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PAZ E ALEGRIA A TODOS!

A gestação é um divisor de águas na vida de um casal, e a condição 
física, emocional, mental e espiritual dos pais é fundamental para o de-
senvolvimento saudável do bebê. Os cuidados dos pais antes, durante e 
após a gravidez são essenciais na formação do novo ser.

Foi pensando nisso que tivemos a iniciativa de escrever este livro con-
tendo sugestões e experiências que contribuam, orientem e esclareçam 
dúvidas muito frequentes de todos aqueles que recebem o dom de ser 
pais ou que estão esperançosos em gerar uma nova vida e construir uma 
família cristã.

À medida que a gravidez avançava, íamos observando a riqueza da ex-
periência gestacional e sentimos que precisávamos registrar as 100 mais 
significativas, de tal forma que elas nos auxiliassem em uma provável se-
gunda gestação, recordando cada detalhe e cuidado, bem como para 
que pudéssemos compartilhar com outros casais que estivessem passan-
do pela mesma realidade.

Nosso propósito é partilhar com os futuros pais um conteúdo agre-
gador para uma gestação saudável, fruto de muitos diálogos com pais 
experientes que colocaram em prática hábitos gestacionais saudáveis e, 
também, resultado de conversas com especialistas da área médica, que, 
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através de seus conhecimentos, ofereceram o melhor possível ao nosso 
primogênito.

Por que a expressão “duplamente grávidos” no título da obra? Apesar 
do corpo da mãe ser a única ponte nutricional para o crescimento do 
bebê, acredito que o seu desenvolvimento vai muito além da questão 
alimentar e que a presença e a influência do pai na gravidez assumem 
também uma posição primordial para a felicidade a três.

Por isso, como uma forma de demonstrar essa umbilical responsabili-
dade, revelada no companheirismo, no amor e no zelo com o bebê que 
vai chegar, convido você a percorrer estas páginas e descobrir a riqueza 
de um casal duplamente grávido.

Ainda que tudo seja proposto com base no significado do que é ter um 
filho, nada será capaz de dizer tudo o que isso pode representar. Procurei 
uma boa definição, mas não encontrei palavras para expressar. Contudo, 
acredito que todas as palavras de bom coração servem para definir o que 
é ser um filho em ação. Minha vida era uma, antes do meu filho nascer, 
agora já não sei se são duas ou três vidas em uma, mas só sei que sou um 
conjunto completo de três ou mais.

Se pudermos contribuir escrevendo em linhas fortes a marca de gran-
des passos ao longo da jornada gestacional, duplamente grávidos, tere-
mos nossa maior recompensa por ter escrito um pouco de nossa história.

André Bittencourt
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MAMÃES E PAPAIS

A maternidade foi esperada por mim durante muitos anos e, quando 
planejamos ter filhos, devemos pensar no esposo e pai que queremos ao 
nosso lado. Deus, sabedor do meu desejo, fez tudo se realizar no tempo 
certo e me presenteou com uma linda e abençoada família.

Essa emoção foi algo que senti desde o início do meu namoro com 
meu esposo André, pois sabia e sentia o quanto seria um companheiro 
de vida especial, simplesmente porque ele tem Deus como centro de sua 
vida e, consequentemente, isso não seria diferente quando viessem os 
frutos, os nossos filhos.

Dar origem a um filho é gerar um fruto, fruto de um amor com Deus, 
do amor entre um homem e uma mulher em sua vida matrimonial. E, 
para isso, precisamos vivenciar um conjunto de experiências como: ora-
ção, amor conjugal, apoio da família, alimentação saudável, preparação 
para amamentação, orientações das mamães e papais mais experientes 
e, principalmente, o acompanhamento de profissionais, nesse percurso 
divino de uma nova vida humana.

Foi com muita gratidão por Deus no meu coração que vivenciamos 
todos esses sentimentos com a vinda do nosso primeiro filho. A cada mo-
mento, a cada exame, a cada consulta médica, a cada terço diário, entre-
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gávamos a evolução daquele ser lindo que nos impulsionava e fortalecia 
a nossa fé e o nosso amor.

No dia do nascimento do bebê, vivenciamos muitos sentimentos, 
como ansiedade, força, coragem, mas, acima de tudo, tínhamos a con-
fiança de que Deus estava no comando. De fato, estava e sempre estará, 
e, quando estava na sala de preparação para o parto, houve um momento 
de entrega, pois sabia que a partir daquele dia minha vida mudaria e que 
a única coisa que caberia seria o amor incondicional, um sentimento lindo 
e de Deus.

Os primeiros dias de vida foram verdadeiramente um tempo de dedi- 
cação e doação. Os momentos de expectativa no meu coração foram 
se concretizando com o primeiro choro, a primeira mamada, o primeiro 
banho de banheira, o primeiro banho de sol, os cuidados especiais que 
um recém-nascido exige, aquela vida pequenina que foi inserida na sua 
forma tão maravilhosa e que precisava de muito amor para crescer e se 
desenvolver com saúde, sabedoria e santidade.

Nossos esforços se perpetuarão até os últimos dias de nossas vidas, 
para que nosso filho semeie o bem a todos, com todo o amor e a fé de 
seu coração. Nossa missão está apenas dando os primeiros passos com 
o Joaquim, e a cada dia lutamos para que o final dessa história seja cele-
brado no céu.

Ana Paula Gomes Bittencourt
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MENSAGEM DO ARCEBISPO

André e Ana Paula Bittencourt, “duplamente grávidos”, formam um casal 

ao mesmo tempo encantador e de grande competência, “fazendo escola” 

para todos os homens e mulheres, marcados pela graça do Matrimônio, ao 

acolherem o convite de participar da obra criadora de Deus.

Trata-se de uma obra de apóstolos da vida e da dignidade do Ma-

trimônio, colocada à disposição do público como um vade-mécum da 

gravidez, da paternidade e da maternidade.

Desejo que este instrumento a serviço do Evangelho da vida seja bem 

acolhido e suscite muitos frutos para o bem de nossas famílias, passando por 

todas as etapas da geração, gravidez, nascimento para a luz da terra e para a 

luz de Deus, pois isso conduz também à graça batismal.

Como o livro termina com uma oração, proponho que as pessoas que 

o lerem se comprometam em união de preces pelos valores da família. 

Assim, o alcance desta obra chegará até o céu, para voltar multiplicado 

à terra.

Dom Alberto Taveira Corrêa

Arcebispo de Santa Maria de Belém do Grão-Pará
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PREFÁCIO

Parabenizo o casal André e Ana Bittencourt pela iniciativa em ofere-
cer um pouco da fantástica experiência da paternidade e maternidade a 
todos os que estão prestes a receber a graça de gerar, criar e educar um 
filho. Podemos pensar que é fácil, porém, o desafio da educação de uma 
criança, da melhor maneira possível, está cada vez mais difícil.

A dedicação a cada detalhe, desde antes da gestação, assim como 
o preparo para o casamento também são fundamentais. Sim, porque o 
Matrimônio é um sacramento que precisa ser levado a sério e em que se 
deve aprender a ter zelo um pelo outro, continuamente, ao longo da vida.

A gravidez, quando sonhada e bem planejada, faz com que possamos evi-
tar momentos difíceis, especialmente após o parto. O universo “duplamente 
grávidos” deve ser bem vivido e aproveitado, pois cada gestação é única, 
sendo sempre uma muito diferente da outra. A generosidade de compar-
tilhar momentos tão especiais e únicos na vida familiar é louvável, pois nem 
sempre as experiências pessoais são tão bem narradas e detalhadas.

Ser pai e ser mãe são uma dádiva que deve ser diariamente reconheci-
da como um excelente motivo para conversarmos com Deus. A gratidão 
pela chegada de um filho deve fazer parte das orações do casal. A res-
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ponsabilidade e a dedicação farão toda a diferença na criação do bebê. 
Muitas vezes, é necessário ser um pouco mais rígido em determinadas si-
tuações corriqueiras, mas certamente o rigor e o amor são extremamente 
necessários na educação da criança.

Penso que a figura do pediatra tem um papel essencial nessa relação 
em que estão envolvidos tantos sentimentos diferentes. Atender um te-
lefonema, responder uma mensagem de celular ou um e-mail faz toda a 
diferença em momentos de angústia e dúvida. Sim, porque a tecnologia 
digital veio para intensificar as relações humanas, especialmente no início 
da vida de uma criança, em razão das surpresas vividas com tanta intensi-
dade por seus pais e por toda a família.

Ser pai e mãe de “primeira viagem” torna o casal mais sensível e vulne-
rável a qualquer tipo de informação, mesmo que nem sempre seja corre-
ta. Este livro, com certeza, fará com que os pais fiquem mais fortalecidos 
e encorajados a enfrentar a árdua tarefa de criar um filho, além disso, eles 
terão também fortalecida sua fé, pois, no meio de tantas angústias, me-
dos e desilusões, serão lembrados de que para Deus nada é impossível 
(Lc 18,27).

Mariane Cordeiro Alves Franco 
Pediatra-Neonatologista 

Docente de Pediatria do Curso de Medicina da  

Universidade do Estado do Pará
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PROPÓSITO COM DEUS

Muitos casais encontram dificuldades em engravidar por alimenta-
rem uma grande expectativa com relação a suas vontades, ansiedades 
e preocupações. Uma das formas mais simples e eficazes de se preparar 
emocional e espiritualmente para receber o dom da paternidade e da 
maternidade consiste em fazer um propósito com Deus através da oração 
de consagração da vida a ele.

Inicialmente a gestação precisa acontecer espiritualmente, ou seja, em 
nossas orações exprimíamos a vontade de nos tornarmos uma família, 
mas que, acima de nosso sonho e desejo, fosse feita a vontade de Deus, 
através de filhos biológicos ou pela adoção. E, assim, nosso coração esta-
va aberto para acolher qualquer que fosse o desejo do Pai com relação à 
chegada do nosso filho.

Desde o início de nosso casamento, era costume fazermos orações 
durante a semana com o auxílio da liturgia diária, e essa foi a maneira que 
encontramos para acordar um pouco mais cedo e dedicarmos nosso dia 
a Deus, com o alimento da Palavra, e nos fortalecermos para enfrentar 
o dia de trabalho e para a prática de virtudes, afinal, para ser pai e mãe, 
precisamos ter compromisso com nossos atos.

1
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Algumas vezes já despertávamos dizendo: “Senhor, em teu nome me 
levanto para trabalhar e viver segundo a tua vontade. Em tuas mãos en-
trego o meu dia”. Quando não dava tempo para a liturgia matinal, que 
costumava ter a duração de 15 minutos, seguida de uma breve meditação 
nas leituras, às vezes fazíamos isso à noite, antes de dormir, com mais 
calma.

Desde nosso tempo de noivado, já era hábito em nosso relacionamen-
to termos um encontro marcado com Jesus na Eucaristia, onde costumá-
vamos ofertar, na comunhão semanal, a transformação da nossa vida pelo 
corpo e sangue de Jesus. Assim, convidamos vocês que estão iniciando 
uma gestação a também oferecerem no altar o fruto que está sendo ge-
rado, pelo amor do casal, e entregue ao amor de Deus.

Nós não engravidamos quando queremos, não é um direito adquirido 
por lei, mas um dom divino, uma graça, sonhada pelo Pai para seus filhos. 
Casais em condições normais levam em média de 5 a 9 meses para conse-
guir um resultado positivo, sendo assim, precisamos exercitar uma espera 
confiante, até que Deus haja em nossas vidas.

A bênção com a boa notícia da vinda de nosso primogênito chegou 
logo no segundo mês de Matrimônio. Fazer um propósito com Deus, 
através da oração amorosa, é uma das melhores formas de receber a gra-
ça de ter um filho, pois a melhor oração é aquela que jorra de um coração 
que ama.
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2
SERÁ QUE ESTAMOS GRÁVIDOS?

A natureza biológica é fantástica, e logo alguns sinais de que a ges-
tação está se iniciando são sentidos, como cansaço, sonolência, enjoos, 
vontade frequente de urinar, fome, desejos e instabilidade emocional, o 
que também pode ser sentido pelo marido. Mas, nesse caso, não se trata 
de questão hormonal, mas de ligação emocional, fazendo com que os 
homens também se sintam grávidos, e isso é mais um motivo para assumir 
a condição de “duplamente grávidos”.

Em nosso caso, notou-se o atraso na menstruação, que foi um forte 
sinal de que algo novo poderia estar acontecendo. Resolvemos fazer um 
teste de farmácia, porém, deu negativo, em função de medicamentos 
para um tratamento de infecção urinária, o que fez com que a coloração 
se alterasse e o teste não identificasse a gravidez, mas a sensibilidade da 
mãe numa hora dessas deve ser levada em consideração.

A inquietação feminina fez com que, no dia seguinte, optássemos pelo 
exame de sangue, por ser mais confiável. Pedimos ajuda no laboratório 
para dar caráter de urgência na entrega do resultado, pois estava toman-
do medicamentos fortes e, no caso de confirmada a gravidez, teria ime-
diatamente de suspendê-los.
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No fim da tarde a Karina, irmã da Ana Paula que trabalhava no labora-
tório, já estava com o resultado e teve o carinho de fazer um mimo para 
nós, elaborando um cartão com a imagem de um bebê, com os dizeres: 
“Papai, estou a caminho”, e juntando com o exame, para depois entregar 
para Ana Paula.

Minha esposa, ao chegar em casa, veio dizendo que tinha uma corres-
pondência para mim. Fiquei surpreso, pois não estava aguardando nenhum 
documento e, ao abrir o envelope, estava lá o resultado positivo e o cartão 
com a imagem de um bebê. Sem palavras, perguntei se era verdade, e as 
lágrimas vieram aos olhos, para, em seguida, glorificarmos a Deus pela gra-
ça recebida, a maior de todas, pois era o anúncio do nosso primeiro fruto.

Os testes de gravidez são baseados na presença de um hormônio cha-
mado HCG, presente na urina ou no sangue. No exame de sangue é possí-
vel detectá-lo com maior precisão. A partir do momento da confirmação da 
gravidez, fomos orientados de que a mãe não deve tomar bebida alcoólica, 
fumar, ingerir comidas gordurosas e frituras, refrigerantes, além de precisar 
suspender qualquer produto químico para os cabelos e para o corpo.

A gestante deve manter bons hábitos, livre de vícios, para ajudar na 
amamentação. Um raciocínio interessante que minha esposa adotou era 
o de pensar assim: “Se esta comida pode fazer mal para um adulto, quan-
to mais para o bebê, então, irei renunciar a ela”. Ser duplamente grávidos 
é assumir uma postura responsável e uma vida ainda mais saudável.
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