
Gabriel... Nome de origem bíblica que  quer dizer 
“Deus enviou”. Nome do anjo que foi enviado até 

Maria....

Cremos também que nosso Byel foi enviado... para 
em pouco tempo nos  ensinar um pouco mais sobre 
o que é o amor incondicional... O amor do Nosso 

Deus!

Gabryel...Saudade eterna!

  
Com 17 anos engravidei com 8 meses de namoro, ao contrário de muitas 
jovens que engravidam na adolescência, eu tive todo o apoio familiar 
então me casei e tive o meu primeiro filho o Thyago. Simplesmente 
maravilhoso e me lembro como se fosse agora quando o vi pela primeira 
vez, quando ouvi o seu chorinho e eu com medo,assustada, pois só tinha 
18 anos e tudo 
aconteceu tão 
rápido... 

Tive que amadurecer depressa, ao passar do tempo tive a 
certeza que o meu casamento e o meu filho Thyago 
realmente foi um presente de Deus nas nossas vidas! 
Foi quando decidi engravidar novamente para dar um 
irmãozinho para o meu Thyaguinho e também porque a 
experiência como mãe foi maravilhosa, estava preparada 
para outro filho, então com o apoio da família engravidei 
pela segunda vez.
Foi uma gravidez tranqüila,calma,segura.Fizemos o pré-
natal e tudo ali estava bem, foram 9 meses maravilhosos 
até que chegou o grande dia! |Eram exatamente 23h do dia 
03 de fevereiro de 2009 (2 dias depois do meu aniversário 
onde completei 20 anos) quando comecei a sentir contrações. Fomos então para a clinica e lá me internei e por 
minha decisão fiz a minha 2° Cesaréia às 8h35 do dia  04 de fevereiro, às 8h40.
NASCEU O MAIS BELO DOS PRESENTES, AQUILO QUE VIRIA TRANSFORMAR NOSSAS VIDAS E A 
NOS ENSINAR O VERDADEIRO SENTIDO DA VIDA. 
Estava tudo tranqüilo o meu pequeno nasceu bem lindo,um bebê gordinho,forte,no seu primeiro segundo fora da 
barriga o médico disse BOM SINAL PAPAI aquelas palavras foram o suficientes para ficarmos tranqüilos, até que 2 
horas depois às 10h45 quando estava babando naquela pessoinha mais linda,mais abençoada o pediatra entrou para 

aquela visita normal e me disse que o meu GABRYEL 
TERIA A SUSPEITA DA SINDROME DE DOWN. 
Naquele momento desesperei,enlouqueci,eu gritava como 
se tivesse morrendo de uma dor fortíssima e todas as 
emoções vieram,senti tanto medo,até que me acalmei e 
olhei para aquele anjo que estava ali bem do meu lado 
grudei no meu pequeno e jurei para ele que jamais o 
abandonaria e que iria o defender de TUDO e que iria cuidar 
e protege-lo. Nossa família sofreu muito mas em nenhum 
momento houve rejeição,apenas um medo de uma nova 
situação inesperada! Até ai estava tudo "bem". Quando o 
meu Gabryel estava com 1 mês e 3 dias descobrimos que ele 
era cardiopata e tinha o desvio do séptico atrioventricular de 
forma intermediária. Ai sim nossos mundo desabou!! Eu me 



lembro do choro do meu esposo,do desespero dele,mas fomos fortes 
e nos unimos com muita força e esperança que tudo iria dar certo.
Hoje (12/07/2009) o meu anjo Gabryel tem 5 (cinco) meses de vida 
e está a espera da cirurgia para poder começar uma nova vida! 
Estamos com medo e confesso estar sofrendo bastante(agora estou 
em lágrimas dando um banho no teclado).Às vezes sinto vontade de 
sumir com o meu anjo,mas sei que o melhor para ele é cirurgia neste 
momento que está tudo sob controle.Acredito que tudo irá ocorrer 
maravilhosamente bem e que o meu GABRYEL será de OURO.E 

que ele irá superar todas batalhas de sua vida e o mais importante SERÁ FELIZ!!! 
E que o meu Anjo GABRYEL seja de exemplo para muitos e muitos que ainda nasceram.. 
GABRYEL NOSSO AMOR POR VOCE É IMENSO E QUE ESTAMOS COM VOCÊ MEU FILHO PARA 
TUDO,SABEMOS QUE O CAMINHO NÃO SERÁ FÁCIL,MAS IREMOS VENCER E SER MUITO FELIZES! 
  
PAI:FERNANDO DA SILVA FREITAS 
MÃE:FERNANDA ARAÚJO NUNES 
IRMÃO:THYAGO ARAÚJO NUNES FREITAS 
GUERREIRO:GABRYEL ARAÚJO NUNES 
FREITAS 
DATA DE NASCIMENTO:04/02/2009 
CARDIOPATIA:DESVIO DO SEPTICO 
ATRIOVENTRICULAR FORMA 
INTERMEDIÁRIA 
RIO VERDE,GOIÁS 
2 DE JULHO DE 2009 
  
E QUE DEUS ESTEJA CONOSCO AGORA E 
PARA SEMPRE,AMÉM!

**** QUANDO ESTA HISTÓRIA FOI CONTADA 
POR FERNANDA O PEQUENO GABRYEL ESTAVA INDO PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, ONDE PASSARIA 
POR CONSULTA NO HOSPITAL DANTE PAZANEZZI E POSTERIORMENTE A CIRURGIA PARA CORREÇÃO 
DA CARDIOPATIA. INFELIZMENTE, GABRYEL NÃO TEVE TEMPO DE OPERAR, POIS CHEGANDO LÁ 
CONTRAIU UMA GRIPE QUE EVOLUIU RAPIDAMENTE PARA UMA PNEUMONIA QUE O LEVOU AO ÓBITO!
IRONIA? DESTINO? NÃO CREMOS NISSO... MAS  SIM QUE EM TUDO DEUS TEM UM PROPÓSITO! A VIDA 
DO NOSSO MENINO FOI CURTA, MAS SUFICIENTE PARA CUMPRIR O PROPÓSITO DE DEUS NA VIDA DA 
FERNANDA, DOS AMIGOS... DO PAI...
ESPERAMOS QUE  AOS POUCOS DEUS VENHA REVELANDO OS SEUS PROPÓSITOS E PRINCIPALMENTE 
CONSOLANDO OS CORAÇÕES DOS FAMILIARES.

COM AMOR,

DURCILA CORDEIRO
ADM. DO BLOG E MÃE DO CADU E DA BIA

Gabryel...Saudade eterna!
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