














Existem duas maneiras de se lidar com os re-
lacionamentos: construir pontes que ligam, 
aproximam e facilitam ou cavar abismos que 

separam, dificultam e destroem. 
Havia um gigante e instransponível abismo entre 

nós e Deus: o pecado (Is 59:1-2). Mas Jesus é um cons-
trutor de pontes! Jesus é um destruidor de abismos! Ele 
percorreu uma grande distância até aqui! Se esvaziou, 
tornou-se um de nós e levou sobre si o castigo que nos 
trouxe a paz! Jesus te oferece paz com Deus! Mas, Ele 
agora também nos capacita a viver em paz com os ou-
tros. Somos agentes da reconciliação! 

Nós não somos perfeitos nem convivemos com 
pessoas perfeitas. Temos, constantemente, motivos 
de queixas uns contra os outros. Os relacionamentos 
mais íntimos às vezes adoecem. As amizades mais pró-
ximas afogam-se nas decepções e mágoas. As palavras 
de amor são substituídas por críticas constantes e os 
abraços são trocados pelo afastamento gelado. Os re-
lacionamentos adoecem na família, na igreja e no tra-
balho. Pessoas que andaram juntas e compartilhavam 
dos mesmos sentimentos e ideais, afastam-se. Cônjuges 
que juraram amor eterno, ferem um ao outro com pa-

lavras duras. Amigos que celebravam juntos a vida, 

distanciam-se. Irmãos que celebravam a comunhão, são 
tomados por uma indiferença amarga.

Como podemos restaurar esses relacionamentos 
quebrados? Como podemos livrar-nos da mágoa que 
nos atormenta? Como podemos buscar o caminho da 
reconciliação e construir pontes em vez de cavarmos 
abismos?

1. Reconhecendo nossa própria culpa na quebra 
desses relacionamentos (Mt 5:23-24)

É mais fácil acusar os outros do que reconhecer nos-
sos próprios erros. É mais fácil ver os erros dos outros do 
que admitir os nossos próprios. É mais cômodo se es-
conder na caverna da auto piedade do que admitir com 
honestidade a nossa própria parcela de culpa. A cura 
dos relacionamentos começa com o correto diagnóstico 
das causas que provocaram as feridas. E um diagnóstico 
honesto passa pela admissão da nossa própria culpa.

2. Tomando atitudes práticas de construir pon-
tes de aproximação em vez de cavar abismos de se-
paração (Tg 3:18)

A honestidade de reconhecer nossa culpa e a hu-
mildade de dizer isso para a pessoa que está magoada 
conosco é o caminho mais curto e mais seguro para 
termos vitória na restauração dos relacionamentos que-

brados. Deus, olhando para cada um de nós, gostaria de 
dizer: “Meu garoto! Está fazendo o que eu faria!” 

Jesus Cristo nos ensinou a tomar a iniciativa de 
buscar o perdão e a reconciliação. Não podemos ficar 
recuados, nos enchendo de razões, esperando que os 
outros tomem a iniciativa. Devemos nós mesmos dar o 
primeiro passo. Deus honrará essa atitude.

3. Perdoando as pessoas assim como Deus em 
Cristo nos perdoou (Cl 3. 12-14)

É mais fácil falar de perdão do que perdoar. O per-
dão não é coisa fácil, mas é necessário. Não podemos ser 
verdadeiros cristãos sem o exercício do perdão. O per-
dão também não é coisa rasa. Não podemos nos conten-
tar com uma cura superficial dos relacionamentos feri-
dos. Não podemos ignorar o poder da mágoa nem achar 
que o silêncio ou o tempo, por si mesmos, possam trazer 
cura para esses relacionamentos estremecidos. O per-
dão é mais do que sentimento, é uma atitude. Devemos 
perdoar porque fomos perdoados e devemos perdoar 
como fomos perdoados. Devemos apagar os registros 
que temos guardado nos arquivos da nossa memória. 

Grande é o desafio de construir pontes onde exis-
tem abismos, mas não se preocupe, você não está sozi-
nho! O Senhor está contigo e te capacita! 





Pletsch Construtora Civil: 

Cada cliente é especial!
Na fase de acabamento da obra, Simone busca o cliente em sua 

casa e leva até às lojas parceiras para explicar os diversos acabamen-
tos, prós e contras, para auxiliar nas escolhas dos materiais, partindo 
do conhecimento técnico. “Nas lojas, explicamos os diversos tipos de 
materiais e preços para que as melhores escolhas sejam feitas, dentro 
do orçamento do cliente”, destaca.

Eugênio Pletsch, construtor responsável e sócio-proprietário da 
empresa, ressalta que todas as obras são entregues com garantia, sendo 
esta mais uma grande vantagem em contratar uma Construtora para a 
realização da sua obra. “Desejamos sempre deixar o cliente satisfeito, 
com maior segurança, qualidade e menos ‘dor de cabeça’... isso tudo 
com um valor justo! Passou-se o tempo de pensar que contratar uma 
Construtora é muito caro: você tem que levar tudo em consideração, 
inclusive toda a economia gerada com as escolhas certas em cada 
etapa do processo de construção. Convidamos a todos a virem até 
o nosso escritório: somos uma empresa familiar buscando tornar os 
sonhos da sua família em realidade”, enfatiza.  

Horário de atendimento: 
Segunda a sexta-feira:  
das 13h30 às 17h30

Para atendimento em horário 
diferenciado, ligue e agende 
(inclusive aos fins de semana ou 
à noite) - Atendemos conforme a 
necessidade do cliente!

a melhor solução para sua construção ou reforma! 

Eugênio e Simone Pletsch, sócios-proprietários da Pletsch Construtora Civil

Fotos: Divulgação

VEJA A CONSTRUÇÃO CIVIL SOB OUTRO ÂNGULO! 

Fones (45) 3254-5484 / 9 9965-1029
Av. Irio Jacob Welp, 1418 – Jardim Universitário – Marechal Cândido Rondon-PR

E-mail: pletschconstrutora@gmail.com

A
tendimento único, especial e personali-
zado para cada cliente: essa é a forma 
de trabalho desempenhada pela família 
Pletsch, na construção de casas, disponi-

bilização de imóveis para venda, execução de projetos 
e reformas. 

De acordo com Simone, administradora e sócia- 
proprietária da Pletsch Construção Civil, o atendimento 
personalizado é um dos diferenciais da empresa: fa-
zem questão de conhecer pessoalmente cada cliente, 
conversando com calma, para que possam entender 
todas as necessidades, o que resulta na total satisfa-
ção de cada pessoa que procura por seus serviços. 
“Muitas vezes, a ideia de construir ou reformar um imó-
vel, causa desconforto e estresse nas pessoas. Mas, 
conosco, isso não acontece, pois temos uma equipe 
de profissionais qualificados, que cuidam de cada 
passo da obra: desde os projetos arquitetônicos, es-
truturais, hidráulicos e elétricos com um alto padrão de 
qualidade, fornecimento de material, cuidado com os 
documentos necessários (toda a parte burocrática de 
aprovação de projetos junto aos órgãos responsáveis, 
recolhimento do INSS da obra – os funcionários são to-
dos registrados, tirando assim toda a responsabilidade 
do proprietário da obra com leis trabalhistas, ficando 
sob responsabilidade da Construtora – averbação do 
imóvel e a escritura)... até a entrega do imóvel pronti-
nho! Ou seja, o cliente não se preocupa e nem gasta 
tempo com nada! Para nós, cada cliente é único: gos-
tamos de ouvi-lo, saber da sua necessidade, dos seus 
sonhos e por meio da nossa experiência, fornecer di-
cas e ideias para a realidade de cada família”, explica. 





































Nas datas comemorativas, é co-
mum o aumento da utilização do 
transporte rodoviário para via-
gens entre estados e municípios. 

Para que tal serviço aconteça com qualidade 
e segurança, é fundamental que passageiro e 
operadora tenham uma atenção especial para 
os direitos do consumidor.

Em primeiro lugar, é importante observar 
que os consumidores têm direito a serviços 
adequados, como ser transportado com 
pontualidade, segurança, higiene e confor-
to, do início ao fim da viagem.

O transporte rodoviário de passageiros 
é supervisionado e fiscalizado pela Agência 
Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT). As leis que tratam da exploração de 
serviços de transporte rodoviário interesta-
dual e internacional de passageiros foram 
regulamentadas pelo Decreto nº 2.521, de 20 
de março de 1998, e pelas resoluções da ANTT. 
Além disso, a responsabilidade civil dos trans-
portadores em relação aos passageiros – en-
volvendo transporte intermunicipal, interes-
tadual e internacional – foram estabelecidas 
nos artigos 730 a 742 do Código Civil.

Os serviços a serem prestados aos con-
sumidores na área do transporte deverão ser 
ofertados por empresas devidamente habi-
litadas e credenciadas pela ANTT, sendo que 
caso haja alguma irregularidade, o usuário po-
derá recorrer ao PROCON e também à ANTT.

De forma mais exemplificativa, reunimos 
neste artigo alguns dos principais direitos e 

deveres dos passageiros de transporte 
rodoviário.

GRATUIDADES

IDOSOS – Os idosos pos-
suem direito à gratuidade em 
02 (dois) assentos por veículo, 
no transporte interesta-
dual, desde que possuam 
60 anos ou mais e renda 
igual ou inferior a dois salá-
rios mínimos. Caso estes as-

sentos estejam preenchidos, 
têm direito ao desconto mínimo de 50% do 
valor da passagem para os demais assentos 
do veículo. No transporte intermunicipal, 
dentro do Estado do Paraná, idosos com ida-
de igual ou superior a 60 anos e com renda 
igual ou inferior a dois salários mínimos regio-
nais têm direito à gratuidade, sendo que em 
caso de preechimento dos assentos será ga-
rantido desconto de 60%, no mínimo, do va-
lor da passagem. Por outro lado, caso o idoso 
possua renda superior a dois salários mínimos 
regionais, a este ainda será garantido descon-
to de 50%, no mínimo, do valor da passagem, 
conforme previsão na Lei n. 19.442/2018.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – As pes-
soas com deficiência, comprovadamente ca-
rentes, no transporte interestadual, também 
têm direito à gratuidade, desde que munidas 
da Carteira do Passe Livre fornecida pelo 
novo Ministério da Infraestrurura, sem limites 
de concessão por veículo. No transporte in-
termunicipal, dentro do Estado do Paraná, 
também é garantido o benefício às pessoas 
que têm deficiência, conforme previsão na Lei 
n. 18.419/2015, mas desde que a renda fami-
liar per capita seja inferior a dois salários mí-

nimos. Essa isenção se estende também às pessoas 
que possuem algumas doenças crônicas descritas 
na legislação (insuficiência renal, doença de Crohn, 
câncer, transtornos mentais graves, HIV, hemofolia, 
esclerose múltipla e outras), desde que em tratamen-
to continuado fora do município de sua residência. O 
interessado em requerer o Passe Livre Intermunici-
pal deverá se dirigir ao CRAS – Centro de Referência 
de Assistência Social do munícipio que reside.

CRIANÇAS ATÉ 06 ANOS – Possuem gratuidade 
em todas as linhas de transporte no Brasil, desde que 
não ocupem poltrona.

JOVENS DE 15 A 29 DE BAIXA RENDA – Para os 
transportes interestaduais, são reservadas duas 
vagas gratuitas no serviço convencional e, no mí-
nimo, duas vagas com 50% de desconto depois de 
esgotadas as vagas gratuitas, conforme previsão na 
Lei n. 12.852/2013 e no Decreto n. 8.537/2015, desde 
que a renda familiar mensal não seja superior a dois 
salários mínimos e esteja inscrito no CadÚnico.  É ne-
cessário apresentar a Identidade Jovem (ID JOVEM), 
emitida pela Secretaria Nacional da Juventude; para 
mais informações consulte o endereço eletrônico da 
SNJ (www.idjovem.juventude.gov.br). Quanto aos 
transportes intermunicipais, não há essa previsão 
legal para gratuidade no Estado do Paraná.

REMARCAÇÃO DE BILHETE DENTRO DO 
PRAZO DE VALIDADE 
(01 ano a partir da emissão)

ATÉ 3 HORAS ANTES DA VIAGEM – Não é permi-
tida a cobrança de taxa de remarcação.

MENOS DE 3 HORAS ANTES DA VIAGEM – A 
operadora pode cobrar a taxa de remarcação em até 
20% do valor da passagem.

Em ambos os casos não há tarifa adicional, desde 
que a viagem seja feita pelo mesmo tipo de serviço.

DESISTÊNCIA
O passageiro tem direito a receber seu dinheiro 

de volta caso desista da viagem até três horas antes 
do início. É importante lembrar que a empresa pode-
rá descontar até 5% do valor pago e tem 30 dias pra 
devolver o que você pagou.

ATRASOS
MAIS DE 01 HORA DE ATRASO – Se o atraso ou 

a interrupção acontecerem por culpa da transporta-
dora, você pode: 

a) Esperar a partida do ônibus da empresa que 
vendeu o bilhete; 

b) Pedir para fazer a viagem em outra empresa, 
sem pagar nada a mais por isso; 

c) Receber, imediatamente, seu dinheiro de volta.
Esses direitos também valem para o caso de a 

empresa desistir de fazer a viagem.

VAI VIAJAR DE ÔNIBUS? 
CONHEÇA SEUS DIREITOS!



MAIS DE 03 HORAS DE ATRASO – Se o 
atraso ou a interrupção acontecerem por culpa 
da transportadora, você tem direito a receber 
alimentação até que a situação seja resolvida. 
Caso não seja possível continuar a viagem no 
mesmo dia, a empresa é obrigada a oferecer 
hospedagem.

EXTRAVIO OU DANO DE BAGAGEM
Cada passageiro tem um limite de bagagem 

de até 30 quilos para os pertences que vão no 
bagageiro do ônibus e mais cinco quilos para 
as bagagens acomodadas sobre as poltronas. O 
passageiro de ônibus interestadual tem o direi-
to de receber indenização por dano ou extravio 
de bagagem. O usuário deve fazer a reclamação 
imediatamente após o término da viagem, por 
meio de formulário, diretamente ao motorista 
ou no guichê da transportadora, e a empresa 
tem 30 dias para efetuar o pagamento.

DEVERES DO PASSAGEIRO
Os passageiros têm o dever de chegar com 

antecedência ao ponto de embarque, portar o 
bilhete de passagem e documento original e 
se identificar quando solicitado. Não é permiti-
do viajar em estado de embriaguez e caso seja 
portador de doença contagiosa que coloque 

em risco a saúde dos demais passageiros. O 
passageiro tem o dever de não transportar 
artefatos que apresentem riscos aos demais 
usuários, não fazer uso de aparelho sonoro 

sem os fones de ouvido e não fumar no veí-
culo. Outros deveres são usar o cinto de se-
gurança e não arremessar lixo dentro ou fora 
do veículo.
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Os dias não foram fáceis... mas, 
Deus esteve no controle em todos 

os momentos!

Repentinamente, no dia 03/12/2018, 
Mariah perdeu os movimentos, principal-
mente dos membros inferiores. Assusta-
dos, os pais a levaram até o Hospital Ron-
don, onde foi internada. A suspeita inicial 
era meningite; às 18h do dia seguinte, foi 
coletado líquido de sua medula e duas 
horas depois, veio o resultado: negativo! 
“Diante dos sinais apresentados, tomo-
grafia e muitos outros exames, os médicos 
viram a possibilidade de ser uma bactéria 
no cérebro, possivelmente alojada em 
uma região que afetava sua parte motora. 
Mariah estava com uma fraqueza muscu-
lar generalizada que nos assustava muito 
e diante das informações recebidas pelos 
médicos, precisávamos de um milagre. 
No primeiro momento, a gente não quer 
acreditar que algo está acontecendo com 
alguém da nossa família, principalmente 
filho. Foi um choque! Principalmente por-
que nunca havíamos ouvido falar de sin-
tomas desse tipo. Mas desde o momento 
em que entramos no hospital em nossa ci-
dade, eu e meu esposo Juliano olhávamos 
um para o outro e pedíamos um milagre 
de Deus”, explica a mamãe Rosana.

Mariah foi encaminhada para atendi-
mento com um neuropediatra de Toledo 
na manhã de 05/12, dia do aniversário 
da mamãe Rosana que, de presente ao 
Pai, pediu o diagnóstico correto para 
tratamento de sua pequena. “Lá, o médi-
co logo descartou a possibilidade de ser 
uma bactéria; afirmou que poderia ser 
alguma doença autoimune ou uma lesão 
na medula. Para diagnóstico correto, seria 
necessária uma ressonância magnética no 
corpo todo, que deveria ser feita em Cas-
cavel, no único laboratório especializado 

na região para atendimento desse 
tipo de exame em crianças, uma 
vez que ela deveria ser sedada. 
Mas, Mariah estava com pneu-
monia e sinusite. Então, surgiram 
mais preocupações: havia o risco 
dela não chegar a Cascavel com 
vida, pois estava muito debilita-
da e com dificuldade respiratória 
significativa. Percebíamos sua fra-
queza, dor e falta de ar aumentan-
do. Precisávamos da intervenção 
Divina. À tarde, foi deslocada até 
Cascavel e já na chegada, fomos 
surpreendidos com a informação 
que o horário anteriormente re-
servado a ela estava cancelado! 
Imploramos para que o exame 
fosse realizado, mas o médico 
anestesista responsável, ao vê-
-la, afirmou que possivelmente 
ela não resistiria à sedação! Não 
tínhamos outra alternativa: para 
que tivéssemos um diagnóstico, 
Mariah teria que passar por isso 
e suportar! Eu como mãe, assinei 
um termo e isentei o Laboratório 
de qualquer responsabilidade. 
Então foram mais de 3 horas de 
angústia para a realização do exa-
me. Diante da gravidade, toda a equipe 
clínica estava junto à ela no procedimen-
to! Mesmo sem o laudo pronto, o médico 
responsável nos informou que tudo indi-
cava que nossa princesa estava com uma 
doença neurológica e auto imune chama-
da mielite transversa; embora o conheci-
mento desta até então tenha sido muito 
superficial, uma alegria nos tomou conta: 
sabíamos que de todos os possíveis diag-

nósticos, esse era o mais favorável. Não 
sabíamos como seria, como era a doen-
ça em si. Mas tínhamos certeza que tudo 
isso passaria, e um dia contaríamos o que 
Deus fez na vida da nossa filha. Eu não 
entendia porque estava tão calma com 
aquela situação. Sabia que tinha muita 
gente orando pela Mariah: várias igrejas 
em estados diferentes se mobilizaram e 
sentíamos forte esse amor e carinho vin-
do de Deus”, destaca Rosana.

Angústia e desespero!
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A mãe conta que, na saída do laboratório, 
agradeceram e louvaram a Deus pela vida de 
todos os profissionais envolvidos, afinal foi 
através deles que o cuidado do Pai foi pre-
sente na vida de Mariah. “Mal sabíamos que 
este seria apenas o início de uma longa saga 
de tantas outras preocupações; a alegria do 
diagnóstico definido logo se foi com a recep-
ção no Hospital em que fomos transferidos: 
tivemos uma longa espera até que ela fosse 
medicada, a febre aumentava, seu pulmão 
estava tomado e a saturação respiratória bai-
xíssima; sem um encaminhamento devido, 
alguns problemas administrativos impediram 
a pediatra responsável pelo Pronto Socorro a 
medicar. Desesperados com a gravidade do 
seu quadro, só nos restava orar.... e após 4 
horas de espera, o internamento aconteceu: 
mamãe e Mariah passariam a primeira e lon-
ga noite na UTI Neonatal. Os dias e as noites 

eram agitadas, muitos exames eram reali-
zados, muitos médicos passavam buscando 
informações do histórico dos últimos meses 
para descobrir a possível causa da doença. No 
caso da mielite transversa, uma doença au-
toimune e raríssima, a base para o tratamento 
seria as poucas informações dos históricos. 
Eu sabia que alguém precisava ter calma e 
paciência: o Juliano ficou muito abalado, não 
conseguia responder ninguém. Pedi muita se-
renidade para Deus. Eu sabia que não poderia 
chorar, pois a Mariah o tempo inteiro procu-
rava em nós uma solução, e com um olhar de 
desespero. Pedíamos para ela realizar alguns 
movimentos básicos, ela nos respondia que 
não conseguia; olhávamos uns para os outros 
e dizíamos para ela: tudo bem, você vai con-
seguir! Eu tinha uma certeza muito grande no 
meu coração que tudo aquilo iria passar, que 
minha filha não morreria”, explica.

O início de um longo tratamento...

O cuidado 
de Deus

Aos poucos, Mariah foi se 
recuperando: papai e mamãe sempre 

presentes e com muita fé!

Tia Eliana, irmã de Rosana, que 
revezava nos cuidados diariamente. 

Família: base, amor e união!

Mariah estava isolada; apenas o papai entra-
va no quarto e a titia Eliana revezava com a ma-
mãe em alguns momentos. Sabe-se que existem 
diferentes tipos de mielite transversa e seria mui-
to importante identificar qual era para a melhor 
condução do tratamento. Vários exames eram 
feitos diariamente. Após estudo e pesquisa rea-
lizada para um recente tratamento de mielite e 
consenso entre médicos especialistas em várias 
áreas (pediatras, cancerologista, imunologistas, 
neurocirurgião, oncologista e hematologista), foi 
iniciada uma nova medicação, logo no segundo 
dia de UTI, chamada de imunoglobulina, aplica-
da a cada 30 minutos, sendo um medicamento 
caro e de difícil acesso. “Porém, o hospital tinha 
de pronto atendimento e assim seguíamos ven-
do o cuidado do nosso Deus com nossa peque-
na! Mariah ainda estava com o pulmão debilitado 
e no oxigênio, e os movimentos ainda estavam 
bem comprometidos: não conseguia sentar so-
zinha, nem mesmo a chupeta ficava na boca. No 
segundo dia de internamento, já foi liberada do 

oxigênio, sem pneumonia. Seu organismo vinha 
respondendo muito bem e mesmo sabendo que 
o tratamento seria longo, seu quadro era estável 
e os pequenos avanços nos alegravam muito! 
Durante uma madrugada acordada, ouvi co-
mentários entre a equipe: ‘essa é a Mariah? Lá em 
nossa igreja estão todos orando por ela! Logo ela 
ficará boa’. Percebíamos o cuidado do Pai a cada 
novo dia, o carinho demonstrado por tantas pes-
soas através das muitas orações recebidas era o 
ânimo necessário para prosseguir! Em poucos 
dias, muitos movimentos já haviam retornado; 
ela reclamava de pernilongo nas costas, princi-
palmente na parte superior: tudo indicava que 
seria formigamento, ou seja, sua sensibilidade 
nestas áreas já apresentava melhora gradativa! 
Começou a sentar sozinha, não ficava em pé sem 
apoio, nem mesmo caminhava, mas com ajuda 
da fisioterapeuta em uma sessão, conseguiu dar 
dois passinhos; eram muitas pequenas melho-
ras e cada uma delas demonstrava o cuidado de 
Deus com ela”, relata a mamãe emocionada.
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Melhoras grandiosas!
No dia 09/12, Mariah foi transferida para 

o quarto, onde permaneceu isolada e com 
visitas extremamente restritas: somente vovô 
Chico e as avós Cleci e Marli puderam visitá-la 

naquele domingo.
Após muitas sessões de fisioterapia, no 

dia 14/12, Mariah ousou! Mamãe Rosana e 
titia Eliana ouviram: “Mariah quer caminhar 
sozinha”, disse ela... e completou: “filma, tia 
Eliana!”. “A alegria tomou conta e foram assim 
seus primeiros passos; diferente de quando 
ela tinha seus nove meses e tentou caminhar, 
esses passos representavam o cuidado de 
Deus para com os seus. Embora nossos dias 
anteriores fossem de muita angústia e pre-
ocupação, críamos em um Deus poderoso e 
sabíamos que os Seus planos eram superiores 
aos nossos e o nosso pequeno milagre estava 
progredindo a cada dia! Por ser uma doença 
rara, a melhora só poderia ser avaliada de 
modo clínico, e com isso, ela deveria perma-
necer internada recebendo uma medicação 
muito forte e somente de modo venoso. E 
numa manhã comum de rotina hospitalar, 
recebemos a informação que passaríamos 
o Natal em casa! O progresso da Mariah era 
grandioso, os médicos ficavam perplexos com 
a sua resposta clínica. Após 17 dias de inter-
namento, de muitas lágrimas e preocupação, 
de muita ansiedade e oração, Mariah ganhou 
alta: a prova viva do cuidado e amor de Deus 
por nós! Em casa, os cuidados continuaram, 
pois sua imunidade estava baixa. Como sua 
parte motora ainda não estava totalmente 
recuperada, necessitava de nossa ajuda para 

Os queridos avós: Chico, 
Cleci e Marli, que puderam 
visitar Mariah no hospital

Registro da primeira vez em que 
Mariah ficou de pé depois da doença: 

um milagre grandioso!

caminhar; em alguns momentos suas perni-
nhas falhavam e seu equilíbrio estava preju-
dicado. Perdeu a sensibilidade de esfíncter, 
os movimentos e a força das mãos ainda es-
tavam muito comprometidos, mas a resposta 
a essas dificuldades, tirava de letra: sua força 
de vontade era uma lição para todos nós”, 
destaca.



O milagre chamado Mariah!
Mariah recebeu alta com o diagnóstico 

final de mielite transversa idiopática, ou 
seja, sem a confirmação do tipo de mieli-
te, sem saber a origem e causa da doença. 
Para a confirmação certa de que a medula 
estaria “limpa”, Mariah deveria ser subme-
tida novamente a uma ressonância mag-
nética, mas como sua resposta clínica era 
excelente, os médicos optaram por dis-
pensar o exame.

Em casa, seus dias passaram a ser 
cheios de atividades: fisioterapia, terapia 
ocupacional, fonoaudiologia, natação e 
inúmeras outras consultas médicas. Já se 
passaram cinco meses e Mariah ainda pas-
sa por tratamento. “Sabemos que o Senhor 
esteve conosco bem presente, nos susten-
tando em meio ao choro, amor e carinho 
por muitos foi demonstrado, uma grande 
família em oração foi formada, muitos 
nem mesmo conhecemos ou sequer co-
nheceremos, mas através de suas orações 
estivemos fortalecidos no dia mau. Louva-
mos ao Senhor por todo esse aprendizado, 
estivemos bem próximos do Pai e sabemos 
que sem Ele não suportaríamos passar por 
tudo isso; hoje, podemos dizer que fomos 
presenteados com um milagre em nossas 
vidas... que se chama Mariah de Moura! 
Ela foi uma criança muito desejada e espe-
rada por nós. Consagramos ela ao Senhor 

mesmo no meu ventre e temos a convicção 
que os planos que Deus tem para ela são 
maiores e melhores que os nossos, então 
não podemos temer. Como pais conhece-
dores da Palavra de Deus, temos que orar 
e entregar nossos filhos Àquele que tudo 
pode fazer”, finaliza. 

O tempo inteiro de 
internamento e agora 

nos retornos dos médicos, 
escutamos sempre: “A 
Mariah é um milagre! É 

um milagre ela estar tão 
bem, correndo, pulando, 

sorrindo”. O Deus de 
milagre vive! E realizou um 

milagre em nossa casa!

Rosana: “Como pais conhecedores 
da Palavra de Deus, temos que 
orar e entregar nossos filhos 
Àquele que tudo pode fazer”
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