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É bíblico, não cai nenhuma folha no chão sem consentimento de 
DEUS.  Então, só nos resta aceitar o propósito do SENHOR”.

Inicialmente, quero começar a agradecer a Deus por o guardar de 
uma forma natural e sem sofrimento, foram apenas 15 dias entre o 
descobrimento da leucemia e o falecimento. Teve o acompanhamento 
e monitoramento diário do médico Marcos Leão, que me mantinha 
informada sobre seu estado de saúde.

Mas, chegou o dia da notícia que eu não esperava e não gostaria de 
receber, no domingo, 21 de março de 2021, data que ficará marcada 
em nossas vidas. Eu não queria acreditar no que estava ouvindo. Meu 
coração dilacerado, queimava, ardia e gritava “Filho Amado”. Jesus diga 
que não é verdade. Deus, meu Deus. DEUUUUUUUS, me socorre. Mas, 
o dono das nossas vidas guardou meu caçula dormindo serenamente.

E mais uma vez volto agradecer a Deus pelo filho maravilhoso e 
zeloso para comigo. Era meu advogado, meu contador e sempre me 
acompanhando. Dividiu comigo os mais diversos tipos de tarefas, 
como nos períodos de hospitalização do meu pai, entre muitos outros 
afazeres em que ele tinha o prazer de ajudar.

Ficam comigo Wellington Vieira e Wellington Júnior com a 
responsabilidade de cuidar de sua herdeira Maria Luiza, outro 
privilégio de Deus em nossas vidas. Com meu primogênito Wellington 
Júnior, grande em todos os aspectos seja na altura, na mansidão, 
discrição e, principalmente com o seu coração gigante, na companhia 
do seu rebento João Miguel, iremos seguir a vida da maneira que o 
criador determinar. 

Quero de maneira especial agradecer as centenas de mensagens dos 
muitos amigos e leitores. Naquele momento de sofrimento sentia cada 
abraço, cada gesto de carinho e consolo com palavras tocantes que me 
levaram a refletir na vontade de Deus, pois ele é soberano nos seus 
desígnios. Por fim, quero me dirigir aos meus colegas da imprensa, 
pela maneira meiga e carinhosa com que noticiaram a partida para 
eternidade do meu caçula Fernando Augusto Barbalho Vieira.

Ore por mim
Leve pra Deus tudo aquilo

Que eu preciso
Espírito Santo

Use as palavras
Que eu necessito usar

Mas não consigo
Me ajude nas minhas fraquezas

Não sei como devo pedir
Espírito Santo

Vem interceder por mim

Todas as coisas cooperam pra o bem
Daqueles que amam a Ti

Espírito Santo, vem orar por mim
Estou clamando
Estou pedindo

Só Deus sabe a dor
Que estou sentindo

Meu coração está ferido
Mas o meu clamor está subindo

Letra: Fernanda Brum

“Um filho nunca deveria 
partir para eternidade 
antes da mãe”.

Espírito Santo

Fernando Augusto Barbalho - 
Amor para a eternidade...
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