
Meu amor, vamos relembrar alguns detalhes a respeito do nosso primeiro encontro?

Eu me lembro como se fosse ontem! Era uma terça-feira daquelas em que você sabe que vai ter um 
dia ruim, pelo fato de seu cabelo não estar querendo colaborar, chegar atrasada para uma prova 
importante, ser o dia da entrega do seu trabalho semestral e descobrir que sua equipe entregou sem 
seu nome, desastres básicos de um dia ensolarado aparentemente normal. Porém o destino decidiu 
unir duas pessoas no meio de tanta turbulência em nossas rotinas.

A parte mais difícil do dia foi o momento em que eu tive que tomar coragem para mandar uma 
SMS.

Assim como o seu coração e o meu se encaixam perfeitamente, a escolha do local, horário e 
situação couberam perfeitamente na minha rotina louca.

Após andar por muito tempo conversando sutilmente, decidimos sentar-se embaixo de uma árvore 
(foi aí que Deus resolveu registrar esse momento utilizando o projeto 100 clicks de amor)  nosso 
querido e amado Deus resolveu marcar em sua agenda a passagem da Amanda para dar um pequeno
empurrão ao casal que estava se conhecendo. Após o momento registrado, misteriosamente o 
assunto acabou “nossa você é burro em!”. Repentinamente meu sangue começa a circular mais 
depressa, meu coração vai dos pés a cabeça e sem poder entender o que acontecerá. 

Além de tudo, Deus sabe o que faz, no momento em que faz, você é a alegria que faltava nos meus 
dias, aos poucos tudo vai se acertando, e a cada dia que passa o amor vai crescendo, se fortalecendo 
e a melhor hora do dia se torna o momento em que um abraço é o necessário para adormecer e ter 
energia o suficiente para enfrentar uma rotina desgastante e incrível. 

Obrigada por ser meu porto seguro, minha inspiração, meu protetor e o meu amor.

Faltam 9 dias! ��

Gabriella.


