Éh hoje estou tão ansiosa tou explodindo de tanta emoção, só de pensar que minha filhinha vai está em
meus braços a qualquer momento fico tão feliz, estou indo pro hospital às contrações são muito fortes
mais é uma dor que vale a pena,...... Já estou na sala de parto mais há alguma coisa muito estranha as
contrações pararam os médicos estão desesperados de um lado pro outro ninguém me fala oq tá
acontecendo e meu coração de pequeno de tanta preocupação Até quem fim a um dos médicos teve a
consideração de vim falar comigo, bem as notícias são péssimas o médico com uma grande tristeza no
olhar diz que minha filha acaba de ter uma parada cardíaca ainda dentro do meu ventre como me dói
o coração saber disso,...... Horas se passam e fazem meu parto sim minha filha estava morta mais como
Deus tem o melhor pra nós deu a mim uma segunda chance e devolveu a vida de minha filha estou
muito feliz pois Deus me deu o melhor presente do mundo minha pequena Cecília Gabriela Espero
que minha estória sirva de exemplo pra algumas pessoas. Reflitam nessa história pois Deus sempre nos
dará uma segunda chance só basta vc ter consciência do que vai fazer com ela. Deus não desiste de um
filho seu mesmo sendo fraco como eu estava sendo.Vou explicar melhor. Assim que eu descobri que
estava grávida meu marido me abandonou e eu sei ter noção do que fazer. Tentei me enforcarMais
Deus tocou o meu coração e me mostrou que minha filha não merecia morrer inocente ...... Foi aí que
fui em frente com a gravidez e mais uma vez Deus me fez passar por choque de realidade naquela cama
de parto quando eu descobri que minha filha estava morta pra mim foi como uma facada pois ela já era
minha vida e eu não sabia até aquele momento Minha filha é meu ar minha filha é minha vida minha
filha é o exemplo que não vale a pena abrir mão de um ser tão maravilhoso minha filha é meu tudo. (
Feito Por Marcia.)

Hoje levantei de minha cama com um presentemente muito ruim, olhei pra o outro lado da nossa cama
e vih que vc ainda não tinha chegado do trabalho. desci as escadas e fui em direção a cozinha pra pegar
um copo de água na mesma hora o telefone toca,, era seu melhor amigo chorando muito e sem saber
como me dar essa maldita notícia . mais ele se acalmou e me contou que vc já não estava mais entre nós
na mesma hora o copo que estava em minha mão já era vários cacos no chão, e eu desesperada peguei
o carro é sai louca até o local do seu acidente! quando cheguei lá que te vih deitado naquela poça de
sangue fiquei desesperada meu mundo tinha desabado naquele momento me deu uma dor tão grande
no coração que sentir como se eu fosse com VC naquele exato momento, naque la mesma noite voltei
pra casa me sentindo sem um pedaço de mim e ao mesmo tempo com tanta raiva de vc por ter partido
desta forma sem ao menos me dizer um adeus, eu te pedi tanto pra largar aquela profissão pois vida de
policial é tomar um tiro todos os dias, minha raiva era tão grande quebrei tudo dentro de casa eu tava
me sentindo tão sozinha tão foram tantos planos vc queria tanto ser pai e eu queria tanto te dá um
filho. É amor hoje se passaram seis meses de sua morte, logo depois de ir ao túmulo levar alguma
rosas pra vc Fui buscar alguns exames que eu tinha feito e tenho um grande susto ao receber a notícia
que estou grávida Eu chorei tanto ao saber disso e de lembrar que vc não está aqui pois era o seu sonho
ser pai Mais sei que onde vc estiver estará sempre ao nosso lado não está mais entre nós em carne mais
sim em espírito.Meses se passam e já dá pra saber o sexo do nosso bebê é um lindo e forte menininho
Fiquei tão feliz em saber que era um menino pois era oq vc mais queria.Dias se passaram e nosso bebê

vem ao mundo um lindo príncipe que coloquei seu nome já é a sua cara mesmo pq não se chamar caleb
Anos se passam e nosso filho está na faculdade adivinha só oq ele quer ser tenente .. É cabeça dura
como vc não podia ser ao contrário não é mesmo .. Tenho tanto medo de perde ele da mesma forma
que te perdi Ele hoje chegou perto de mim e falou mãe pq vc está chorando e eu falei filho vc é a minha
única família vc é meu tudo e tenho medo de te perder como perdi seu pai. E ele com um lindo sorriso
no rosto respostas deu. mãe não se preocupe pois estou apenas continuando os passos do meu herói
que é foi e sempre será meu pai, mãe eu a amo e prometo não lhe deixarei jamais a senhora é minha
vida e sem a senhora eu não vivo te amo mãe Anos se passaram e minha mãe partiu hoje está lá ao lado
do meu pai não seria diferente pois são meus dois heróis ... A saudade é grande mais sei que eles
estarão sempre ao meu lado não em carne mais em espírito A vida é curta então aproveite ela ao
máximo possível mais ao lado de quem vc ama um amor para recordar. (Feito Por Marcia.)

Hoje faz um ano que minha mãe se foi em carne e eu só a sinto em espírito .. Amanhã faço 15 anos e
meu pai me perguntou filho oq vc quer de presente e eu falei pai oq eu quero ninguém poderá me dar
pois eu queria a minha mãe de volta,, meu pai com um triste olha responde é eu meu filho isto eu não
tenho como lhe dar pois eu não tenho como trazer sua mãe de volta,., Naquele mesmo dia tive um
sonho muito estranho eu sonhei que minha mãe chegava e se sentava ao meu lado em minha cama e
com um triste olhar me acordava e dizia filho vai até o quarto do seu pai e ela não parava de repetir isso,
até que eu despertei levantei de minha cama e fui em direção ao quarto de meu pai e ao chegar lá vih
meu pai pendurado pelo pescoço pois ele tinha se enforcado, e em cima de sua cama tinha uma carta
que dizia.Meu querido filho espero que vc me perdoe por não ter cido um pai perfeito e de nem sempre
te dar oq vc me pedia perdoa esse velho e humilde pai por não ser o melhor nem te da o melhor,,, hoje
fiquei pensando muito no que vc queria de presente que era sua mãe .. Bem meu filho espero que vc me
perdoe mais todos esses anos eu menti pra vc foi pro seu bem, sua mãe e eu estávamos indo visitar sua
vó era um dia chuvoso e eu perdi o controle do carro eu não não me feri muito mais sua mãe ficou em
coma até hoje, mais hoje recebi uma ligação do hospital os médicos faram que sua mãe tinha acordado
do sono profundo mais que estava precisando urgentemente de um par de olhos pois ela estava cega,,,
e eu muito confuso sem saber oq fazer foi aí que cheguei e te perguntei oq vc queria de prensete e
quando vc falou que queria sua mãe eu não pensei duas vezes .. Filho sua mãe está viva e em breve
estará ao seu lado espero que vc me perdoa por tudo, hoje estou partindo mais vou feliz pois consegui
te der um prensete que vai com um pedacinho de mim. Bjs do teu pai que te ama.Logo depois de eu ler
esta carta fui na direção do corpo do meu pai e ao abrir seus olhos realmente vih que ele estava sem os
olhos . Mais daí veio um mistério que até hoje nem eu e nem ninguém conseguimos desvendar !Como
foi que meu pai se enforcou se ele estava sem os olhos como foi que ele escreveu está carta se ele
estava morto. (Feito Por Marcia.)

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

