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Dedicatória
Dedico este livro ao meu filho Patrick Domingos, hoje
com 18 anos, um jovem saudável, rico na graça de Deus, humilde agricultor e meu braço direito em tudo. Ele é minha
felicidade.
É o amor de Deus me presenteando com esse lindo anjo
chamado Patrick Domingos!

A felicidade e o amor de Deus
Felicidade é ter o Senhor como o meu Pastor, frase do
livro sagrado, a Bíblia, Salmo 23:
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me
mansamente a águas tranquilas.
Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas
da justiça, por amor do Seu nome.
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da
morte, não temeria mal algum, porque Tu
estás comigo; a Tua vara e o Teu cajado me
consolam.
Preparas uma mesa perante mim na presença
dos meus inimigos, unges a minha cabeça
com óleo, o meu cálice transborda.
Certamente que a bondade e a misericórdia
me seguirão todos os dias da minha vida; e
habitarei na casa do Senhor por longos dias.
(Salmos 23:1-6).

M

eu sonho era ser mãe, mas eu não conseguia engravidar. Finalmente, depois de nove anos, com a
misericórdia de Deus, tive meu único filho, Patrick, tão sonhado e desejado. No ano de 2000, ele nasceu. Fiz chá de bebê, comemorei o primeiro aninho e fiz festa em todos os aniversários
até chegar a estes tão esperados 18 anos. Agora ele já é maior de
idade.
Sempre comemorei essa data tão especial para mim. Veja
só quantos anos foram necessários para escrever e contar a história desse garoto! Talvez, você, leitor, leia meu livro e pense
“como essa mulher é boba”. Não me importo. Depois que meu
filho nasceu, nunca mas saí do lado dele. É meu companheiro,
um anjo de Deus. Eu vivo por ele, esse sim é o verdadeiro amor
de uma mãe. Deus não me deu presente maior do que meu filho
querido, a razão do meu viver.
7
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Lembro-me do primeiro mês. Eu não sabia dar banho
durante os primeiros dias de vida, e minha tia Lora veio ficar
comigo para me ajudar a cuidar do meu bebê. Eu não tinha leite, então minhas primas Neia e Elha também me apoiaram. O
menino dava o que fazer para tomar uma chuquinha de leite, e
adora refrigerante até hoje. Seu primeiro mês passou tão rápido
que parece que ele ainda não cresceu… Será sempre o meu bebê.
Patrick é inteligente, estuda na parte da manhã, vai aos culto de
jovens e menores, foi para a escolinha desde os dois anos e faz
informática na Estéfano Informática.
Meu filho não gosta de ficar na rua, não sai sozinho e
não gosta de andar a pé. É discreto e reservado, adora brincar
de carrinhos, tem poucos amigos e, desde que aprendeu a falar,
me ajuda no mercado. Falava assim: “Mamãe, chegou gente” ou
“mamãe, chegou freguês”.
Aos três anos, teve um coágulo e precisou fazer uma cirurgia. Foi bem cuidado. Depois, com 16 anos, saíram mais dois
pelo corpo. Também está fazendo tratamento odontológico, pois
teve que extrair outro dente do siso (ou do juízo). O dentista o
encaminhou para outro profissional, que realizou o tratamento.

30 de setembro de 2016
Levei-o para a consulta. Graças a Deus, ele voltou comigo.
1º de outubro de 2016
Sábado foi o lançamento do meu primeiro livro, e, domingo, eleição para prefeito. Tudo deu certo, mas agora, segunda-feira às 8h, mais uma vez terei que levar meu filho para uma
cirurgia. Estou com o coração na mão, conversando com Deus .
Onde eu errei? Sou fraquinha, mas estou servindo a Deus
8
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e tenho fé que não será preciso fazer a cirurgia, que amanhã ele
estará liberto por completo.
3 de outubro de 2016
Agora são 2h da madrugada. Perdi o sono, já chorei e estou muito triste. Meu filho é meu amor verdadeiro, tudo que
tenho é dele. Não sei explicar como é bom ser mãe, filho é uma
dádiva de Deus. Como queria escrever coisas boas, mas, infelizmente, é duro para uma mãe como eu ver seu único filho sofrendo tanto. É assim desde que nasceu, fazendo cirurgias uma
atrás da outra. Ó meu Deus, liberta meu filho, em nome de Jesus! Quando parece que está tudo bem, vêm outras tempestades
provar a nossa fé.
Eu adoro escrever sobre lembranças boas, alegrias, assim
fico feliz. Porém faz parte da vida: um dia de tristeza, outro de
alegria, e Deus no comando, no controle, enquanto tocamos a
vida para a frente sem olhar para trás.
Todas as crianças têm que brincar e curtir sua infância
sem medo de ser feliz, pois a vida adulta é muito difícil. Aproveite bem ser criança, correr, andar de bicicleta, passear, soltar
pipa, brincar de carrinho, gritar para o mundo “eu sou feliz,
pois tenho um Deus que cuida de mim todas as horas do dia e
todos os dias do ano! Glória a Deus!”. Aproveite cada segundo
brincando, sozinho ou com amigos, tanto faz, o importante é
estar com saúde e feliz. Quer riqueza maior do que estar bem,
com saúde e feliz? Grite para o mundo “eu sou feliz! Mesmo
com tantos problemas, a vida é boa!”.
3 de outubro de 2016
Acabei de chegar em casa com uma cartinha do médico sobre o Patrick, dizendo que ele precisa de uma operação
bucomaxilofacial, com o diagnóstico prévio de ameloblastoma em mandíbula (o ameloblastoma é um tumor odontogênico
9
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benigno), à esquerda. Estamos realizando uma nova coleta
de biópsia da lesão para posterior tratamento cirúrgico em
nível hospitalar. Estou confiante de que vai dar tudo certo. Fé,
muita fé, muita fé... Meu filho fez mais uma cirurgia, tirou o
segundo dente do siso.
13 de outubro de 2016
Meu filho tirou mais um hematoma lipoma, nódulo subcutâneo na região glútea. Graças a Deus, deu tudo certo.
15 de janeiro de 2017
O médico ligou, pedindo que leve meu filho para a cirurgia. Ela será realizada quarta-feira, por isso vou interná-lo
terça-feira de manhã.
17 de janeiro de 2017
Às 7h, acontecerá a cirurgia facial. O médico me chamou
para conversar ontem. Que dor! Como é duro saber que meu
único filho vai sair dali com sequelas e nunca mais será como
era! Meu desespero é grande, mas minha fé é maior. Confio no
meu Deus, e vai dar tudo certo.
As pessoas me perguntam “por que você não escreve histórias importantes, como a da cidade de Jataizinho, de cidades
históricas?”. Vejam bem, meus amigos, conhecidos e todos que
fizeram essa mesma pergunta: escrever é um dom que meu Deus
me deu. Família e amigos são a parte mais importante de qualquer história, eles sim são reais. As pessoas só vão dar valor no
meu trabalho e nas minhas histórias quando eu não mais existir.
Neste mundo, então, eu que digo: valorize o hoje, a história é agora. Deus me deu este dom de escrever tudo o que eu
quiser, mas eu escrevo a minha história, a sua história, a nossa
história real e verdadeira, não a que os outros pesquisam e con10
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tam. Eu vivo e estou presente nesta linda história de vida e sobrevida, que um dia será, com certeza, tema do livro de alguma
autora sobre fatos reais do Planeta Terra.
18 de janeiro de 2017
Meu único filho acabou de entrar em cirurgia. Luis – meu
marido, ficou lá fora, enquanto eu acompanhava Patrick até a
porta do centro cirúrgico. Estou chorando aqui na salinha de
espera, aguardando o procedimento. A equipe bucomaxilofacial
é muito boa. Haverá sequelas, sim, mas o importante é a cura,
pois uma face linda de anjo sempre pertencerá a um anjo de
Deus. São provas pelas quais temos que passar.
Vou relatar um fato, pode até parecer loucura, mas somos
servos de Deus, e a Palavra falou desta enfermidade desde seu
batismo, quando Patrick ficou nervoso e não cantou o último
hino. Havia cantado o 442 e o 443, mas não o 441, pedido pelo
pastor para confirmar o batismo. Ao final, o ancião disse “você
vai esperar ficar em uma cama para servir a Deus. Mas está bem,
quando for batizar, nós viremos fazer seu batismo. Não vem na
alegria, vem na dor”.
Eu também errei e erro até hoje, não cumpri minha promessa com Deus de nunca mais pintar os cabelos. Desobedeci, e
a mão de Deus pesou. Nós que somos cristãos entendemos, mas
as pessoas ignoram esse fato. Meu esposo, tão fraco na graça de
Deus... Eu também sou, mas acho que Deus tem um propósito
em nossas vidas. Somos diferentes, minha família e eu. Deus
não permite que vamos ao mundo, ou serve-se a Deus, ou vai-se
ao cemitério. Ouvi muitos relatos assim. Cada um com sua fé.
Eu sei que meu filho vai sair bem desta prova, pois é apenas
mais um desafio para lapidar nosso brilhante, uma joia preciosa.
Ele vai nos cultos de jovens, dá salmos… Logo será restaurada
uma igreja abandonada no meio da roça de soja, perto do nosso
sítio. Graças ao meu marido, as portas dessa igreja abandonada
11
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vão se abrir. Assim, todos os domingos, quando houver culto,
eu irei. Não vou mais trabalhar no turno da tarde no domingo,
e sim fechar mais cedo para ir aos cultos da igreja de São João.
Esse é o caminho para quem procura a Deus.
Mas não demore muito, já estamos no final dos tempos:
todas as igrejas fecharão, e os cristãos sofrerão… basta ver como
já são perseguidos atualmente. Quando se começa a falar em
Deus, as pessoas zombam, riem e dizem que você está louco.
Será cada vez pior. O Apocalipse está se cumprindo, é igual à
Arca de Noé. Então pergunto a você, leitor: se você morrer amanhã, o fim não terá chegado para você? Se com Deus é difícil,
imagine sem ele.
Nossa, como as pessoas conversam nesta sala de espera, já
estou com dor de cabeça de tanta falação. Preciso de um minuto
de silêncio, será que não percebem? Ninguém está prestando
atenção na conversa delas, nessa conversa que não para.
Agora são 11h, meu filho ainda não saiu da cirurgia. Agora está silencioso, a conversa parou. Como é boa a paz.
12h. Ele acabou de sair, mas os médicos ainda não vieram
falar comigo. Estou tão preocupada.
Glória a Deus, os médicos me deixaram ver meu filho.
Está perfeito, sem nenhuma sequela! Daqui a pouco vai para
o quarto. Deus é bom, graças a Ele existem hospitais públicos,
que, na minha opinião, são melhores que os particulares, pois
se é bem atendido, sem motivos para reclamações. Agradeço à
equipe médica pelo cuidado que tiveram para com o meu filho,
e que Deus abençoe o time odontológico que sempre cuidou
dele, desde que nasceu. Parabéns pelo tratamento, não há palavras para agradecer, é Deus no comando.
Meu filho já está no quarto, são 14h. O café da tarde será
às 15h, e o horário de visitas, das 15h às 16h.
São 22h, ficarei como acompanhante. Estou cansada, mas
feliz. Um dos enfermeiros me providenciou uma cadeira con12
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fortável para dormir, fiquei bem melhor. Deus abençoe a todos.
Meu filho teve comida líquida da melhor qualidade, muito bem
cuidado.
19 de janeiro de 2017
Às 17h, Patrick recebeu alta, e voltamos para casa felizes.
Era para meu filho ficar um mês internado, mas ficou somente
um dia, glória a Deus! Parabéns a todos do hospital.
5 de março de 2017
Hoje, às 19h, foi o batismo do meu filho. A Palavra foi
Mateus 3:13-17, o batismo de Jesus. Cantamos também os hinos 85 e 154. Patrick havia feito um voto para com Deus de
que, caso sarasse, seria batizado, e Deus libertou-o de sua enfermidade. Até os médicos se surpreenderam. Não há palavras para
agradecer por este milagre. Glória a Deus, meu filho está vivo e
com saúde, Deus é fiel!
20 de junho de 2017
A partir de hoje, o sítio Deus É Bom não será um lugar
para jogos e festas, e sim para reunir todos os jovens e irmãos da
fé para grandes celebrações espirituais, porque agora meu filho é
um servo de Deus. Vale a pena servir a Deus nesta Terra, louvar
ao Senhor Jesus Cristo eternamente, lembrar que nossa carne
morre, mas que nosso espírito vive por toda a eternidade. Venha
fazer parte desta irmandade você também, fé em nosso Jesus
Cristo, a maior riqueza deste mundo carnal e espiritual!
15 de setembro de 2017
Tia Lora era uma mulher guerreira, simples, humilde e
cheia de garra. Foi uma mãe para todos nós e cuidou do meu
filho quando nasceu, chegando a ficar em minha casa. Quando
13
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meu tio Benel ainda vivia, eles me visitavam, e ela fazia o almoço. Adorava fazer polenta com frango, era o seu prato favorito.
Criou o meu filho com mingau de polenta e feijão… Nossa casa
não era nossa, mas, sim, dela. Deixou sua marca no mundo com
sua alegria, seu sorriso contagiante e sua polenta com frango.
Faleceu aos 83 anos. Eternamente tia Lora.
Receita de polenta — Ingredientes: meio quilo de fubá,
um litro e meio de água mais ou menos, óleo, alho e sal a gosto.
Modo de fazer: refogue o alho com o óleo e logo em seguida
acrescente a água. Separe um pouco dessa água para fazer a mistura com o fubá. Em seguida, com o restante da água já fervida e
temperada, vá adicionando o creme de fubá frio na água quente
e deixe cozinhar bem, mexendo sempre. Você decide se quer a
polenta mais firme ou molinha, basta controlar a quantidade de
água. Depois de cozida, coloque em uma travessa e sirva com
frango ou carne moída. A polenta dura dá para fritar, fica muito
bom!
Receita de frango caipira refogado — Ingredientes: um
frango caipira picado e bem temperado. Modo de fazer: refogue o frango em uma panela até ficar douradinho, acrescente
um pouquinho de água, tampe e deixe-o lá até chegar ao ponto
de cozimento. Você pode colocar cheiro verde e manjerona no
final. Sirva com polenta e arroz. É maravilhoso!
Receita de polenta com feijão — Ingredientes: faça um
mingau de fubá bem ralo. Coloque o feijão já cozido em um
prato fundo junto com o mingau de polenta e acrescente o caldo
do feijão. Observação: esse prato é muito bom para criança e
idosos, fortalece.
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Festa de 17 anos do Patrick, com leitoa assada no
sítio Deus É Bom
Receita de leitoa assada na brasa — Ingredientes: uma
leitoa de mais o menos 30 quilos cortada ao meio, uma cabeça
de alho, água à vontade, um litro de vinagre e tempero a gosto.
Modo de fazer: em uma bacia grande, coloque a leitoa limpinha
e os temperos, cubra com água e deixe descansar de um dia para
o outro. Depois, asse em fogo baixo, vire quando necessário e
tome cuidado para assar por igual e não queimar. Bom apetite!
Foi uma festa divina e abençoada, com a presença do cooperador de jovens!
19 de setembro de 2017
Meu filho, você é um amor incondicional, não há palavras
para exprimir a felicidade gigante que sinto em ser sua mãe.
Hoje eu digo: quando eu partir para o andar de cima, não chore,
a vida na Terra é passageira. Eu levarei comigo o maior amor do
mundo e minha única felicidade de poder ter sido sua mãe.
Neste mundo tão cruel, nascemos, envelhecemos e morremos, não há outra escolha. Então, quando minha hora chegar,
saiba que tudo faz parte deste ciclo da vida, uma geração que
vai, outra que vem. Um dia, lá no Céu, nossos espíritos vão viver
eternamente. Eu estou feliz, você foi e sempre será meu companheirinho, meu amigo, meu anjo protetor. De onde eu estiver,
te amarei e protegerei infinitamente. Nunca vamos nos separar,
porque o amor de Deus é o mesmo por toda a eternidade.
Viva a vida, seja feliz! Eu me orgulho de ser mãe de um
rapaz tão inteligente e humilde, um homem de verdade, puro
e sem falsidades. Meus netos serão a continuação de uma nova
geração, com muito amor, pois meu único amor de verdade é
poder ser mãe.
15
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A paz de Deus, que Ele o abençoe infinitamente! Ore por
mim e me perdoe se não fui uma boa mãe, pois dei o melhor de
mim. Tudo o que fiz e tenho é seu, só seu. Aproveite bem a vida,
pois ela passa muito rápido. Um ano se passa como um mês, um
mês se passa como uma semana, uma semana se passa como um
dia, um dia passa se como uma hora, uma hora se passa como
segundos, e tudo acaba rápido demais. Farei minha viagem com
Deus feliz por Ele ter me presenteado com você, meu filho,
grande amor da minha vida. Ser mãe é dádiva de Deus.
Dedico este livro aos meus netos, que um dia chegarão a
esta Terra e te farão muito feliz, assim como você me fez e faz feliz, simplesmente amor e família. Às famílias Antunes e Armani
e amigos, fica o meu agradecimento por virem todos os anos às
festinhas de aniversário que fiz. Um grande abraço e meu muito
obrigada. Que Deus abençoe a todos por fazer parte desta linda
história do Patrick, o meu amor.
Minha oração
Pai, Te agradeço por tudo que sou, pela minha família,
meus amigos e por tudo que eles fizeram nesta Terra por mim.
Agradeço-Te por ter me guardado, me abençoado e por ter me
protegido sempre, na alegria, na tristeza, na dor, na saúde e na
minha vida. Então faço esta oração da Bíblia Sagrada, a oração
do Pai Nosso:
“Pai nosso que estais no Céu, santificado seja
o vosso nome, venha o Teu reino, seja feita a
Tua vontade assim na Terra como no Céu. O
pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos
os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal porque Teu é o
Reino, o poder e a glória para sempre. Amém.”
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20 de setembro de 2017
A Palavra do dia de hoje foi o Salmos 23 1:6, trecho bíblico de Davi que fala sobre a felicidade de se ter o Senhor como
nosso Pastor. O mundo tem alegrias, mas elas logo se acabam.
Nós que somos crentes, no entanto, temos a felicidade eterna.
Esse é o salmo de todas as crianças.
10 de outubro de 2017
Hoje é o aniversário de 70 anos de Jataizinho, cidade histórica. Foi homenageada pela revista Jataizinho, que contou um
pouco sobre as famílias pioneiras da cidade. O autor do artigo
foi o famoso jornalista e escritor Antonio Padilha Alonso.
Patrick Domingos também já saiu na capa do jornal da
cidade, para o seu aniversário de 15 anos. É um verdadeiro cidadão da cidade de Jataizinho, um menino que traz muitas felicidades aos seus pais.
1º de novembro de 2017
Patrick passou no vestibular de Gastronomia hoje, uma
bênção! Agora somos mãe e filho estudando o mesmo curso,
juntos, com Deus no comando sempre e numa luta para conseguir a mesma formatura como chefes de Gastronomia.
Se eu não conseguir o tão sonhado diploma, fico feliz do
mesmo jeito, pois sei que meu filho vai consegui-lo, e isso, para
mim, será a mesma coisa. O mais importante não sou eu, e sim
ele. Agora a fé é tudo que temos, o esforço constante, pois vou
ter que ir para Londrina de carro todas as noites. Mesmo assim,
é como eu disse: Deus no comando sempre.
12 de novembro de 2017
Tem mal que vem para o bem. Meu filho desistiu do curso
de Gastronomia depois de já ter feito a matrícula e comprado
17
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todas as roupas. Mas, como eu disse, Deus no comando sempre.
Ele nos livrou de um grande pesadelo. Eu não queria decepcionar meu filho, mas, graças a Deus, ele entendeu que isso era o
melhor para todos nós e, principalmente, para ele. Deus tem
coisa melhor para a sua vida.
21 de novembro de 2017
Hoje, domingo, foi um dia marcante, maravilhoso! Estivemos com nossos primos Elizer, Elaine e Ester, filhos do meu
tio Vicente e da tia Lola. Almoçamos juntos e fomos ao sítio
Deus É Bom.
9 de março de 2018
Esta é a primeira viagem de Patrick comigo. Luis nos levou até Londrina, onde embarcamos em um ônibus rumo a São
José dos Campos. Vamos visitar o tio Alceu, que vai fazer transplante de rim. Era para irmos em dezembro, mas eu estava esperando meus livros chegarem, a publicação Simplesmente o book
de Nice Armani. Chegaram hoje, então viajamos hoje mesmo.
Estávamos ansiosos para ver o tio.
O ônibus acabou atrasando, e chegamos muito tarde. O
tio de Alceu e seu filho, Gabriel, vieram nos buscar em Caraguatatuba. Os primos estão todos bem, e o irmão Gustavo fez
um lindo sobrado, casou bem casado e tem duas filhas lindas. O
primo Bruno, por sua vez, é muito amado, querido e temente
a Deus.
10 de março de 2018
Fomos todos congregar na igreja Praia da Enseada em São
Sebastião, litoral norte. Foi um culto lindo com a Palavra de Jó
38. Depois, fomos para Caraguatatuba, rumo à casa dos meus
primos, na pastelaria da Sonia. Elizer e sua linda família nos
18
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receberam com muito carinho, e Patrick amou o lanche da tia
Sonia.
11 de março de 2018
Congregamos no culto de jovens com o cooperador irmão
Pedrinho, com o irmão Gustavo, a irmã Izabela e o irmão Patrick. À tarde, fomos à praia Indaiá, em Caraguatatuba. Foi um
dia maravilhoso.
12 de março de 2018
Fomos visitar a Vanessa em São Sebastião. Depois, fomos
à Praia da Cigarra e ao mercado da Praia da Enseada. Tudo muito lindo. Fiz também um pão caseiro com o tio Pia. Antes de
irmos embora, visitamos a casa do irmão Custódio, sogro do
Gustavo, que infelizmente faleceu.
Gustavo então nos levou até Caraguatatuba, onde embarcamos em um ônibus que subiu a serra litorânea. Fomos até São
José dos Campos e pegamos outro ônibus, com destino a Londrina. Graças a Deus, deu tudo certo, o motorista me ajudou a
trocar as passagens. Era para ficarmos até meia-noite esperando
o ônibus para o Rio de Janeiro, mas deu tudo certo.
Para a memória: foi na igreja da Praia da Enseada que
Patrick testemunhou pela primeira vez a Palavra de Mateus 28.
22 de março de 2018
No domingo, houve o lançamento do meu segundo livro
na mercearia Nel. Foi movimentado o dia todo, tudo muito
simples, mas maravilhoso, graças a Deus… Uma bela tarde de
autógrafos de O Book de Nice Armani.
Como tudo é guiado por Deus, entreguei-me às mãos de
Deus, perdoei e pedi perdão por ser fraca e errante. Mesmo assim, tenho um Deus que me guia. “Vá e não peque”, essa frase
é para todos nós.
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24 de março de 2018
Fui no programa do Dim, às 10h. Falamos um pouco
sobre o meu livro no canal 21, e eu expliquei como tudo é registrado no Livro da Vida. Contei também que, em O Book de
Nice Armani, usei minha história para mostrar às pessoas que se
deve buscar a Deus com amor, fé e humildade, e que é disso que
precisamos para um Brasil melhor, pois sem Deus não somos
ninguém. O mundo é passageiro, mas nossas almas vivem eternamente. Amei o passeio! Muito obrigada, meu amigo, sucesso!
29 de março de 2018
Admiro muito a união da família do meu irmão Alceu.
Todos moram juntos, a nora, os filhos, os netos… Todos cheios
de amor.
Patrick, Luis e eu também fomos congregar em Jacutinga
hoje. A Palavra foi Marcos 4:35-41, Jesus acalma a tempestade.
30 de março de 2018
É Sexta-Feira Santa e também meu aniversário de 30 anos
de casamento com Luis Armani. Almoçamos bacalhau em celebração, um prato de tradição, pois só o comemos em dias tão
especiais como este. Apesar de tudo, eu sou feliz ao lado deste
homem, que é meu esposo e que me faz a mulher mais feliz deste mundo. Seu jeito simples e humilde me cativa, e seus olhos
verdes, como uma lavoura de Deus, me encantam.
Meu irmão Dirceu, padrinho do nosso casamento, faz
parte desta linda história. Um grande abraço a todos que acompanham nossa trajetória!
27 de abril de 2018
Meu grande amor é um bom pai, um bom marido e faz
tudo para mim. Nunca vou deixar o grande e verdadeiro amor.
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“Depois que meu filho nasceu, nunca mais saí do lado
dele. É meu companheiro, um anjo de Deus. Eu vivo por
ele, esse sim é o verdadeiro amor de uma mãe.”
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