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"O senhor não daria banho em um leproso nem por um milhão de dólares? Nem
eu. Somente por amor se pode dar banho em um leproso."

Madre Tereza de Calcutá
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verdade. Sei que esta conquista não é minha, mas dele para mim... daria
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forma certa.
Vi sua mão em cada situação, em cada “anjo” que foi cuidadosamente
escolhido para me ajudar... quantas vezes, achei que a escuridão tinha
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contar, quantas vezes, a distância parecia maior... quantas vezes pedi ao
meu DEUS, força, coragem, consolo e tranquilidade para poder prosseguir
nessa jornada.
Obrigada meu Pai, Aba Pai! Por todo cuidado, pelo testemunho que posso
contar hoje e sei que levarei para sempre este ensinamento maior, o de
confiar e amar a ti de todo o coração e sobre todas as coisas, porque todas
elas foram criadas por ti e são para tua honra e glória.
“Quando Deus é o centro, todas as outras coisas tomam os seus devidos
lugares!”

Ao meu esposo Celso e a minha filha Isabela,
por fazerem parte de um projeto maior, a construção de uma família cristã e
pelo amor incondicional. Obrigada meu amor, minha alma gêmea, por ser
pai, mãe e “dono de casa” nas minhas ausências. Bebela, minha flor, você é
meu maior galardão. Amores da minha vida, obrigada pela paciência e
compreensão.

Aos meus pais, Adeuvaldo e Maria de Deus,
pelo incentivo e presença diária na minha vida. Por me acompanharem
desde o jardim de infância e serem exemplos a seguir. Anjos da minha vida,
amo vocês. Obrigada por tudo!

Ao meu amigo e mestre, Antônio Walter Ferreira,
por ser exemplo de vida. Pela paciência, sabedoria, gentileza e orientação
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me apoiar e estimular nos momentos difíceis dessa jornada. Sinto-me
honrada, agraciada por DEUS por tê-lo como mestre e amigo. Nesses 10
anos de convívio, posso confessar que o Maranhão ficou muito perto de São
Paulo!
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