
Conheça a história de mães de
crianças especiais que

encontram força no trabalho! 

MÃE



Estado: 

Idade: 

Mãe da criança:  

Idade da criança: 

Doença que acomete a criança: 

Tem outros filhos?

Maria Eduarda Ambrósio

Espírito Santo 

43 anos 

3 anos e 10 meses 

Microcefalia  

Sim! Mais 3,  sendo 1

sobrinho criado como filho

Para dizer a verdade eu já não tinha
prazer com nada mais, não tinha

ânimo em nada. Estava em um
depressão profunda desde de um

acidente que fez com que eu
perdesse tudo o que havia

adquirido com relação a trabalho e
profissão. Por conta do acidente

perdi uma loja de artesanato que
eu tinha, pois a recuperação foi

muito duradoura e na época eu não
tinha ninguém que pudesse cuidar

da loja. Minha mãe ficou tomando
conta de mim e do meu filho que

era pequeno. 

O que aconteceu com sua vida

no aspecto profissional após

se tornar mãe especial? 



MÃE

Quando engravidei da
Maria Eduarda foi um
susto, já que eu havia
entrado na menopausa
precoce. Fui saber do
diagnóstico dela nos
seus dois dias de vida e
foi aí que a minha vida
voltou ter sentido
novamente. Deus me
enviou ela para impedir
que meus pensamentos
e atitudes acabassem
me levando a fazer algo
contra mim mesma. 

Para mim, não há dor maior do que ver um filho
pedido algo e eu não poder dar, principalmente
quando se trata de alimentação.

Nesse acidente fiquei com sequelas e uma delas
foi a perda de 70% da força de meu braço

esquerdo. Na verdade, perdi meu braço no
acidente e o médico que fez minha cirurgia

chegou a ganhar uma placa na época por ter
refeito meu braço com platina de titânio!
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Tive que arrumar algo para fazer para
ajudar nas despesas, já que eu não
poderia mais trabalhar fora e ajudar no
tratamento de Maria Eduarda. Era
preciso que o trabalho não atrapalhasse
minha rotina com ela. 

Como recomeçou?

Hoje meu trabalho não é somente por questões
financeiras, é também um importante auxílio ao meu
lado emocional. Ele me ajuda a distrair a mente, não
vou mentir. Tem dias que não tenho vontade de nada,
nem mesmo de mexer em celular… e são exatamente
nestes dias que as pessoas me procuram para saber
informações sobre o meu trabalho e fazer orçamento. É
um dos momentos que vejo o amor de Deus em nossas
vidas! Ele não me quer cabisbaixa, chorando,
pensando em tudo o que já aconteceu em minha vida....
Falo que meu ateliê é meu refúgio junto à Maria
Eduarda, pois aonde eu estou ela está comigo.

Como é o seu

trabalho hoje? 
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E o que

você

faz? 

Faço laços e papelaria
personalizados!

Laços Duda
Arte Duda Papelaria
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E o que você faz? 

 Vendo através das redes sociais propaganda boca a boca,
muita divulgação, whatsapp, Instagram, Facebook.
O segredo é a divulgação! 



COMPARTILHE

COMPARTILHE

CURTA

CURTA

Divulgue

siga

@lacos.duda23

onde

encontramos? 
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