
“Vós sois as minhas testemunhas, diz o SENHOR, e meu servo, a quem escolhi; para que o saibais, e me 
creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim deus nenhum se formou, e depois de mim 

nenhum haverá.
Eu, eu sou o SENHOR, e fora de mim não há Salvador.

Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas 
testemunhas, 

diz o SENHOR; eu sou Deus.
Ainda antes que houvesse dia, eu sou; e ninguém há que possa fazer escapar das 

minhas mãos; agindo eu, quem o impedirá?”
 (Isaías 43:10-13)

Olá, eu sou o Carlos Eduardo – o Cadu –, a minha mãe já contou e recontou a minha 
história várias vezes. Por escrito, falando às pessoas... Ela não cansa de contar porque 
ela acha que é uma maneira de agradecer a Deus por tanto amor e misericórdia comigo, 
mas também com ela e toda a nossa família. 
Ela diz que o Senhor fala que devemos contar as bênçãos e a minha vida é “benção 
pura” diz ela! Eu também acho que devemos contar as bênçãos e também acredito que 

eu devo a minha vida a Deus, mas eu confesso que às vezes fico com vergonha de todo mundo 
olhando pra mim (risos). Mas eu deixo ela contar assim mesmo porque testemunhar esse 
milagre faz com que nós exaltemos o nome do Nosso Deus! Amém!
Bom, eu ainda não sei escrever, mas a minha mãe vai escrevendo como se fosse eu...(é que a 
gente fala muito sobre isso... ela sabe bem como eu contaria). Então vamos lá...
A minha história é real e de sucesso, para que todos que passam por um problema semelhante 
tenham ainda mais força para continuar na luta como a minha mãe e muitas outras mãezinhas 
espalhadas por este Brasil e mundo de meu Deus! Crendo principalmente que há um Deus que 
nos ama e que nos permite certas circunstâncias sempre com um propósito, embora não 
saibamos bem qual é.
A gente sabe que nem todas as histórias acabam como a minha, com o final feliz, mas tenho 
certeza que em todas elas, nossos pais e todos que compartilham com eles a dor, saem mais 

fortalecidos e em muitos casos a perda faz com que se unam a outros pais em busca de ajudar 
outros como seus filhos.

A minha mãe fala que toda a angústia antes e depois da minha cirurgia  serviu para que ela se 
aproximasse ainda mais desse Deus e confiasse Nele como nunca tinha confiado. Ele foi fiel e 

providenciou tudo que era necessário.
A minha história começa mesmo antes do meu nascimento... Quando minha mãe ficou 

grávida, nem tinha idéia e seus planos não eram esses, mas Deus tinha um plano. Ela 
planejava sair de um emprego e buscar outro melhor e aí veio a notícia: “Você vai ser 
mamãe de novo”, disse a moça do laboratório. Ela não queria acreditar! Sentia um misto de 

alegria e decepção!! Alegria porque sendo cristã, sabia que filho é sempre benção! E 
decepção porque não planejara a gravidez para aquele momento. 

Bom, mas foi só até passar o susto! Ela diz toda hora que eu não fui planejado por ela e nem pelo 
papai, mas tinha sido por Deus e são felizes por isso. Depois a espera por mim foi de muita alegria 
e ansiedade... Ainda nem sabia que eu seria um menininho e já fazia planos mais uma vez. Ela 
trabalhava num jornal nessa época e a gravidez passou depressa e ela engordou horrores!!! 
Também no caminho para o emprego sempre passava numa loja de conveniências e comprava 
balas, chocolates e sorvetes. Foi difícil me carregar!
A cada ultra-som que fazia nada era detectado, tudo parecia bem. Como ela não tinha plano 
de saúde na época, e fazia consulta pré-natal popular, em nenhum momento o médico pediu 
pra que minha mãe fizesse as ultra-sons mais sofisticadas como morfológicas ou  eco-
fetal. Ele não tinha essa preocupação e minha mãe muito menos, pois nem de longe... sabia 
de algum caso de crianças com cardiopatia na família ou fora dela. Para ela eram casos 
isolados e nem passou por sua cabeça! Ela diz: Pura ignorância!!!
Quando completou cinco meses de gravidez lá foi ela fazer a ultra-som que diria se eu 
seria ou não um menino! Que felicidade!!! Era eu!!! Mamãe ligou pulando de alegria pro 

papai. Ele ficou muito feliz! Um menininho pra ajudá-lo na torcida com o Corinthians (risos)! Dali 
por diante era só escolher o nome e esperar....eu nascer! 

 A médica dizia que estava tudo bem comigo. Foram vários nomes antes de chegar em Carlos Eduardo....Samuel, 
Daniel, Guilherme...Davi... Mas meu pai gostou de Carlos Eduardo e logo começaram a me chamar de Cadu.
Uma semana antes do meu nascimento, mamãe teve sonhos que se repetiam. Não eram iguais, mas a situação era 
mesma... Muita água e ela salvando a minha maninha (Bia) mais velha de afogamento. O último sonho a água estava 



invadindo o nosso apartamento e no canto ela via uma caixa e um bebê 
roxinho dentro.  Acordava sempre assu s t a d a  c o m  o s  
s o n h o s ,  m a s  n ã o  d a v a  impor tância. Achava que 
e r a  s o n h o  d e  preoc upação normal de 
a l g u é m  q u e  estava prestes a dar a luz. 

T a n t o  foi assim, que ela só tornou a lembrar 
desses sonhos depois que a ventania que vinha se 
aproxim ando...  naquela época.... havia passado. Ela pensa 
h o j e ,  não que os sonhos eram avisos, mas de uma maneira ou 
de outra que Deus já estava lhe preparando e capacitando para tudo que 
viria pela frente.
Em 15 de agosto de 2003 foi grande dia marcado para eu nascer em um 
hospital em Várzea Grande – MT. Uma cesariana previamente marcada. 
Eu era o segundo filho e nada havia sido diagnosticado durante o pré-
natal.
Chegamos ao hospital por volta das 6h, mas algumas urgências 
acabaram por deixar a mamãe esperando até às 10h30 para entrar no 
centro cirúrgico. Eu nasci eram um pouco mais de 11h.Chorei 
bastante, pesei 3,540 kg, e tinha 51 cm. Mas na hora de fazer os 
exames de práxis tive falta de ar e fui levado para o balão de 
oxigênio. Ali disseram que eu já apresentava cianose. Mas nem 
desconfiávamos de nada...Acho que nem os médicos. Pelo menos 

não desconfiavam de problema cardíaco. E se desconfiaram não 
disseram nada para os meus pais.
O hospital era de poucos recursos e apesar da experiência do médico, 
ele achou que não havia nada de errado, afinal recém-nascidos às 
vezes apresentam dificuldades respiratórias. Fiquei no balão por 40 
minutos e depois fui levado para enfermaria para ficar com a mamãe. 
Dormia muito e não era muito bom para mamar. A cianose persistia, 
mas os leigos como a mamãe, achavam que "era neguinho como a ela".  
O pediatra mais cuidadoso mandou pedir exames de sangue e 
começou a me dar doses de glicose para me deixar mais ativo. O exame 
comprovou que eu havia nascido com uma taxa glicose abaixo do 
normal. Mesmo assim permaneci no hospital com a mamãe em 
observação mais do que as outras mães que tiveram o bebê no mesmo 
dia.
O pediatra só nos deu alta depois que me viu mamando, mas mesmo 
assim ainda nos telefonou em casa. Mamãe nem desconfiava do que 
estava por vir e dizia que estava tudo bem. Achava que eu era 
preguiçoso, mas nada fora do normal, já que a minha  irmã também era 
preguiçosa para mamar. Quanto à cianose... Acreditava no que diziam: 
"puxou a mãe" (meu avô e papai são de pele clara). Mamãe nem se 
tocou quando ainda na maternidade o cirurgião que fez o parto veio nos 
visitar e olhando para o mim e depois para mamãe disse uma frase que 
ela só veio compreender muito tempo depois: "ainda bem que não a 
ligamos (ele quis dizer que não tinha me esterilizado com ligadura de 

trompas ) a senhora". Nesta época mamãe estava com 33 anos.
Bom... no final de sete dias fomos de novo ao pediatra. Eu, mamãe e papai.. 
O mesmo que me acompanhou no parto. Era para pesar, medir... estas 
coisas de retorno. Lá ele fez os exames, mas falou com cara de 
preocupado após examinar bem unhas das mãos e pés: "Esta cor dele 
não está normal, não tenho certeza de nada e por isso quero que faça 
mais exames e para afastar qualquer hipótese vou pedir também um 
eco cardiograma". Mamãe arregalou os olhos e apavorou, mas ao 
mesmo tempo não acreditou na possibilidade de qualquer 
problema cardíaco, pois eu estava ali vivo!
Fomos direto ao laboratório. Lá a primeira dificuldade: o meu 
sangue coagulava rápido e quanto mais eu chorava, mais roxo 

ficava e mais difícil era para colher. Colheram.
Voltamos para casa e pelo telefone a mamãe começou a ligar nos locais onde  

faziam o eco, mas não haviam vagas. Acho que o seu sexto sentido lhe dizia para 
continuar tentando e num dos hospitais explicou que era uma urgência, um bebê e que 

precisava tirar uma dúvida. A moça foi delicada e concordou em nos encaixar. Chegando lá outro 
t r a nstorno, o pedido do exame molhou com a minha mamadeira de água (aqui é muito quente e mesmo sabendo 



que recém-nascidos só 
tomam leite materno, o 
pediatra aconselhou a minha 
mãe sempre molhar a minha 
boquinha), justo no carimbo 
do médico e meu papai teve 
que correr para buscar outro 
para sermos atendidos pelo 
plano. Deu certo.
Entramos para o exame, mas 
eu estava irritado, chorava... 
saímos da  sala – eu e mamãe 

que tentava me acalmar. Voltamos e logo no início mamãe pode notar pela cara 
da ecografista que havia algo errado. Perguntou com medo da resposta: "Viu alguma 

coisa aí doutora?" Ela disse sim, mas que tinha solução. Mas deu para perceber que não era simples 
assim.

Acabado o exame a médica disse que precisava falar com o médico que solicitou o exame e somente depois 
disso, se ele a autorizasse, falaria do resultado com papai e mamãe. Pavor de novo! 

Localizado o médico, ele a autorizou. Sem muitos rodeios, natural dos médicos, ela explicou: "O bebê tem uma 
cardiopatia congênita chamada de Transposição dos Grandes Vasos da Base" (aorta e pulmonar 
trocadas), ele não faz a troca do sangue arterial e venoso. Existe correção, mas tem que ser 
f e i t a  l o g o .  É  quase um milagre ele ter permanecido vivo em casa, ainda fazendo 
esforços e sem medicação", disse. Mamãe perguntou: "Ele pode 
mor rer?”"Sim", ela respondeu. A médica achou melhor sairmos de lá 

direto para uma UTI e no dia seguinte eu teria que passar por um 
cateterismo para fazer uma "atriosseptostomia com cateter 

balão", isso me manteria vivo até a cirurgia. O chant que 
deveria ter fechado ao nascer para que a aorta e a pulmonar 

funcionasse não havia fechado e permitia uma pequena 
troca de sangue (graças a Deus!). Fomos para outro 

hospital. Mamãe chorava agarrada a mim e nem sentia que ela 
estava cheia de pontos. Nada a fazia se separar de mim. Ela não sabe 

como me tiraram dos seus braços para me internarem na UTI. Ela estava sem 
chão!

A cardiopediatra da UTI, Dra. Daniela Rosseto, que é a minha médica até hoje, foi muito 
cari nhosa e nos explicou melhor o problema. Papai, mamãe e vovó Francisca ficaram mais calmos. No 
enta nto, ela nos disse que o meu ventrículo esquerdo já era tipo 3 , ou seja, estava atrofiado pelo tempo que 
estev e em casa e funcionando errado e que provavelmente eu não faria a correção total (Cirurgia de Jatene), mas uma 
o u t r a  cirurgia  que seria em nível de átrio (correção parcial) : Senning. Mas que eu viveria.
N o  d i a  s e g u i n t e  f o m o s  transferidos a outro hospital e lá foi feito o procedimento (atriosseptostomia com cateter balão). Eu 
fui muito bem, disseram. Voltamos a UTI. Lá eu fiquei sem aparelhos, somente aqueles que servem para medir os batimentos 
e a saturação e havia um cuidado especial com a minha perninha, onde tinham introduzido o cateter para chegar 
a o  coração. É que tinha risco de trombose. Pude até mamar.

Ali ficamos sete dias, eu tive uma pequena infecção. Fui furado demais. Rasparam a minha 
cabeça toda e o umbigo também foi retirado antes que 
caísse para colocar um cateter.
Em casa todos tinham o cuidado de não me cansar, 
principalmente a mamãe nas mamadas no peito. Mas a 
vovó Francisca... até hoje digo que ela é minha segunda 
mamãe. Ela sim... sabia me acalmar. A minha mãe sempre 
deixava com ela as tarefas mais difíceis. Se não fosse a 
minha avozinha... 
Sempre completavam com mamadeira e toda semana 
íamos ao consultório da dra Daniela. Ao final de um mês, 
ela nos disse que não dava mais para esperar que eu 
ganhasse mais peso (eu perdi peso), pois a cianose estava 
piorando e provavelmente se esperássemos eu não 
resistiria a uma viagem de avião de carreira e teria que 
viajar de UTI aérea. 
Naquela época, nosso convênio não cobria quase nada, a 
UTI particular era uma fortuna e o SUS uma burocracia. 
Mamãe começou a correr com os papéis no TFD 

(Trat amento fora do Domicílio), pois a cirurgia não era feita aqui. Tudo se encaixou, menos a vaga 



no hospital. Tínhamos uma cidade que  queriam  mandar (Campo Grande-MS), mas nenhuma data.
Mamãe  tentava um agendamento no Incor em São Paulo (Instituto do Coração) e nem conseguia que atendessem o telefone. Foi então que 
ela lembrou de uma  infância (Dra Ana Lúcia Dias) que havia estudado medicina e feito residência em São Paulo. A sua esperança 
era que ela nos ajudasse conhecendo alguém nos hospitais especializados. Mas a ajuda dela foi melhor ainda: ela nos conseguiu a vaga 
para o Hospital do Coração em São Paulo, referência em pesquisas com os pequeninos e a equipe estava mais acostumada com o 
problema do que mamãe imaginava. Ela deu muitos aleluias!Mas amiga dela disse para ela correr! Eu já estava ficando " velho" demais para 
o procedimento.
Depois de quase ter sido adiada a nossa ida para o hospital, chegamos a São Paulo no dia 8 de outubro de 2003. É que quase na 
véspera da nossa viagem ligaram do hospital dizendo pra gente esperar  mais um pouco pra ir porque a 
maioria dos médicos estava em congresso. Mas a mamãe disse que não poderia esperar, 
pois estava com as passagens do TFD e meu pai já tinha ido de ônibus antes. Além de tudo 
era preferível esperar lá até o hospital poder nos receber. Fomos. No dia seguinte ligamos 
para Tânia, secretária da dra Ieda Jatene e da dra Patrícia (o contato da Ana Lúcia). Ela 
surpresa: “Vocês vieram!” Mamãe explicou porque não poderíamos esperar e ela com 
muita gentileza disse que iria explicar o caso para dra Ieda e graças a Deus nos ligou 
dizendo que estava tudo certo para a internação.
 Eu tinha 1 mês e 23 dias quando internei. Na mesma manhã quando me recolheram para 
exames passei mal, fui para o oxigênio e a dra Patrícia (anjo bom) achou melhor  me tran
sferir para UTI. Foi o último dia que  fiquei com a minha mãe todo tempo e também o ú l t i
mo dia que mamei o leite materno. No dia seguinte acharam melhor me entubar  e sedar para 
que eu não ficasse agitado.
Começaram ali os estudos para saber qual seria a melhor solução, já que a Cirurgia de 
Jatene direto é mais recomendada nos primeiros dias de vida e eu já estava com quase 
dois. Passava apenas 15 minutos, quatro vezes por dia, com minha mãe. Eu não a via, 
mas com certeza a sentia, porque se não seria muito difícil ficar ali sem minha mãezinha. 
Ela disse que me ver frágil... doía. Mas até então ainda não havia sentido realmente 
medo de me perder. Ela acreditava que sairia dali logo.
Marcaram a cirurgia para o dia 14 de outubro, 11h da manhã. Haviam dito aos meus pais 
que fariam uma cirurgia preparatória para fortalecer o ventrículo atrofiado e algum 
tempo depois eu voltaria para fazer a corretiva e definitiva. M a m ã e  e s t a v a  
confiante... A cirurgia deveria demorar de 5h a 6h.
Na sala de espera as horas passavam devagar, mas passavam e 
nada de terminar e nunca saiam da parte principal. Mamãe 
começou a pressentir o perigo. A d r a  P a t r í c i a  
chegou à sala de espera e s e n t o u  j u n t o  
daquela que na é p o c a  e r a  a  
p s i c ó l o g a ,  dra Mônica. Isso 
confir mou a intuição 

o u  
pressentiment

o d a  m i n h a  
mamãe. E às 

19h e l e s  f o r a m  
(pap a i  e  m a m ã e )  
c h a m ados à sala de boletim do 
hospita l. "O caso é gravíssimo, vocês 
têm que se preparar até para perder a criança. 
Foi feita a correção total, mas houve complicações e 
e l e  t e v e  insuficiência ventricular esquerda e há duas 
horas estão tentando ressuscitá-lo sem sucesso!” Disse o médico 
encarregado de passar o boletim. Foi como atravessar a alma da minha 
m ã e z i n h a  como um punhal. O meu pai tentava se controlar, mas sofria muito. 
Os olhos verdes do meu paizinho ficaram vermelhos.  E a minha mãe? Como ela poderia 
aceitar isso? Saiu  gritando que queria o seu filho e dizia a todo instante a Deus: “Quero o 
meu filho, vou sair com ele daqui. Por que? O Senhor não pode fazer isso comigo", ela 
dizia. Outras mãezinhas, também sofriam com ela, tentavam lhe acalmar e o papai 
coitado...não tinha ninguém ... 
Mamãe ligou para dra Daniela em Cuiabá, para a minha vovó... Para minha vó Beta ...Por 
fim ficou mais calma e sozinha no banheiro do hospital suplicou a Deus: "Senhor sei que és o 
mesmo de ontem, hoje e sempre. O Senhor de Isaque, Jacó, Abraão. Aquele que pode mudar essa situa
ção. Mas faz conforme a tua vontade. Se ela não for como a minha que é de sair com meu filho vivo daqui, me a j u d a  
a suportar a dor que já é muito grande". Essa foi oração da mamãe. Ela ficou mais calma. Não menos triste, mas calma... 
Como no colo de alguém... Esse alguém era Deus, eu sei!
Mamãe e papai ficaram na sala de espera do Hcor e às 22h o casal de cirurgiões mais maravilhosos  e humanos que eles conhecera
m (dra Magaly Arrais e Luiz Carlos Bento de Souza) os chamaram para avisar que o meu quadro não havia se alterado, mas como um último 
recurso me mandariam para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ligado à máquina de circulação extra-corpórea (Bio-pump) e assim 
aguardariam alguma reação do meu coraçãozinho. Disseram para mamãe e o papai se agarrarem aos dez por cento de chance  sobreviver 

nos

amiga de 



que eu tinha naquele momento e a Deus. “Enquanto há vida, há esperança”, 
disseram. Meus pais permaneceram ali até às 2h da madrugada e  mamãe 
sugeriu ir para hotelzinho que meu pai estava porque ela não queria ficar só. 
Ela mesma não pregou o olho até às 6h da manhã e só tomou um banho e 
voltou pro hospital ansiosa pra me ver. 
Às 10 horas foi a primeira visita. Permitiram papai e mamãe entrarem juntos. 
Não havia lugar onde não houvesse fios ligados a mim contou a mamãe. 
Eram três drenos lavados de sangue, a bio-pump, e a máquina de diálise. 
Mas mamãe fala que pela primeira vez viu a minha bochechinha rosada. 
Ela me achou lindo ( mãe coruja, né???) apesar das circunstâncias.
Um médico veio nos falar e o quadro estava o mesmo. Saíram de lá direto 
para igreja que estavam congregando desde que chegaram em São 

Paulo. Em desespero mamãe jogou-se nos braços da esposa do pastor (irmã 
Isaura) que orou por mim e por eles. Logo depois ela disse aos meus pais que não se 
preocupassem porque o Senhor estava agindo e ainda naquele dia mesmo eles teriam 
boas notícias.
Às 17h, horário da penúltima visita, mamãe ficou e deixou que o meu pai fosse só. Ele  
logo teria que voltar pra Mato Grosso e nada mais justo ele ter mais um tempo comigo, 
pois naquela visita só poderia entrar uma pessoa. No mesmo instante mamãe foi 
chamada à sala de cirurgia. Apreensiva ela foi correndo. A cirurgiã (dra Magaly) já com 
outro semblante e com um sorriso confiante, diferente da noite passada, lhe diz: 
"Tiramos a bio-pump do Carlinhos, agora ele está por conta dele, o coraçãozinho 
voltou a bater!” No primeiro momento a mamãe ouviu apenas que tinham tirado a 
máquina de mim e a primeira coisa que veio na sua cabeça é que tudo tinha acabado e 
depois reparou na outra parte da fala da dra Magaly... aí... foi só alegria. Ela conta que 
deu pulos, aleluias e disse a Deus naquela hora: “Tenho certeza que o meu filho já está 
curado, agora é só esperar!” Ela beijava e abraçava os médicos. Ela estava feliz! Eles 
(médicos) ainda disseram que o meu estado era gravíssimo, mas para mamãe que 
confiava em Deus nada era mais impossível. Ela sabia que não era. Pois Deus estava no 

controle.
Naquele dia mesmo a noite, a mamãe foi à igreja da irmã Isaura e no meio de mais de 200 

pessoas ela deu o testemunho da minha “ressurreição”. E lá ela ouviu uma música que 
confirmava tudo que estava acontecendo... “Não vou olhar as circunstâncias, não... Nem 

reparar a força contrária do vento, não... Os meus olhos firmes estão Naquele que me 
prometeu...” 

 O meu externo só foi fechado após de três dias para dar mais folga pro meu 
coraçãozinho.

Ficamos mais 30 dias na UTI. Muita coisa aconteceu lá. Eu utilizei 35 bolsas de 
sangue. Tive hemorragia digestiva alta, pulmonar, microembolias, trombose 

intracraniana, insuficiência renal, quadro de hipertonia e olhar vago, fiquei pele e 
osso etc. 
Mamãe teve –claro –, nesse processo, altos e baixos, apesar de saber que Deus 

estava no controle e que estava restaurando a minha saúde. Ela disse: “Um 
sentimento de impotência...,mas sabia que nada poderia ser feito senão por Deus e que 

os médicos ali eram somente instrumentos”. Mas Deus é tão maravilhoso que colocou 
dentro daquela UTI a irmã Elaine. Ela dava força à mamãe e dizia: Olhe pro seu filho com os 

olhos do espírito.... Antes nem nós acreditávamos que ele sairia dessa devido ao estado que 
chegou aqui, mas Deus já fez o milagre. Creia!” Isso era maravilhoso... Mamãe conta que 

cantava sempre aquela canção pra mim e acrescentou uma estrofe: “Pelo sol da manhã, 
obrigado Jesus... Pelo dia que nasce... Obrigado Jesus... Obrigado Jesus pelo meu 
filho amado... Obrigado Jesus porque ele nasceu... Obrigado Jesus por que Tu tens 
cuidado... Obrigado, obrigado Jesus!” 
Bom... Vencemos para honra e Glória de Deus. Eu sai do hospital com o apelido de 
"Milagrinho" (aos três meses de idade) e foi mesmo um milagre!!!! Creio, como a 
mamãe diz sempre: fui ressurreto . Eu nasci de novo mesmo! Deus me deu uma 
segunda chance porque estava nos seus propósitos. Deu uma segunda chance 
aos meus pais porque passando pela prova puderam ver o amor incondicional de 
Deus e serem testemunhas oculares do seu poder e da sua glória. Testemunhas 
do seu MILAGRE!
Hoje estou com quase seis anos. Faltam menos de um mês pra eu fazer seis 
anos. Completo no dia 15 de agosto. Nem de longe pareço aquele bebê ou 
melhor que algum dia passei por tudo isso. 



Sou esperto, inteligente, sou tagarela, perguntador e o meu aprendizado aconteceu cada um na sua época. 
Estou na escola, faço o pré-escolar. Jogo futebol, já fiz capoeira, corro muito... Essa é a minha maior 
diversão e adoro aprontar artes.
Mamãe sempre fala que eu estou ficando especialista em dar sustos nela e na família toda e que eu é que 
ainda a mato  do coração. Quando eu tinha um ano e meio depois de uma febre alta: uma convulsão . Tomei 

medicação controlada um tempo, mas não tomo mais. Na verdade eu não deveria ter tomado nunca, mas 
a mamãe só soube disso quando procurou outro médico (depois de mais de dois anos) e que depois de 
uma ressonância ficou evidente que nada justificava o tal gardenal... Mas enfim... Nada é por acaso. 
Outro susto aos dois anos: Engoli uma moeda de cinco centavos e que teve de ser retirada com 
endoscopia e anestesia geral. Ela fez uma gastrite no meu estômago, mas eu não tô nem aí.
Houveram outras preocupações e dodóis de crianças que os deixei de cabelo em pé, mas sobrevivemos 
todos (risos). 
Outro susto foi um tombo feio que me fez chegar ao hospital já formando um edema, em estado de 
midríase. Por pouco não fico em coma. Mas o Senhor mais uma vez agiu permitindo que chegássemos a 
tempo e a médica lá do pronto-atendimento foi 10! Me deu  a medicação certa, na hora certa e tudo ficou 
bem. Depois disso fiz uma contusão no cotovelo e fiquei com tala por dez dias e mais recentemente furei a 
bochecha com um lápis... mas nada demais. Mas... o coraçãozinho da minha mãezinha sofre! O meu??? Tá 
ótimo!

Hoje faço os acompanhamentos de práxis com as cardiologistas que são sempre os braços direitos e 
esquerdos da mamãe. A dra Daniela, como já disse, a que me acompanha desde o nascimento e é uma 
segunda mãe pra mim. E tem a dra Maria Cecília que também ajuda a mamãe a cuidar de mim.
Minha diversão é hoje é jogar bola, dirigir no colo do pai, andar de bicicleta, jogos no computador e 
implicar com a Bia (irmãzinha mais velha de oito anos, também um presente de Deus pra 
mamãe!).Mamãe diz que somos suas bênçãos e herança bendita do nosso Senhor Jesus! Mas tem 
hora que ela fala também quando estamos muito danados: “Só Jesus na causa!!!” Pela graça de 
Deus. O Senhor nos fez testemunhas do seu poder.
Essa é a minha história... Tem muitos detalhes e muitas outras pessoas que fizeram parte desse 
caminho... Como os vizinhos da Quadra 05, Jardim Aeroporto: D. Júlia (que Papai do Céu levou este 
ano), Rose, Tia Zica, Ester , Íris, Divina...  e irmãos da igreja Assembléia de Deus, Batista, 
Presbiteriana (minha igreja)... Minha tia-avó Beta; a tia Mara de São Paulo (ajudou a mamãe 
enquanto esteve lá) a tia Tati, tio Plínio...A equipe inteira do Hcor... Obrigado pelas orações! 
Obrigado vó! A senhora que não desgrudou da minha roupinha até eu voltar. 
Ah... tanta gente que a mamãe não saberia me contar e não teria apenas algumas linhas... mas 
um livro inteiro pra escrever e lembrar cada detalhe dessa caminhada de três meses até a minha 
saída do hospital. Deus sabe de cada uma e vai dar à todos bênçãos sem medidas... Essa é 
nossa oração.
Um grande beijo meu, da mamãe, do papai e da maninha Bia.

Carlos Eduardo (Cadu)

E-mail:durcila@gmail.com
Nome do Pai: Carlos Sérgio de Souza Menezes

Nome da Mãe:  Durcila Maria Cordeiro Costa
Nome da maninha: Beatriz Costa Menezes


