
Arujá, 14 de setembro de 2017 
 

À chegada de José Felipe e ao nosso nascimento.  
 

Amor, hoje recebemos nosso filho. 
Quantas páginas tivemos que virar até abrir este novo, e 
lindo, livro? Só de pensar... há poucos meses, quem eu era? Não 
sei responder muito bem esta pergunta, mas, olho para frente 
e, fico feliz ao perguntar: e de agora em diante, quem seremos 
nós?  

É estranho olhar para trás e ver quem “eu” fui. É 
estranho pensar “eu” ao me tornar “nós”. Sinto que mudo dia a 
dia, como quem caminha ao lado e apenas observa, com um 
certo distanciamento, aquele cara que pautava a sua vida pelas 
festas, baladas. Ou aquele outro-eu, que acreditava poder tudo. 
Onde os negócios, a vida profissional, pareciam não ter limite 
para se conquistar... até o dia em que Deus, preciso, coloca tudo 
em seu devido lugar. E, no momento de maior aflição profissional 
de minha vida, colocou você em meu caminho e a tornou o meu 
destino, o meu exercício de humildade, o meu suporte.  



Quantas páginas, altos e baixos, até eu enxergar isso. 
Quantas discussões, brigas e desentendimentos para que eu 
pudesse, a partir de você, entender o básico: a vida vale aquilo 
que construímos de mãos dadas com quem amamos.  

 
Meu amor, pelo menos por um tempo, não estaremos de 

mãos dadas nas pistas de shows do Wesley Safadão. :-). Mas 
estaremos juntos, mais do que nunca, com as mãos coladas em 
nossa maior oração - criar o José Felipe e com o que há de 
melhor: amor, respeito e muita alegria.  

 
Aqueles que sentem a vida colhem os seus melhores 

frutos. E, neste momento, sinto a vida mais que nunca. 
Tão aguardado e querido José Felipe, com a sua chegada 

nascemos mamãe e papai. Estamos ansiosos para que você nos 
ensine e ilumine nossas vidas.  

 
Beijos à mamãe e ao querido filho, 

Papai Vinícius  


