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Quando recebi o convite para escrever na edição de aniversário da SF 

logo pensei no empoderamento da MULHER, do quão importante é 

estar e ser cheia de segurança, olhar sempre pra frente e lutar contra os 

obstáculos que surgem à nossa frente... e pensando em tudo isso, me 

lembrei de uma amiga querida que tem dentro de si todas essas vontades 

e desejos mas que vive um casamento de fachada. 

Às vezes vivemos prisões por falta de coragem... ela tem uma carreira de 

sucesso, bom salário, nova, bonita, descolada mas como tem um filho 

pequeno não dá seu grito de liberdade. Perguntei pra ela pq não o fez 

antes do filho, visto que sua condição era a mesma e ela me respondeu 

que não fez por comodismo. 
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Vivemos o que escolhemos 

viver. Somos o resultado do 

que nós deixamos que o 

outro faça com a gente. 

 

Meu conselho para ela?! 

Filhos crescem, sua 

juventude passa, a vida 

passa. Não estou apoiando 

um divórcio, estou 

defendendo a felicidade! 

 

Desde muito nova acredito 

que as respostas para todos 

os nossos questionamentos 

estão dentro de nós... e ela 

já me disse que sabe que a 

melhor opção (não menos 

sofrida a princípio) seria seguir com a sua vida...  

mas mais uma vez dará uma outra desculpa... primeiro o comodismo, 

depois o filho e agora o crescimento e acompanhamento do filho... 
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Meu conselho pra ela, pra mim e pra todas nós: não abaixe a cabeça, não 

renuncie sua vida, não se deixe de lado, a felicidade é algo paupável, 

alcançável. Cada um tem seu momento mas a hora de levantar, sair do 

marasmo, mergulhar em novos mares tem que acontecer... estamos aqui 

para sermos felizes e mais nada! 

Que nosso lar seja nosso castelo! Que nossa vida seja cheia de alegrias! 

Que consigamos aprender com nossos erros! E que nunca deixemos de 

sonhar... pq o sonho trás esperança, desejo de vencer, vontade de viver! 

Viva nós mulheres! Guerreiras! Às vezes com cicatrizes mas cheias de 

força e beleza... que consigamos olhar com um olhar de ternura e sorriso 

no rosto certas de que Deus e o universo irão conspirar a nosso favor! 


