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E DE REPENTE.... TUDO MUDOU! 
por Fabiana de Oliveira Ferreira, pastora da Igreja Metodista em Jardim Arise -São Paulo/SP 

 
Pois possuíste os meus rins; cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo 

assombroso, e tão maravilhoso fui feito; maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. 

Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os 

teus olhos viram o meu corpo ainda informe; e no teu livro todas estas coisas foram escritas; as quais em 

continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus 

pensamentos! Quão grandes são as somas deles! - Salmos 139:13-17 

 

A primeira ida ao hospital, ainda sem saber o que você tem, gera um misto de emoções 

quando a resposta vem positiva para gravidez. Embora fosse muito bem vinda, ainda assim, a 

ansiedade e o medo tomam conta dos nossos sentimentos. Como será nossa vida daqui em diante? 

Como nos organizaremos em nossos afazeres? Será que darei conta de tudo? Perguntas que, na 

verdade, não consegui responder enquanto a barriga crescia. Na verdade, eu achava que daria pra 

fazer tudo e de tudo um pouco, afinal, nosso bebê ainda estava ali quietinho e ia para todo canto 

comigo sem maiores problemas. Até que o esperado dia se antecipa. Joaquim estava apressadinho e 

nasceu um mês antes do previsto, como já estava grandinho e sem maiores demandas de cuidados 

médicos, veio para casa com a gente dois dias depois do seu nascimento. E uma nova fase se inicia 

em nossas vidas. Como sabemos tão pouco ou quase nada a respeito da maternidade! Podemos ler 

todos os livros a respeito, conversarmos com todas as amigas e amigos sobre o assunto, ouvir várias 

dicas, mas nada como um bebê em nossos braços para nos sentirmos totalmente impotentes. Em meio 

ao novo momento é que nos deparamos de forma tão clara e os textos bíblicos, antes já lidos, tomam 

outra forma em nossos corações. Foi assim com o salmo 139. Saltou em minha mente e em meu 

coração. Verdadeira palavra de Deus nas noites em claro e nos momentos de medo e temor. 

A maternidade muda nossa vida por completo. É claro que muitas pessoas dirão que desde a 

gravidez já muda, e é verdade! Muita coisa muda! Porém, quando esta criança, seja fruto do ventre 

ou gerada no coração, quando chega em casa, tudo muda. Os horários, os passeios, a alimentação, as 

noites de sono... aliás o que é isso? As noites, às vezes se tornam em claros dias! E quando você se 

vê, não está fazendo nada do que planejou. Suas coisas já não são tão importantes. Tudo em casa 

mudou, inclusive suas prioridades. Por isso, este salmo falou tanto comigo neste primeiro momento 

da maternidade. Saber que Deus nos conhece para além daquilo que conseguimos ver é lindo e 

renovador! 

Ah... claro, o cansaço também chega para uma mãe que vive a maternidade de forma integral, 

mesmo que seja por alguns meses. A depressão muitas vezes bate à porta. A culpa, às vezes, é a única 

companhia em meio às incertezas do que fazer. E este mundo que, antes era para dois, agora tem 

mais um, ou dois, ou três...! A verdade é que a maternidade não é fácil. Talvez, seja um dos maiores 

desafios que já enfrentei na vida. Cuidar de alguém que se apresenta com total dependência é 

desafiador e muitas vezes dá medo. É justamente aqui, que Deus se revelou de uma forma diferente a 

mim, num mesmo trecho bíblico que eu mesma já havia pregado antes. Agora entendo perfeitamente 

o que o salmista fala no verso 13 e 14. E em meio à chegada desta maternidade reconhecemos mais 

uma vez o cuidado de Deus para conosco, agora de outra forma: Experimentamos o conhecimento de 

Deus a nosso respeito, assim como uma recém-mãe, sabe exatamente o que significa aquele choro, 

sem nuca ter ouvido antes. Deus nos sonda, assim como uma recém-mãe, checa o tempo todo a 

fralda, com medo de que o bebê, com a pele tão sensível, asse. Deus nos conhece, assim como uma 

recém-mãe, sabendo de cada manchinha, marquinha e/ou sinais na pele de seu bebê. Deus sabe a 

profundidade dos nossos pensamentos, assim como esta mãe sabe o momento certo de tomar uma 

atitude de cuidado para com seu bebê. Tudo muda com a chegada da maternidade: nossa vida, nossos 

projetos, nossos sonhos, nossa casa e até mesmo a posição das mobílias mas, de forma especial, 

também muda a nossa forma de ver e sentir o amor de Deus por nós!  
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