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Não basta ser tio e padrinho, tem que 
participar (e trocar fralda também)
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Aprendendo

a dividir e 

cuidar

Primos

Os avós
Emoção dos avós de primeira viagem
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meu bebê
 Meu pequeno, meu bebê, meu Bernardo... e eu que achava que aqui dentro só cabia 
amor para um e vi o quanto que dois multiplicam o tamanho do coracão... você veio para 
nos alegrar, para juntinho com o Guigui transbordar sua mamãe aqui de orgulho e paixão... 
veio assim, de olhinhos coloridos e cheios de ternura; pezinhos de pão de queijo e cabelinhos 
douradinhos, gritinhos que quase nos ensurdecem, sorrisos que nos iluminam... Esse é você 
meu filhotinho, é um ursinho forte e bravo, delicado e valente e, lindo, lindo de viver!

 Você e seu irmão são minha luz, minha força, minha multiplicação. Para vocês eu quero 
o mundo, o melhor, quero vida longa, saúde, esperança, quero aprender diariamente, vou ser 
professora e aluna, igualmente importantes. Quero buscar sabedoria, quero ser coruja e leoa, 
quero ser amiga, confidente. E vou agradecer diariamente por acertos e erros, por ser legal e 
chata, por terem me escolhido para guiá-los, por ser simplesmente mãe.

Quero buscar sabedoria, quero ser coruja e leoa
 quero ser amiga, confidente. E vou agradecer diariamente

por acertos e erros, por ser legal e chata...

Mamãe Cristina, logo após o parto



todas, todas as vezes com uma enorme 
expectativa: Bernardo já vem... Vovôs, vovós, 
tios, tias, amigos, todos nos dando tantos 
presentinhos para completar o enxoval 

do bebê. E tudo 
foi preparado, em 
todos os detalhes, 
do chuveiro elétrico 
instalado pelo 
vovô Marcelo para 
você não passar 
frio no banho, 

da plaquinha da vovó Bia pra porta do 
quartinho da maternidade, a primeira 
chuteria que vovô Ronaldo escolheu pro 

seu primeiro chute 
a gol, a camisa 
xadrez que vovó 
Silvinha deu pra 
você fazer sua 
estréia cavalgando, 
várias coisinhas do 
Galo que a família 
não vai deixar você 
optar por outro 
time, pode ter 
certeza, pequeno! 
E assim correu o 
rio, até Waltinho e 
Marisa ajudarem 
a mamãe a te 
trazer ao mundo. 
E foi lindo! Papai 
não conseguiu 
filmar seu parto, 
a ansiedade não 
o deixou ligar 
o telefone! Mas 
pode ter certeza 
que ele se lembra 
bem como foi! E 
ver seu rostinho 
foi uma emoção 
indescritível meu 

amor... não sei como explicar como é amar 
a primeira vista, mas isso existe e é infinito. 

E eis que um dia, expecificamente dia 
primeiro de janeiro de 2016, vi o resultado 
de um exame de gravidez, positivo. Já não 
era o primeiro exame que fiz, na verdade, 
o segundo, mas a 
emoção é sempre 
única; grávida. 
Primeiro um 
susto, claro, feliz e 
assustada. Gerar 
uma vida é uma 
responsabilidade 
enorme, pensar no futuro uma 
preocupação, viver uma nova vida uma 
descoberta diária. E assim foi seguindo... 
Já no primeiro 
u l t r a s s o m 
podemos ouvir 
seu coracãozinho 
batendo, seu 
irmão e seu pai 
sempre ao meu 
lado nessas horas, 
já não sei dizer 
qual era o mais 
ansioso para 
cada utrassom, 
para tentar ver 
seus movimentos 
e sonhar com 
seu rostinho... 
Mas nunca vou 
esquecer a reação 
do Guigui quando 
o médico disse: 
menino! Ah, se 
você pudesse ver o 
pulo do seu irmão 
de felicidade! 
Vibrou como se 
fosse final de 
campeonato e 
gol! E seguimos 
juntinhos em 
cada consulta pra te ver... muitas 
vezes preocupados, outras aliviados, e 

Já no primeiro ultrassom
podemos ouvir seu

coracãozinho batendo
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tiostios
um ninho é o que nos garante criar asas.  
 Que família é o vínculo mais forte que 
existe nessa vida, mas tão importante quanto, 

são os amigos, 
que dizem ser 
a família que a 
gente escolhe. 
Espero ser sua 
tia por escolha 
da Vida e sua 
amiga por sua 

escolha própria. Eu, desde já, te escolho como 
meu menino querido, amado e companheiro 
pra essa vida inteira. Vai ser divertido! 
 Te amo muito Bê, e agradeço todos os 
dias por você existir.

 Sua chegada foi muito importante pra 
mim, meu primeiro, e talvez único, afilhado. 
Você me deu  a alegria e a responsabilidade 
da madrinha – 
que descobri no 
seu batizado, 
que significa 
“Mãezinha”, e 
trouxe um gosto 
especial, porque 
o amor que 
senti com o seu nascimento foi muito novo: 
de alguma maneira você me aproximou da 
maternidade, no momento em que meu irmão 
se tornou pai. 
 Um mês e meio depois que vc nasceu, 
me mudei de país, também pela primeira 
vez. Acompanhei por 6 meses à distância 
seu crescimento, por fotos e Skype. Você foi 
o neném mais risonho do mundo, agora com 
quase 1 ano é o mais chorão de todos, e eu 
te acho o mais lindo e completo! Porque a 
vida é isso meu amor, riso e choro, carência 
e entusiasmo, a gente cai sete vezes e levanta 
oito – e eu só quero que você saiba que estarei 
ao seu lado sempre que precisar de amparo 
pra se levantar. Mas também pra correr atrás 
da bola, pra subir numa bicicleta e começar a 
pedalar sem as rodinhas. E te levar na escola, 
ajudar a estudar História, quem sabe você 
não me ensina matemática? Achava que eu 
não era boa com números, mas hoje trabalho 
com arte e planilhas. Somo e divido, gosto 
de ler e escrever, amo cinema, espero poder 
te mostrar bons filmes e livros. Te levar pra 
conhecer o mundo, mas mostrar que não tem 
melhor lugar do que nossa cidade e que ter 

Eu, desde já, te escolho como
meu menino querido, amado e 

companheiro pra essa vida inteira
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que literalmente levei o seu pai até a sua mãe, 
e que sempre imaginei como seria ser para 
alguém o que o seu pai foi pra mim. Tomara 
que eu consiga. Que possa ser um modelo 
de personalidade, de caráter, de humor, de 

força de vontade 
e de respeito 
com todas  as 
pessoas. Seus 
pais fazem parte 
do seleto grupo 
de pessoas 

fora de série que eu conheço, e não tenho 
dúvidas que você também vai fazer parte 
dessa tropa.
 Em qualquer situação da vida, em 
qualquer fase, tenha em mim sempre um 
porto seguro. Vou estar a postos para te 
ajudar e acobertar no que for preciso, e 
espero estar na primeira fila para te aplaudir 
a cada conquista, que tenho certeza, não 
serão poucas. Obrigado por me proporcionar 
a chance de retribuir tão rapidamente o zelo 
e o cuidado que me foram dados pelo meu 
herói de infância.
 Mais do que te dar presentes, te 
prometo ser presente, sempre. Já te amava 
antes de te conhecer, moleque. Agora amo 
mais um pouco.

 De todas as bênçãos que Deus me 
proporcionou na vida, a família foi com 
certeza a mais importante para a pessoa que 
me tornei. Dei sorte de ter pais, primos, tios e 
tudo mais que me apóiam nas minhas decisões 
e se preocupam 
e se importam 
comigo em todos 
os momentos. 
Essa bênção 
eu já tenho 
certeza que 
você vai ter, mas vou compartilhar com você 
uma diferente, mas que fez uma diferença 
incrível na construção do meu caráter. Eu 
tive exemplos. Tive pessoas que considero      
ídolos, mesmo que sejam pessoas normais. 
E um dos maiores ídolos da minha vida é, no 
caso, seu queridíssimo e amado papai.
 Aos 15 anos decidi fazer crisma, e 
descobri que devia escolher padrinhos para 
me crismarem. Não tive dúvidas. Dei um jeito 
de tornar o Dudu, que já representava muito 
na minha vida, muito mais que um primo 
normal. Virou meu padrinho, e com isso, 
assumiu oficialmente o papel de exemplo. 
 Um vôo perdido me deu a chance de 
receber a surpresa de te ter como afilhado. 
Eu, que fui o primeiro a saber da sua chegada, 

Eu tive exemplos. Tive pessoas
que considero ídolos, mesmo
que sejam pessoas normais

Marcelinho, tio e padrinho
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uma simples madrinha, pode me chamar de 
amiga e sempre que precisar de alguém ao 
seu lado eu já estarei lá.
 Mas você me promete que vai continuar 
inundando meu coração de amor? E me 
ensinando como ser uma pessoa melhor? Eu 
sei que sim! Seus pais me confiaram um papel 
muito importante e não posso decepcioná-
los. E é por isso que você ocupa um lugar 

especial em 
mim. Tenho o 
dever enorme 
de apoiar seus 
pais na incrível 
missão de guiá-

lo para fazer o bem, se tornar um menino tão 
especial quanto à família que você chegou 
para completar.
 Bê, na verdade, o quê você precisa 
saber agora, é que te amo e desejo um 
mundo de sonhos, alegrias e que você cresça 
para fazer a diferença a todos à sua volta. 
Você já mudou a minha vida, e te agradeço 
por isso! Seja feliz sempre!

 Você ainda não sabe direito quem eu 
sou, mas quando crescer, vou te contar como 
me tornei sua madrinha. Na verdade, por 
esse meu posto, eu vou te contar um montão 
de coisas pela vida.
 Por agora, o que você precisa saber é 
que é um moleque muito sortudo. Chegou 
para completar um time incrível. Um dia vai 
saber o quanto seu pai é querido e amado. 
O quanto sua 
mãe, além de 
linda, tem uma 
energia e uma 
simpatia sem 
igual.
 E Bê, você não tem ideia do carinha que 
escolheram para ser o seu melhor amigo: o 
Gui é o melhor irmão do mundo.
 Você ainda não sabe muito bem para 
que uma madrinha serve, e você é o meu 
primeiro afilhado, então não conheço todas 
as regras e como cumprir meu papel. Você 
vai me ensinar isso. Acho que temos muito 
a aprender juntos.  Prometo ser mais que 

Luisa, prima e madrinha

Tenho o dever enorme de
apoiar seus pais na incrível missão

de guiá-lo para fazer o bem



Áósavós

muito amor! No meu coração, você já está 
aninhado desde o momento que chegou 
a este mundo louco, difícil e perigoso, mas 
também cheio de beijos, bolas e bolos! E 
sorvete, muito sorvete!
 Te darei, saiba, tudo que estiver ao meu 
alcance, mas acredite, jamais conseguirei te 
dar a alegria que você me deu ao nascer.
Te amo muito, sempre e além.

 

 Não dá prá descrever a emoção de 
ter você em meus braços, logo que nasceu. 
Ver meu filho carregar o seu filho, com 
aquela expressão de orgulho, de “olha o quê 
eu fiz...” Coisa mais gostosa, sentimento mais 
profundo!
 Bê, te prometo estar presente em 
todos os momentos em que precisar de colo. 
A casa da vovó terá parquinho e sempre 

Ver meu filho carregar o seu filho, com aquela
expressão de orgulho, de “olha o quê eu fiz...”
Coisa mais gostosa, sentimento mais profundo!

Vovó Silvinha







 Sabias, Bernardinho, que quando seu 
pai nasceu parodiei o poeta e também disse 
que não tinha nada a oferecer praqueles dez 
minutos de vida, 
a não ser um 
nome?
 “Nada te 
posso dar.  No 
teu primeiro 
instante de vida 
a minha estrela 
não se apagou. Partiu-se em duas e lá no 
alto uma delas te espera, será tua. Nada te 
posso dar, senão um nome e esta estrela. Se 
acreditares em estrela, vai buscá-la...”

 Sabias, Bernardinho, que meu 
caminhãozinho, puxado com um barbante, era 
uma caixa de sapato Vulcabrás?  Não fiques 

constrangido, ele 
era bem valente 
e carregava 
muita areia. 
Não era muita 
areia pro meu 
caminhãozinho. 
Não precisa se 

apiedar de mim. Achava o máximo o meu 
possante. 
 Pro seu pai, além de dar um nome 
e uma estrela, também ofertei muitos 
caminhõezinhos. E de madeira. Melhor: com 
quatro rodas. Inventamos a roda naquelas 
santas horas.
 Os seus caminhões, certamente, serão 
de controle remoto. Aceita, menino, esses 
inofensivos divertimentos. Leva-os a sério, 
com aquela seriedade da infância, voltava a 
dizer o poeta. “Nada mais sério do quê uma 
criança brincando”. 
 Portanto, aperte esse botão neste 
aparelho e faça essa mágica de um caminhão 
andar sozinho.
 Não te prometo nada a não ser alguns 

Os seus caminhões, certamente,
serão de controle remoto. 

Aceita, menino, esses inofensivos 
divertimentos
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passeios por um bosque encantado chamado 
Parque Municipal. Já, já, vai conhecer esse 
parque, onde seu avô passou a infância e 
adolescência.
 Lá tem de um tudo: balanço, 
escorregador pra escorregar nossas dores, 
frutas que se apanham no pé, passarinhos 
com orquestra nos bicos e roda gigante pra 
ver o mundo lá de cima.
 E andar de trenzinho. Sabias, 
Bernardinho, que trocador do trenzinho foi o 
primeiro emprego do seu avô? Fazia estripulia 
naquele estribo.
 E vamos tirar retrato no lambe-lambe, 
daqueles bem antigos. Não te assustes se 
surgir um clarão e uma fumaça na hora da 
chapa. Seus olhinhos, seguramente, ficarão 
esgazeados e atônitos, conheço esses olhinhos 
assustados. Liga não, são coisas e charmes de 
retratistas antigos.
 E, desde já, te prometo que plantarei 
uma jabuticabeira e ansiarei para que dê 
frutos pra gente se deliciar e depois, extasiados 
com tanta doçura, eu poder te contar meus 
melhores casos. Será que vai dar tempo? 
Dizem que jabuticabeiras são custosas pra 
crescer. Se não der tempo vai “valer a intenção 
da semente”.
 E se ficares muito cansado com 
tanta aventura, voltaremos pra sua casa, 
sentaremos em frente à TV e jogaremos 

“Playstation”. É assim que se fala? Pode ficar 
tranquilo, respeitarei seu habitat natural.
 É só me ensinar. Esse velho do século 
passado aprende rápido. Apertarei botões, 
colocarei a língua pra fora, dando seta pra 
esquerda e, pode ter certeza, tentarei te 
vencer. Se passar de fase, vibrarei. Se não 
vencer, vou sentir orgulho da habilidade do 

E, desde já, te prometo que plantarei uma
jabuticabeira e ansiarei para que dê frutos pra gente

se deliciar e depois, extasiados de tanta doçura...

meu neto.
 Orgulho é que não me falta, por saber, 
de antemão, que você vai morar e viver no 
coração das pessoas.
 E arrumarei um jeito de te colocar pra 
entrar junto com jogadores do glorioso no 
estádio. Nossa, que primazia, nunca coloquei 
seu pai em nenhuma arena, estava muito 
ocupado. Esse negócio de ministrar aulas de 
manhã, à tarde e à noite, cuidar dos filhos dos 
outros, me tomava muito tempo. 

 Hoje, desocupado, estou à sua 
disposição. Desconfio que às vezes falhei com 
seu pai, vou tentar melhorar com você. 
 Sabias, Bernardinho, que seu pai é meu 
melhor amigo?
 Tomara que também sejas o melhor 
amigo dele e de seu irmão.
 Beijo, menino.

Vovô Ronaldo



 Oi, Bê! 
 Aqui quem fala é a sua prima mais velha 
por parte de pai, a primogênita bisneta da 
vovó Yêdda. E para começo de conversa, acho 
que você está cansado de ler essa revista e ver 
que a família só escreve coisas meigas, falando 
de como você é fofo e bonitinho, por incrível 
que pareça, sempre vai ser assim, até você 
envelhecer. Mas eu vou falar de outra coisa, 
vou mandar a real! Como comecei a falar de 
família, não vou deixar essa conversa no meio.
Alguns de nossos familiares não entendem 
muito de tecnologia. Ficam achando que a 
gente é doido e falam toda hora: “menina, 
larga esse celular e vai brincar”.

 Eles não entendem que, no mundo 
de hoje, as crianças não vão pra rua brincar 
de rouba-bandeira, pega-pega ou bicicleta, 
mas sim interagem nas redes sociais e jogam 
joguinhos online. Hoje, em 2018, as provas e 
os livros ainda são em folhas, provavelmente 
na sua época serão em sites escolares. 
E o Gui, vamos falar dele? Sei que às vezes ele 
te amola, sei como é! Também faço isso com o 
Henrique, meu irmão. Mas é porque quando 

vocês nascem, ocupam um pouco do nosso 
trono. Antes, era todo mundo mimando e 
dando presentes só para gente, e “do nada” 
nasce uma criaturinha tão fofa, mas que vira 
o centro das atenções! Então às vezes, tenha 
um pouco de paciência com ele, porque o 
ciúme bate e incomoda tanto, que às vezes 
dá vontade de torcer o pescoço de vocês, 
mas a gente ama muito esses “invasores”!
 E o seu pai? O tio mais doidão e 
animado que eu conheço. Desde que eu era 
uma bebê, ele punha o polegar entre 2 dedos 
e apertava nossas bochechas! Quando minha 
mãe falava que ele iria nos visitar na minha 
casa, eu combinava com ela de esconder e 

falar com ele que eu não estava, só para que 
quando ele  me “achasse” (porque minha 
mãe sempre contava aonde eu estava para 
a brincadeira ir mais rápido) me apertasse, 
como sempre fez e faz até hoje. 
 Se você está gostando de ler isso, 
tenho que te avisar que já estou acabando. 
Mas se você não gostou, pode saber que vai 
ficar livre de mim em 3, 2... beijo da Luana,     
1, FUI!!!!! 

Eles não entendem que no mundo de hoje, 
as crianças não vão para rua brincar de 

rouba-bandeira, pega-pega ou bicicleta...

Os tios Alexandre e Renata 
e os primos Henrique e Luana,

com o bebê Bernardo
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Sou um privilegi-ADO
Na maternidade por ele fui nin-ADO
Meu pai, com seu nome, homenage-ADO
Aprendeu muito com este ser encant-ADO.

A bola foi seu rein-ADO
Amizade seu leg-ADO
Seu humor diferenci-ADO.

Uma coisa me deixa chate-ADO
O pouco tempo que estive ao seu l-ADO

Como vou saber que Pelé dificilmente
será super-ADO!?
Ou Reinaldo como deixava
o adversário humilh-ADO?
Casos de Tubira por quem será cont-ADO?
  
Mas sei que daí de cima serei olh-ADO
Por esse tio-avô Ilumin-ADO
Que nunca me deixará desampar-ADO

Um beijo e muito obrig-ADO 
Do seu Sobrinho neto Bern-ADO
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