
Cada número corresponde uma 
leitura diária até seu aniversário .



1-Eu sei que falo isso o tempo todo que estou 
para o que precisar que eu vou te ajudar 
sempre a juntar todos teus pedacinhos 
quando você explodir. Só que  até quando eu 
não parecer está mais  eu ainda vou no fundo 
estar ,igual essas palavras que a primeira 
vista vc não pode vê, mas estavam aí. Enfim 
você me mostrou que existem formas fora do 
padrão de demonstrar carinho,afeto e até 
amor, fiquei surpreso o quanto aprendi 
contigo.Outra surpresa para mim foi o fato 
de que passou  1 mês,6meses,1 ano e e sempre 
me vem a sensação do que estamos 
construindo foi,é, e será especial.Que cada 
briga seja para fortalecer , não para afastar 
,e que cada momento bom seja guardado.



  
2-Eu me lembro que esse ano começou 
atribulado para nós dois ,de estamos em 
dúvida em prosseguir simplesmente pelo fato 
de queremos tanto o bem do outro que só o 
pensamento de poder  magoar o outro já nos 
deixava com medo. Ambos  não sabiam como 
se apegar as pessoas ,e talvez o receio que 
esse apego incerto gera,seja até bom porque 
aproveito e admiro sua companhia como 
fosse a última vez .
Alívio cômico,"Se eu pudesse conjurar o
Patrono vc seria minha lembrança feliz ."



3-Faça essas perguntas sobre a gente ?E se eu não tivesse 
falado com você no ônibus?
Se eu não tivesse chamado você para assistir 
Malévola?Se tudo entre a gente não tivesse sido intenso 
,rápido?E se...Eu admito que quando  cheguei em Brasília 
,eu tava bem desiludido com relacionamentos ,amizades.Aí 
vem Deus e  
me mostra que não  vai ser assim como eu quero que não é 
o melhor para mim,e ele me mandou você, me mandou uma 
ideia diferente na cabeça e me colocou você na minha frente 
e tudo começou ali em uma simples pergunta, "Você é 
caloura?".
Enfim eu ainda não posso responder todas as 
perguntas,mas já entregamos  as respostas para tantas 
outras ,como :se não fosse tudo tão  intenso ,talvez eu não 
teria formado um laço forte que ainda nos faltava ,essa 
sensação de olhar um pro outro e sentir que já se  conhece 
a tanto tempo,essa amizade que apesar de cada abalo,eu 
não desisto e faço questão de consertar e fortalecer cada 
rachadura que surge. Eu ainda não sei o fim que nos 
aguarda ou até o porque de o destino ter nos ligado tão 
forte e rápido ,mas  o que sinto é muito bom,e  eu escolhi 
estar com você e prometo buscar o melhor para gente 
sempre.



4-
Você me deu os melhores sorrisos, os melhores dias nessa 
cidade ,os melhores dias desses  anos foram ao teu lado,vc não 
faz ideia de quanto eu fico feliz  quando eu sou o motivo da 
sua felicidade ou tranquilidade. Você faz meu coração maior e 
eu sei  o porquê, bem é para deixar um pedaço dele com você 
independente da distância que estivermos.
  
5-MB hoje foi um dia louco para mim,e eu não devia estar 
surpreso porque já tivemos tantos dias loucos:o dia que nos 
conhecemos ,o primeiro passeio,comendo juntos, trocando 
fotos da barriga cheia,o nosso passeio em plena pandemia e 
outros muitos momentos .Todos os dias foram assim o 
ontem,o dia antes de ontem, o ano passado com você com raiva 
ou sem kk,porque todos os dias com alguém incrível como você 
são loucos e bons para mim .



  
6-A vida é imprevisível ,nem sempre podemos 
escolher como as coisas vão acontecer ,mas com as 
pessoas certas conseguimos lidar com tudo.E você 
Gabriellen Dias ,é uma pessoa certa para mim 
.Espero um dia significar para você o que você 
significar para mim,esta pessoa que me alegra ,me 
conforta,me acalma,me traz paz e cuida de mim.Se 
os cincos e seis anos que vou passar longe de casa 
forem com você por perto essa missão se torna mais 
fácil,e quando chegar os nossos momentos finais na 
faculdade que eles passem devagar,para eu poder 
adimirar até o último instante,que os instantes 
sejam longos.
  
  



  
7-Eu confio em ti para noite atordoada,quando eu sozinho 
não resolver  quando meu orgulho  ceder ,eu não suportar 
eu sei que só de te ouvi ,sereno  volto  a dormir. Deus é 
realmente o Deus do impossível isso é incontestável,mas  
mesmo assim ele  me mostra isso todo dia .Ele conseguiu  
superou o insuperável, superou -se em ser bom  ,porque me 
premiou  com alguém como você.Se eu pudesse escolher 
como seria a Gabriellen eu manteria você do jeito que é 
porque valorizo cada detalhe  seu e desse seu 
coração.Menina orgulhosa, tão nova mas tão 
independente,de cara fechada para muita gente mas 
quando abre o sorriso me encanta, leitora nata aprendeu a 
viver mundos em livros e não só isso, aprendeu também a 
repassar isso,vc só pode ser um sonho tirado de livro.
O conto de fadas Gabriellen Dias  
. 



8- Se alguém me  perguntar algum dia ,a Gabriellen Dias é difícil?
Sinceramente eu vou dizer que sim ,mas não igual como vc diz ,"sou muito chata 
",eu 
discordo ,vc pode  cobrar ,pode ficar sempre um pé atrás, pode ser brava as 
vezes ,mas é uma pessoa que vale a pena .Isso eu tenho certeza, você vale a pena 
,se não tivesse um outro papel ou outro caminho que me levasse até aqui que é 
estar perto de você ,eu faria tudo novamente ,dos dias de bom humor ,dos dias 
de TPM ,dos dias de desconfiança,dos dias de DR ,dos dias de RI do nada 
,dos dias de carinho ,dos dias difíceis eu viveria tudo de novo porque a  
Gabriellen Dias vale a pena.Todos os papéis ao lado dela,do amigo, 
namorado,tio,pai, mãe,irmão , todos eles são privilegiados porque ela é ótima 
para todos .E você deve sabe disso,você  meu acaso favorito .
É  uma pessoa incrível e vou sempre tentar cuidar ,se deixar .Não perca essa 
força, e os seus sonhos, nunca deixe de acreditar que tudo vai acontecer. 
Paciência comigo que prometo melhorar a cada dia que se passa e te mimar em 
pro do nosso sorriso .Vou continuar orando sempre pela sua felicidade.



Essa frase eu tenho que falar pessoalmente.

Quero que saiba que se estiver com medo ,e precisar de alguém para acalmar 
eu vou esta aqui,se estiver com pensamentos negativos eu vou esta aqui para 
sobrepor com pensamentos positivos. Se estive triste ou confusa  e precisa de 
alguém para te escutar eu estou aqui,se não quiser falar sobre também ,não 
importa incorporo meu palhaço cearense te faço sorrir.Enfim eu sei que não 
sou perfeito na verdade sou bem complicado só que sou alguém que quer está  
de muitas maneiras na sua vida  e para mim não é nem nunca foi um esforço 
cuidar/adular aguentar suas TPM/estresse ,na verdade eu sinto me até melhor 
quando faço isso. Talvez você  vai preferir outra pessoa para tudo isso que 
falei que pode contar comigo  ,mas  quando precisar ,é só olha em volta e me 
chamar porque sou seu amigo até mesmo se não desejar.O importante para 
mim é te vê bem ,apesar que é bom ser o motivo. 

 Como ser humanos somos falhos ,e vamos errar mesmo procurando 
acertar, óbvio que errar  
com quem você gosta é muito ruim ,mas vai acontecer porque é necessário 
,porque as vezes não entendemos que felicidade é um processo que não é tão 
imediato,ou seja por mais que eu tente evitar o erro eu vou falhar com você 
assim como você comigo mas se os dois juntos buscarem serem feliz, nada vai 
impedir a gente,vou sempre dá o meu melhor e o verdadeiro Estevam ,espero 
que seja suficiente para manter e conquistar sua confiança.
Engraçado como saudade funciona né ,tem haver muito mais com lembranças 
do sentimento do que com o tempo que vc passa longe da pessoa ,enquanto 
fazia seu presente fui carregado de lembranças boas que me fizeram sentir 
muita saudade de você durante o processo.
Feliz aniversário e Natal  meu bem 

  


