavam os gastos da gente. Eu contei a ela e um belo dia ela me ligou e disse que “cansou de 
orar” e que precisava fazer algo por mim. E assim começou essa corrente, Cauê. Ela ligou para outras amigas de trabalho e 
depois para outras amigas de profissão, Dora e Vida, e elas lançaram uma campanha no facebook. Será que ainda existirá 
facebook quando você puder ler isso?! Se não, depois eu te falo sobre essa rede social (eu e seu pai nos conhecemos através 
dela...rsrsrs).
Após essa campanha, um outro amigo nosso, que na verdade era apenas um colega, o Vinicius, de Porto Alegre, num gesto 
incrível de solidariedade e amor, juntou alguns de seus itens de colecionador e fã do Pearl Jam e postou no facebook que 
estava vendendo esses itens e todo o dinheiro arrecadado seria para ajudar no teu tratamento. Filho, eu não me contive e 
chorei muito de emoção ao ver aquilo. Como eu te disse, até tudo isso acontecer, o tio Vinicius era só um colega de shows 
do Pearl Jam, hoje ele é um grande amigo irmão e que seremos eternamente gratos e queremos ter, seja como for, sempre 
por perto. Será que você já conheceu o filho dele?! Durante essa campanha, a esposa dele estava grávida do Murilo. Tomara 
que vocês já sejam amigos, filho.
Essa venda de itens do Vinicius foi um sucesso e ele decidiu ir além. Ele lançou a campanha numa página de colecionadores 
de adesivos do Pearl Jam, nos Estados Unidos, e para nossa surpresa, Cauê, pessoas que nunca nos viram, nunca ouviram 
falar de nós, aderiram à campanha organizada pelo Scott e o Andy de uma forma nunca imaginada. Dezenas de pessoas 
começaram a doar os seus itens do Pearl Jam (camisas, CD’s, adesivos, livros, palhetas de guitarra, pôsteres...) e foi organ-
izada uma rifa que também foi um sucesso. O Andy teve dois filhos gêmeos que ficaram um tempo internados numa UTI 
neonatal e ele sabe bem o que eu e seu pai estamos vivendo, ele e o Scott foram muito incríveis com a gente, bebê lindo. E 
muitas pessoas nos escreveram palavras de força, fé e esperança. Pessoas antes completamente desconhecidas, mas que 
através do Pearl Jam, da iniciativa do Vinicius e da organização e apoio do Scott e do Andy somaram na corrente positiva 
para sua vida.
Logo em seguida, a Iza, amiga da mamãe de Brasília que me ajudou muito no teu chá de bebê daqui de Recife (ela veio de 
Brasília só pra participar da festa) lançou uma campanha para sortear um kit festa e saiu ligando para vários amigos do 
trabalho para contar a nossa história e nos ajudar. A tia Iza é muito apaixonada por você, meu amor. Também teve a Viviane, 
amiga do seu pai de São Paulo, ela nos ajudou sorteando um kit de cosméticos entre os amigos. Ela foi muito querida com 
a gente, filho.

Corrente do bem: #ParaTeFazerSorrirCauê



39

Dias depois, o Luiz, esse com certeza você conhece e, de alguma forma, convive, nos procurou dizendo que queria nos ajudar. 
Ele decidiu rifar sua primeira guitarra para também ajudar no seu tratamento num ato de solidariedade e desprendimento 
que mexeu muito comigo e com o seu pai. O tio Luiz é nosso padrinho de casamento e eu já tinha dito a ele e a tia Clau que 
se a gente pudesse escolher padrinhos pra você de São Paulo seriam eles. A tia Clau também tem uma contribuição enorme 
no meu relacionamento com o seu pai, mas isso é outra história...rsrsrs. Então o tio Luiz lançou a campanha também no 
facebook e muitos amigos, colegas e pessoas que não tínhamos contato a muito tempo começaram a participar. Foi tão bonito, 
filho. A gente recebeu tanto carinho, tanto apoio durante a rifa. Foi tão especial perceber, sentir o quanto você era amado por 
tanta gente. Eu sempre imaginava que tinha alguém orando, pensando, vibrando por você tamanha quantidade de pessoas 
que estavam participando.
No sábado passado, 28/02, os nossos amigos de São Paulo organizaram um evento para fazer o sorteio da rifa e arrecadar 
mais dinheiro para você. O Vâmio, o Roger, o Sergio Vedder, o Guilherme Budri e o pessoal da banda No Code foram muito 
bacanas com a gente. Dezenas de amigos do seu pai e de mainha estavam lá só por você. Só pra te fazer sorrir, Cauê. Eu juro 
que pude sentir a energia daqui. Nessa noite, o Daniel, vocalista da No Code, dedicou uma música pra você, Given to fly. Eu 
tenho certeza que, ao ler esse texto, você deve amar esse som. É uma das minhas músicas preferidas e eu escutei muito 
quando estava grávida e quase todos os dias eu canto ela pra você na UTI. Olha que lindo:
O sorteio foi realizado e quem ganhou a guitarra foi o Sérgio, Bó. Ele é amigo da sua tia Aya desde a adolescência e eu 
também espero que ele continue em nossas vidas por muito tempo. Ele é um cara muito, muito especial. Ao saber que gan-
hou a guitarra, Cauê, o Bó decidiu doá-la pra você. Eu fiquei muito mexida com aquilo, mas eu e o seu pai já tínhamos uma 
torcida declarada pra que a guitarra ficasse com o tio Luiz. Lembra que eu te falei que essa foi a primeira guitarra dele?! 
Pois bem, a gente quis deixar ela com o Luiz, mas num gesto sem igual, o Luiz decidiu que ela deveria mesmo ficar com 
você. Bó e Luiz te deram ela como uma lembrança física de toda essa história, de todo esse amor que você recebeu de tanta 
gente, filho. A ajuda financeira foi incrível, mas a ajuda em forma de oração, bons pensamentos e energia....essa não tem preço.

Eu tenho certeza que essa guitarra está no seu quarto hoje, quando você estiver lendo esse texto. E eu vou torcer muito 
pra que você se interesse em aprender a tocá-la e faça muito barulho e rock’n roll em nossa casa.

Cauê, você é muito amado, filho. Tenha certeza absoluta disso. Eu achava que eu e seu pai, além 
de nossos familiares e amigos mais próximos, que estávamos esperando e guardando o nosso amor 
pra você, mas não. Luta filho, reage. Faz o mês de março ser o melhor de nossas vidas e volta pra 
casa, meu amor. Tem muita gente esperando e guardando muito amor pra você.
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Meu bebê lindo, eu demorei muito pra te escrever esse texto porque mainha precisava de um tempo. Eu e seu pai 
tínhamos decidido só te contar por aqui o que fosse bom, mas as semanas que passaram não ajudaram mui-

to a cumprimos essa promessa. Por outro lado, após pensar um bocado, eu decidi que não quero que você 
encare a sua vida só com fantasia, pois o mundo real pede muito da gente e talvez seja melhor escolher 
um jeito simples de te colocar nesse mundo real do qual eu queria tanto te proteger.
Hoje eu vim te dizer que você é especial, meu filho. Literalmente, especial porque tem necessidades 

especiais. Já sabemos que você tem catarata congênita (um desafio para enxergar), deficiência 
auditiva (um desafio pra ouvir), rigidez muscular (um desafio para deixar as pernas e braços 
mais soltos) e um grau leve de epilepsia (um desafio para não tremer e se machucar).
Cauê, eu tenho muita esperança de que quando você puder ler esse texto, todos esses desafios 
estejam superados e você é quem nos dá essa esperança todos os dias. Nada disso são prob-
lemas. Problemas, filho, é algo que não tem como a gente resolver, como a gente tentar mudar. 
Tudo que você tem são desafios que serão vencidos com muito amor e dedicação de seus pais, 

avós, tios e muitos amigos verdadeiros que tem nos ajudado de todas as formas.
Da catarata você será operado e usará óculos desde bebê e ficará, sei lá como, ainda mais lindo de 
mamãe. Da deficiência auditiva você usará aparelho e será muito estimulado com muito Pearl Jam....
rsrsrsrs. Da rigidez muscular, você já faz fisioterapia e terapia ocupacional e vai ficar ótimo, eu 
tenho certeza. E da epilepsia, até hoje você nunca teve uma crise clássica, foi um só um exame que 
mostrou isso, nada que um remédinho não resolva, relaxe. Eu não vou mentir pra você, meu amor. 
Doeu muito, absurdamente muito, saber cada um desses desafios que teremos pela frente. Como 
seu pai disse, foi um soco atrás do outro, mal tínhamos tempo de nos recuperar e vinha outro 

diagnóstico. Eu cheguei bem perto de enlouquecer, de me entregar à tristeza, à raiva, à revolta, mas 
graças, principalmente, ao seu pai e sua avó Vera que não desistiram de mim e ao amor que eu sinto 

por você que é muito maior que o meu medo, eu reagi e estou aqui. Eu sei que desde esse momento 
que estou escrevendo esse texto até o dia que você ler ele, muitas dores e alegrias virão, pois o mundo 
real é assim. Não sabemos do dia de amanhã, filho. Tudo que estão dizendo que você terá ou que você 
não poderá fazer são só palavras. O médico dos médicos é papai do céu e ele pode mudar tudo num 
piscar de olhos. Nós estamos unidos e prontos para nos dedicarmos a você de corpo, alma e coração. A 
gente vai conseguir, Cauê. Confie em Deus, confie em mim, confie no seu pai, na sua família e nos amigos 
verdadeiros. Por você, eu abro mão de tudo, por você eu entrego a minha vida, mas nada faltará para 
te dar a melhor qualidade de vida que você puder ter. Você pode até não vir a ser um bebê saudável, 
mas com certeza será um bebê, uma criança muito, muito feliz. Isso eu prometo a você.
Agora vamos sair daquela UTI!!! Esse é o primeiro passo, esse será “o começo do fim das nossas vidas”, 
e ele vai chegar. Eu te amo, bebê lindo. Eu te amo mais do que leite condensado com ovomaltine, eu te 
amo mais do que tudo em minha vida.

Literalmente, especial



41

Meu bebê lindo, hoje faz um mês que eu estive aqui no blog. Antes mainha escrevia mais, não é? É que aconteceu tanta coisa 
triste e difícil, amor, que me faltava ânimo ou até palavras para vir aqui. Daí ontem, ao colocar você pra ouvir “thin air”, do 
Pearl Jam, aquela música que estava tocando quando você mexeu pela primeira vez na barriga de mainha, eu me lembrei 
que  “ ser feliz e verdadeiro é uma missão que estamos assumindo juntos”. E eu precisava vir aqui e ser verdadeira com 
você, pois feliz eu já sou. Além de todos aqueles desafios que eu te falei no último texto, nessas últimas semanas nós 
descobrimos que você tem um problema para engolir o leitinho que te alimenta e por isso teria que fazer uma cirurgia pra 
comer através de uma sonda, tipo um canudinho, direto no estômago. Essa cirurgia poderia ser simples, mas por causa de 
um refluxo ( quando a comida fica voltando) muito grave, a sua cirurgia seria grande e delicada porque sua barriguinha 
linda teria que ser toda aberta. Quando a gente foi fazer o exame pra descobrir tudo isso, nós tivemos que sair do hospital 
de ambulância e ir pra outro hospital. Foi tão estranho, filho. Doeu tanto em mim, pois eu esperava que a sua primeira saída 
do hospital fosse para casa, esse era o sonho. Mas nem tudo acontece como queremos e sim como necessitamos, pois Deus, 
filho, ele tá no controle de cada segundo de nossas vidas e sabe o que é melhor pra gente em relação a tudo. Pelo menos 
você viu o sol, rapidamente, mas viu. Ao voltarmos do exame, Dra Karla, sua neonatologista e nossa anja da guarda, preparou 
uma surpresa pra gente e, pela primeira vez na UTI do hospital que você está, permitiram que um bebê ficasse num berçinho 
dentro da neonatal. Ela achava que já estava na hora de você sair da incubadora. Sua avó trouxe umas roupinhas e lençóis 
e ficamos lá fora esperando elas preparem você. Quando eu entrei e te vi naquele berço e todo vestido, lindo, eu desabei, filho. 
Desculpa a mamãe, Cauê, mas foi muito forte pra mim.  Todas as vezes que eu via aquele berçinho entrar na UTI, eu dizia 
“lá vem o berçinho da alegria”. Ele que levava os bebês para fora da  UTI, para os braços de suas mães. Quando eu te vi ali e 
sabendo que não era pra você sair e sim pra ficar e logo em seguida fazer uma cirurgia tão séria, eu desabei. As enfermeiras 
e técnicas fecharam a UTI e não deixaram ninguém entrar. Somente a sua avó e todas elas ficaram do meu lado me apoiando, 
beijando e abraçando. Foi uma energia de amor sem igual. Mais um sonho desfeito, filho, mas nós estamos aqui para sonhar 
infinitamente e por isso novos sonhos podem ser construídos e realizados.
No dia seguinte você completou 5 meses de vida. Foi na sexta-feira passada. Eu precisei recuperar a energia e não cheguei às 
07h da manhã no hospital, como tenho feito todos esses meses. Fomos eu e sua avó. Há mais de um mês ela tem ido quase 
que todos os dias comigo. Se ela não pode ir, vai a sua tia Aya, seu padrinho Estevinho, seu avô Ary...eles estão fazendo de 
tudo para não me deixar sozinha. É que eu fui diagnosticada com depressão, que é quando a pessoa está muito, muito, 
triste, e aí precisa de ajuda de médicos e de uns remédios. Mas não se preocupa que mainha vai tirar isso de letra. Então, 
quando chegamos no hospital você estava absurdamente lindo e todo sapeca. Eu comprei um balãozinho de bola de futebol 
para comemorar os 5 meses e coloquei no teu berçinho, ficou um charme. Você sorriu tanto nesse dia, você é um bebê muito 
risonho e que adora que eu passe óleo na sua cabeça e beije sua boca. E eu amo fazer isso, amo!!!
Saímos de lá só à noite e eu mal podia imaginar o que estava por vir. Durante a madrugada, por causa do seu refluxo grave, 
você vomitou em três dietas seguidas e é possível que em alguma delas o leitinho tenha voltado e entrado em seus pul-
mões. Com isso, você teve febre de 40 graus, não conseguiu mais respirar e precisou ficar em coma induzido, que é dormindo 
sem parar. Você agora está respirando com ajuda de aparelhos e está dormindo para não sofrer nada. Sem dúvidas nenhuma, 
sábado, 25 de abril, foi o pior dia da minha vida. Quando eu cheguei de manhã no hospital, a médica de plantão, a doce Dra. 

Entrega, força e fé
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Laurice, conversou comigo primeiro e eu fui até você. O berçinho foi retirado e você voltou à 
incubadora. Quando eu te vi, eu desmaiei em plena UTI. Desculpa, filho. Eu sei que você pode 
sentir minha energia, mas ver você naquelas condições foi demais pra mim. Sua avó também 
passou mal e tivemos que levar ela pra emergência do hospital. Ela segurou tudo enquanto 
pôde para me ajudar, mas ela te ama demais, bebê lindo e está sofrendo muito também.
Em menos de 24 horas, o nosso mundo virou de cabeça pra baixo. E desde então você con-
tinua na mesma situação, mas vencendo pequenas grandes batalhas. Seus rins pararam 
de funcionar por um dia, mas voltou. Seu estômago teve hemorragia, mas está quase sem 
nada. E o principal, o que eu mais pedi, você não está sofrendo nada. Seu corpo está sim, 
muito machucado, mas sei que seu espírito está se aproveitando do cordão de prata para 
passear por aí e curtir a vida na espiritualidade enquanto os médicos e o tempo tratam 
do seu corpo. Seu pai tem ido ver você todos os dias antes de trabalhar, eu tenho ido 
todas as tardes com a sua avó. Eu ainda choro muito ao seu lado e sei que isso não é 
bom pra você, por isso estou esperando “me acostumar” a te ver assim, se é que isso é 
possível, para voltar a passar o dia inteiro contigo, seja como for. Hoje mesmo eu vou levar 
um livro pra ler pra você, ele se chama “o livro da gratidão”. Eu comprei vários livros pra você há algum 
tempo, mas não levava pra lá porque eu queria era ficar contigo nos braços, te beijar, abraçar, fazer exercícios de 
estimulação.....
Eu tô morrendo de saudade de você, Cauê. Do seu sorriso, dos seus biquinhos, de dar banho em você, de dar cheiro no teu 
pescoço e você me empurrar...mas eu consegui, filho. Durante esses cinco meses, eu questionei muito, tive raiva, revolta, tris-
tezas sem fim, mas eu consegui aceitar, de todo o meu coração, a vontade de Deus. Eu entreguei a sua vida nas mãos dele 
como eu ainda não havia conseguido fazer. Ele sabe de todas as coisas e está no controle de tudo. Não é a toa. O seu sof-
rimento, o meu, o do seu pai. Não é a toa. Você está mobilizando dezenas de pessoas em correntes de oração e fé. Eu mudei, 
eu aprendi muito com você, o seu pai, sua avó também. Nós estamos em paz, Cauê. Sofrendo muito, muito, mas em paz com 
qualquer que seja a vontade de Deus. Por isso, eu e seu pai temos lhe dito todos os dias: reaja e lute se for da vontade de 
Deus ou vá em paz, meu amor, se for da vontade de Deus. Não foi nada fácil pra gente chegar no entendimento que devíamos 
agir assim, mas muitos espíritos amigos estão nos amparando e nos orientando. Deixamos de lado o nosso egoísmo de te 
querer de qualquer jeito para fazer o que é certo, entregar na mão de Deus. Isso não significa que desistimos de você. Eu 
nunca deixei de ver você um único dia se quer nesses 157 dias de luta. E não deixarei. Eu estarei do seu lado para o que der 
e vier porque, como o Pearl Jam disse pra gente, “ser feliz e verdadeiro é uma missão que estamos assumindo juntos”, e nós 
vamos cumprir essa missão até o fim, mesmo que esse fim seja apenas o começo.
Eu te amo, Cauê. 

Mais do que tudo nessa vida, mais do que eu podia imaginar amar um dia, eu te amo.
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Meu bebê lindo, eu nunca tremi ou fiquei tão nervosa para escrever um texto como eu estou agora. É que de todos os rituais 
de despedida, além de perder você de vista num caixão branco, esse último post é o que está mais me machucando. Sim, meu 
amor....você se foi, fisicamente, apenas fisicamente. Você foi embora enquanto eu escrevia o penúltimo texto aqui no blog. Eu 
comecei a escrever umas 09:30h, publiquei às 09:51h e os anjos te levaram por volta das 09:45hs do dia 30 de abril de 2015. Eu 
publiquei, chorei e fui orar em seu quarto. Minutos depois, o telefone tocou para eu ouvir a pior notícia da minha vida.
Eu estava sozinha em casa quando Dra Karla me ligou. Ela pediu para conversar comigo pessoalmente e no mesmo instante 
eu sabia que você havia ido embora. Nós choramos juntas ao telefone, eu desliguei e gritei como nunca fizera antes. Minha 
dor explodiu através da minha voz e talvez toda a vizinhança tenha ouvido o meu clamor por forças a Deus. Seu pai já 
estava no hospital contigo, mas ele não teve coragem de me ligar. Eu e o seu pai havíamos escolhido duas roupas em especial 
para você. Uma roupa você usaria quando saísse da UTI e fosse para o quarto e a outra quando saísse do quarto e fosse 
para casa. Eu peguei a roupa que escolhemos quando você fosse pra casa, um body do Pearl Jam, um macacão branco, luvas 
e meias vermelhas e levei comigo.
Eu fui para o hospital com seu tio e padrinho, Estevinho. O mesmo caminho que eu fiz durante 157 dias, sem exceção, mas que 
me pareceu tão estranho de tão perdida que eu me senti. Eu tentei me controlar na rua e manter a calma, mas ao chegar 
naquele 4º andar e tocar o interfone da UTI, eu percebi que aquela seria a última vez e desabei. Quando eu entrei na UTI, 
eu vi você nos braços do seu pai. Aos prantos, ele se levantou e me deu você e nós choramos e nos abraçamos contigo entre 
nós. Dra Karla chorava muito, Lidiane....todas as meninas estavam muito abaladas. Você teve uma parada cardíaca e fizeram 
de tudo pra te reanimar, mas a sua missão havia se cumprido e era chegado a hora de você partir.
Foi muito difícil ter você em meus braços daquela forma, mas eu não queria deixar de te sentir. Nenhum sangue, secreção 
ou protocolo importava pra mim. Por isso, pela segunda e última vez, eu troquei sua roupinha. Em seguida, a sua tia Soraya 
chegou chorando muito. Eu só lembro de que eu disse a ela que estava tudo bem e que ela cuidasse da nossa mãe. Eu fiquei 
com muito medo de mainha passar mal de novo. Não demorou muito para que os seus avós chegassem e assim todos nós 
saímos da UTI com você. Eu sonhei tanto com a sua saída dali, Cauê. Eu parei de contar quando completaram 30 altas 
de bebês naquela UTI. Todo mundo chegava, todo mundo saía e só nós dois continuávamos ali. Eu imaginei tantos cenários, 
tantas datas, mas nunca passou pela minha cabeça sair com você de lá assim. Eu precisei de muita “entrega, força e fé”, o 
título do texto que eu tinha escrito a poucas horas e eu sei que muitos anjos de luz estavam ali com a gente. Eu tenho 
certeza disso.
Eu, seu pai e sua avó pedimos para que deixassem a gente colocar você no caixão. Nós te enfeitamos com flores e você saiu 
do hospital no colo do seu pai. Nós decidimos cremar você e jogar as suas cinzas no mar. No seu velório, todos vestiram 
roupas claras, filho e foi tudo muito dolorido, bonito e pacífico. No teu rosto havia um semblante de paz, um sorriso discreto 
tão lindo, meu amor, eu juro. Eu não fui a única que percebi isso. Eu lembro que falei para as pessoas que estavam lá antes 
do término da cerimônia, mas não sei ao certo o que eu disse. Eu só sei que não houve lamentações. Não houve revolta. Houve 
entrega, força e fé em Deus.
Cauê, eu sei que a gente se escolheu. Eu sei que nós assumimos essa missão juntos. Foram 157 dias de muita luta, amor e 
sofrimento, mas nós conseguimos, bebê lindo. Aquilo que prometemos a Deus e a nós mesmos enquanto espíritos em evolução, 

Até breve, bebê lindo!!
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eu sei, nós conseguimos. E a sua missão foi tão além, meu amor. Você tocou e mobilizou centenas de corações, aproximou 
e reaproximou tantas pessoas de Deus, fortaleceu a fé de tanta gente. Eu e o seu pai ouvimos muitos relatos sobre isso, 
Cauê. Por outro lado, a saudade dói demais. A necessidade de tocar, cheirar, beijar, ver você ainda é muito, muito forte, filho. 
Mas eu sei que a vontade de Deus é “boa, perfeita e agradável” e Ele nos capacitará - como tem feito - a viver, fisicamente, 
longe de você.  Uma certeza eu tenho: esse blog não foi em vão, bebê lindo. Eu sei que o seu anjinho da guarda vai dar um 
jeito de ler cada um dos textos pra você. Quem sabe Deus não me deixa fazer isso em sonho? Não seria ótimo?! Nos meus 
planos, eu leria os textos do blog pra te colocar pra dormir enquanto você fosse um bebê. Anos depois, eu te daria o blog no 
formato de um livro com os desenhos de alguém (eu acho que pediria a Guga ou a Lu de Mari), pois eu mal sei desenhar um 
gato. Isso seria quando você completasse uns 6 ou 7 anos e soubesse ler. E aos 18 anos, eu te daria ele novamente, só que 
um livro mais moderno para você ler e apreender cada texto num outro momento da sua vida, mas com o mesmo objetivo: 
sentir o quão guerreiro e amado você foi e sempre será. Hoje faz exatamente um ano que você entrou na minha vida, Cauê. 
No dia 13 de junho de 2014, o resultado de um exame mudaria para sempre a minha cabeça, a minha alma e o meu coração. 
Você foi a melhor coisa que me aconteceu. O meu melhor passado, o meu melhor presente, o meu melhor futuro. Obrigada 
por tudo, bebê lindo. Por cada sorriso, por cada toque, por cada olhar, por cada gesto seu. Eu fiz o melhor que eu 
pude, meu amor. Eu fiz de tudo pra ter você aqui e faria novamente, meu amor. Mas os planos de Deus eram 
outros e, por mais duro que seja aceitar e entender, Ele faz tudo certo, filho. Desculpa, Cauê, mas a cada 
frase que eu digito, eu sinto que tá ficando mais difícil de escrever. As lágrimas não me deixam ver o 
teclado e eu já não consigo me concentrar. Um filme passa pela minha cabeça com tudo que vivemos 
e com tudo que eu tanto sonhei viver ao seu lado. Dói tanto, meu amor, tanto. Por isso, para a gente 
não alimentar a dor da despedida desse blog, mainha vai ficando por aqui com a alegria e a emoção do 
vídeo que eu fiz quando eu e seu pai demos a notícia para os seus avós  de que você estava chegando. 
Nessa época, eles estavam morando com a gente porque o apartamento deles estava em reforma. Esse 
é um momento que eu vou guardar para sempre na memória do meu coração.
Eu não quero que você pense que estou encerrando um ciclo hoje, filho. Eu não deixarei de conversar 
contigo e, talvez, até de escrever pra você. O que muda é que agora não será mais por aqui, mas nós 
estaremos sempre juntos em pensamento e sentimento. Talvez eu escreva pra você na areia da praia 
ou numa folha de papel pouco antes de dormir...mainha sempre dará um jeito de estar por perto. Eu 
te amo, meu Cauê. Eu te amo muito e guardarei esse amor bem aqui, dentro do meu peito, para sem-
pre, enquanto espero o dia de a gente se reencontrar para vivermos plenamente esse amor longe de 
qualquer tipo de dor.

Eu nunca te direi “adeus”, meu filho. É só um até breve, bebê lindo... até breve!!
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Há tempos eu procurava o que fazer com a minha dor e perguntava: “Onde colocá-la?”, “O que fazer para ela parar 
de doer?”, “Como não senti-la?”. Foi quando eu entendi que o lugar da minha dor é no amor. No amor infinito 

que eu sinto pelo Cauê e em tudo que ele, em seu curto e intenso tempo de vida, foi capaz de me ensinar.
Esse livro trata de uma parte disso. Uma parte muito importante e especial para mim, pois é a concretização 
de um sonho que teve início no primeiro trimestre da gestação e foi interrompido dolorosamente com a parti-
da do meu filho. E foi ao perceber que a minha dor e o meu amor podem se relacionar de forma pacífica aqui 

dentro de mim, que eu fui lá atrás para resgatar esse sonho. 

Eu gostaria de ter escrito muito mais antes dele ter chegado. Eu gostaria de ter escrito muito mais antes 
dele ter partido. Coincidência ou não, o livro º fiel ao blog - tem 12 capítulos escritos antes dele nascer e 12 
capítulos escritos depois que ele nasceu. São 24 textos no total. Exatamente o número da data do seu nas-
cimento º 24/11/2014 e exatamente a data da última vez que o vi, verdadeiramente vivo (antes do coma), pela 
última vez º 24/04/2015. Um resgate de amor, de dor, mas essencialmente um resgate de vidas cuja distância 

é e sempre será, simplesmente, física.


