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Quando achamos que a vida esta sem graça, ou não nos empolga mais, é quando 

percebemos o quanto o universo na forma de Deus se mostra magnífico em sua 

plenitude, que ao perceber que nossa vida precisa de um motivo para mudar, as forças 

do universo conspiram e mostram toda a sua eficiência e sutileza nos propiciando 

gratificantes novidades em nossa vida, que proporciona reconstruir nossos projetos para 

o futuro com muito mais animo e felicidade. 

Falando de felicidade e coisas boas, sempre considerei o mês de setembro como um mês 

que me traz sorte ou boas novidades, pois foi assim em grande parte de minha vida e em 

grandes acontecimentos que tive ao longo dela. E não foi diferente esse setembro de 

2007, ele não me decepcionou, me proporcionando uma grande novidade, a minha 

paternidade. 

Ainda não entendi e nem assimilei a nova situação, afinal você não ganha um manual 

que explique como ser pai, você apenas vai se acostumando com a idéia e vai 

aprendendo com a intuição, que é intrínseca no ser humano, e passa a construir seu 

modelo ideal. Acho que essas coisas é melhor deixar a natureza fluir naturalmente e 

deixá-la se encarregar de tudo. Mas uma coisa é certa, sua vida da uma sacudida, novas 

responsabilidades, muitas e intensas alegrias, tudo a aprender, motivação, felicidade, 

muitas noites sem dormir, mamadeira para preparar e muita frauda para se trocar. Mas a 

gente não se importa com estas coisas, o que você quer e deseja é que tudo corra bem na 

gestação e a criança seja saudável, você quer saber logo é o sexo do bebe, você fica 

imaginando como ele será, se se parecerá com você, são essas coisas que você pensa as 

noites que ficará sem dormir você nem se lembra. 

Afinal, será demais gratificante vê-lo nascer e crescer, gatinhar e dar os primeiros 

passos, ouvir suas primeiras palavras, seus choros e sorrisos, ver sua família tomar 

forma, ver sua descendência se seguir no tempo. Essas alegrias compensarão os 

esforços. 

Seja bem vindo. 

 

Marcio Prudêncio  
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