----- Original Message ----From: "Carem Claassen"
To: "Blog Grito do Bicho"
Sent: Monday, October 11, 2010 11:13 AM
Subject: Rebeca
Sheila,
Sou leitora do seu blog há pouco tempo, mas vejo sua grande dedicação e amor pelos animais!
A minha companheira e alma gêmea fez 8 aninhos ontem, sou completamente apaixonada por ela e
nunca faria eutanásia, por isso, não se preocupe com julgamentos. Não faria com ela, assim como não
faria com nenhum familiar meu, porque considero assassinato, mas também não julgo quem o faz.
Imagina ficar com isso na consciência pelo resto da sua vida! Não temos esse direito, não gostaria que
fizessem comigo também. A sua Rebeca não merece isso e ela nem espera essa atitude de você, ela não
entenderia como uma pessoa que a ama tanto fosse fazer uma coisa dessas! Cada um tem a sua hora,
assim como os animais também, Deus é por eles e por nós, portanto merecem o mesmo tratamento,
dedicação e esperança! Ela irá na hora que tiver que ir, na hora que Deus quiser e não na hora que
quisermos, não temos esse direito!
Faça sua parte, fique ao lado dela, dê carinho e amor, prove seu amor por ela também. E só o que ela
quer agora...
Que ela vá em paz e na sua hora, sabendo que você está a seu lado neste momento difícil.
Estarei orando por ela e por você.
Bjo

◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: anselmo-p
To: falabicho@falabicho.org.br
Sent: Monday, October 11, 2010 11:07 AM
Subject: REBECA!!!
CALMA SHEILA, NAO FAÇA EUTANÁZIA!!! ACABEI DE VER SEU BLOG. TALVEZ SEJA UMA INDIRETA
PRA MIM. CHEGOU A HORA DE TENTARMOS OUTRO TRATAMENTO. NA CERTEZA DA MORTE, QUALQUER
TENTATIVA É VÁLIDA. ME PASSE TUDO QUE ESTÁ ACONTECENDO E TUDO O QUE ELA
ESTÁ TOMANDO.ELA AINDA COME E BEBE???

◊◊◊◊◊◊

----- Original Message ----From: Paty Nascimento
To: falabicho@falabicho.org.br
Sent: Monday, October 11, 2010 12:33 PM
Subject: Sobre a sua alma gêmea Rebeca
Aumiga! eu vou postar esse comentário lá no blog, mas não lembro como. Mas é que eu queria falar
diretamente com vc. Olhe, não faça a eutanásia. Minha cachorrinha tbém tinha convulsões. E todos
achavam que ele não iria sobreviver e que o melhor seria a eutanásia. Mas eu e minha mãe não tinhamos
coragem de fazer isso, pq sempre vem a pergunta e se ela se curar? será que é o melhor para ela?
Não fizemos a eutanásia, ela morreu mto tempo depois mas de outra doença: renal, com 14 aninhos.. E
ela se curou das convulsões, chegou a tomar até gardenal, mas ela sarou.
Então eu te digo, não está fazendo errado em não fazer a eutanásia. Muitas pessoas preferem eutanásiar,
mas a minha cachorrinha é um exemplo.. Bem eu sou contra a eutanásia, pq sempre fico pensando, será
que é isso que ele querem? será que é o melhor?
Força, viu flor, aproveite todos os momentos com ela..
Qualquer coisa conte comigo..
Fica com Deus
"Quanto mais eu conheço as pessoas mais eu respeito,amo e ajudo os animais"
"Recolha um cão de rua, dê-lhe de comer e ele nunca o morderá; eis a diferença fundamental entre o cão
e o homem"
◊◊◊◊◊◊

----- Original Message ----From: Ana Lucia Coelho
To: Fala Bicho
Sent: Monday, October 11, 2010 3:37 PM
Subject: Fwd: [falabicho] JUIZ DO CASO DOS URUBUS DA BIENAL E MINHA REBECA
Olá, Sheila.
Eu também não conseguiria assinar a sentença para a partida da Rebeca....
Se as convulsões dela param quando você a abraça, entrão abrace-a muito, o tempo todo. Funda-se a
ela. Dê-lhe todo amor que for possível.
É a única coisa que consigo lhe dizer nesse momento.
Estou arrasada.
bjs,
Ana Lucia
◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: Lula Arruda
To: Sheila Moura
Sent: Monday, October 11, 2010 3:20 PM
Subject: Beijos
Sheila querida,
Estou há dois dias covardemente fugindo de escrever ou telefonar perguntando pela Rebecca...
queria poder te dar algum apoio mas me sinto invasiva... preciso respeitar essa dolorosa despedida como
um momento íntimo de voces...
Sei que na sua história já estão escritas muitas outras perdas, mas também sei que algumas dessas
figuras animais que nos acompanham são incomparáveis, insubstituíveis, únicas.... como diz voce alma
gêmea... com essas o nosso coração sangra sem consolo possível... Abraçe a sua Rebecca muuuito,
com tristeza, com amor, com gratidão... Ela vai saber te dizer quando chegar a hora dela...
Estou pensando em voces... Fica em paz amiga....
bjs
Helo
◊◊◊◊◊◊

----- Original Message ----From: Sabrina
To: FALABICHO
Sent: Monday, October 11, 2010 3:50 PM
Subject: Re: PL QUE PROÍBE VENDA E EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS NO ESTADO DO RJ FOI APROVADO
Boa tarde...sinto mtoooo...sei mtoooooooo bem o q vc esta passando.....ha 2 meses passei isso..c minha
funny....ela estava c 14 aninhos....foram momentos mtooooooooo dolorosos.....sabia q estava chegando a
hora dela...no começo, orava e pedia a Deus para curá-la, mas depois vi q nao tinha mais jeito, e q o
lugra dela, era junto Dele....e ai, pedi p Ele levá-la logo.....para ela parar d sofrer....
ela esta c Ele agora.....esta no lugar q sempre foi dela, no ceu....pq eles sao anjinhos, ne...q Deus nos
empresta por um tempo, para nos fazermso felizes!!! para nos mostrar o q é o amor verdadeiro!!! o q é a
felicidade!!!
entao, sei q é mtoooooooo dificil, mas, fike firme, pq ela vai estar bem com Ele!!!
bjosss
◊◊◊◊◊◊

----- Original Message ----From: Patas e Patas
To: Fala Bicho
Sent: Monday, October 11, 2010 6:38 PM
Subject: Fwd: [falabicho] MINHA REBECA SE FOI ME DEIXANDO NA BEIRA DA ESTRADA SOZINHA
Ahhhh Sheila
nada a dizer
creia, o tempo e um santo remedio....ameniza a dor...ficam a saudade e as boas lembrancas
Rebeca esta com Serginho, Pretinho, Gael, Miminha, Amigo, ficaram táo pouco tempo comigo...mas o
amor e igual...
Temos quem nos espere do lado de la.....
Bjks
Dina
◊◊◊◊◊◊

----- Original Message ----From: Lauro Fujihara
To: Fala Bicho
Sent: Monday, October 11, 2010 6:45 PM
Subject: Re: [falabicho] MINHA REBECA SE FOI ME DEIXANDO NA BEIRA DA ESTRADA SOZINHA
olá anjo
Meus sentimentos pela partida de sua querida Rebeca!
Tenha certeza de que onde ela se encontre estará olhando por ti!
Também já perdi grandes companheiros e filhos peludos!
Em minha crença budista,acreditamos em reencarnação,entao,fique tranquila pois Rebeca logo estará de
volta em outro corpinho!
Quando sonhar com ela,creia que ela está te visitando!!
abraços fraternos!
Lauro
◊◊◊◊◊◊

----- Original Message ----From: joanapanizzi
To: falabicho@falabicho.org.br

Sent: Monday, October 11, 2010 6:52 PM
Subject: Rebeca
Querida amiga....só mesmo quem ama os animais pode entender o amor que existe ..... sua Rebeca
partiu...mas com certeza foi feliz durante todos esses anos...e vendo a mulher maravilhosa que vc é....
fazendo o possivel e muitas vezes o impossivel para ajudar caes , gatos enfim todos que necessitam de
seu amparo...espero que Deus a acolha e que lhe de forças.....mas acredite ...o importante é vc sabe que
ela foi feliz ..amada... cuidada.... um beijo carinhoso ......saiba que tb chorei sua dor..
Joana
◊◊◊◊◊◊

----- Original Message ----From: Baby Siqueira Abrão
To: Fala Bicho
Sent: Monday, October 11, 2010 6:52 PM
Subject: MINHA REBECA SE FOI ME DEIXANDO NA BEIRA DA ESTRADA SOZINHA
Sheila querida:
Todas nós, que amamos e convivemos com animais, entendemos o que você está sentindo. Já tive filhos
que também se foram abraçados comigo -- um até balançou o rabinho quando o abracei, apesar do
sofrimento e da dor de seus últimos momentos -- e agradeci por terem ido assim, sabendo-se amados,
protegidos, acolhidos.
Você não está e nunca estará só. Rebeca jamais a deixará. Estará sempre a seu lado, em sua mente, em
seu coração... e no jardim, sentindo o cheirinho dos manacás.
Grande abraço,
Baby
◊◊◊◊◊◊

----- Original Message ----From: johnniepb
To: falabicho@falabicho.org.br
Sent: Monday, October 11, 2010 6:58 PM
Subject: apoio humano canino
Cara Amiga protetora ,
Fico feliz em saber que uma alminha canina teve seus momentos bons e difíceis com amparo .
Muita serenidade para sentir o dever cumprido tendo feito para esta cadelinha toda a diferença.
força .
Johnnie

◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: Marcela Brack Mourao
To: falabicho@falabicho.org.br
Sent: Monday, October 11, 2010 6:59 PM
Subject: Res: [falabicho] MINHA REBECA SE FOI ME DEIXANDO NA BEIRA DA ESTRADA SOZINHA
Do fundo do meu coração, mando muita força e amor pra ti. A Rebeca vai seguir te acompanhando
mesmo um pouquinho mais longe. E o teu abraço foi a segurança que ela precisava para saber que
poderia ir em paz. Ela sabia o sofrimento que tu estava passando com o dilema da eutanásia.
Meus sentimentos.
Marcela
----------------------Marcela Mourão
Não pode adotar? Apadrinhe um bichinho. Ato mais simples, mas igualmente importante
http://querserfelizadoteumbichinho.blogspot.com/
Grad student - Sport Management Program
University of San Francisco

◊◊◊◊◊◊

----- Original Message ----From: "Rita Cristina Carvalho de Medeiros Couto"
To: "FALA BICHO" <falabicho@falabicho.org.br>
Sent: Monday, October 11, 2010 7:03 PM
Subject: bj
Oi Sheila.
Não há o que falar diante da morte. Portanto, sinta-se abraçada e beijada. A Rebeca é feliz por ter
morrido junto de quem a ama.
Rita.
◊◊◊◊◊◊

----- Original Message ----From: Sheila Moraes
To: falabicho@falabicho.org.br
Sent: Monday, October 11, 2010 7:06 PM
Subject: Re: [falabicho] MINHA REBECA SE FOI ME DEIXANDO NA BEIRA DA ESTRADA SOZINHA
Minha xará, receba meu abraço solidário.
Sei exatamente como se sente, parece que levam um pedaço da gente mas tenha certeza que vocês vão
se encontrar novamente na ponte do arco íris.
Ela foi muito amada e o amor é o que importa nesta vida e é a única coisa que levamos quando
partirmos.
beijos
Sheila Moraes
◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: martaro
To: falabicho@falabicho.org.br
Sent: Monday, October 11, 2010 7:09 PM
Subject: Rebeca
Oi Sheila,
Acompanho sempre suas histórias. Tenho 8 gatinhos, o mais velho tem 14 anos e o mais novo 3.
Outros tantos passaram pela minha casa, tirados das ruas e hoje vivem nos seus lares. Outros morreram,
não suportaram viver neste mundo. Cuido de mais outros tantos quando vou para a minha casa no
interior.
Tinha uma cachorrinha docinho, a Puppy que me deixou sózinha na beira da estrada já faz 2 anos.Tenho
muuuita saudades dela. Sempre penso...será que um dia vamos nos encontrar com todos esses bichinhos
que acolhemos e amamos? Valha-me meu santo, São Francisco de Assis, que isso seja verdade.
Beijos para vc e cuide bem da sua nova hóspede rajadinha.
Marta
◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: Hilda
To: falabicho@falabicho.org.br
Sent: Monday, October 11, 2010 7:18 PM
Subject: Rebeca
Sheila,
Venho acompanhando seu blog quase que diariamente.
Lamento muito sua perda.

Entendo perfeitamente esse sentimento...
Me solidarizo com você...
Que Deus te proteja e te dê consolo...
Bjs,
Hilda
◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: Erika
To: falabicho
Sent: Monday, October 11, 2010 7:31 PM
Subject: Fw: [falabicho] MINHA REBECA SE FOI ME DEIXANDO NA BEIRA DA ESTRADA SOZINHA
Querida Sheila,
Não há palavra que conforte numa hora dessas.
O melhor é pensar no bem da Rebeca, que está descansando agora.
Bem melhor ela ter ido quando achou melhor e te livrar desta decisão que é sempre horrível.
Em junho do ano passado tive que optar pela eutanásia do meu gato de treze anos e foi muito difícil.
Pensa que ela está bem agora e que o que vocês viveram juntas não se apagará nunca.
Força querida!
Beijos,
Érika
◊◊◊◊◊◊

----- Original Message ----From: mauricio baps
To: Fala Bicho
Sent: Monday, October 11, 2010 7:43 PM
Subject: Re: [DA] JUIZ DO CASO DOS URUBUS DA BIENAL E MINHA REBECA
Sheila,
Sua Rebeca é mesmo linda, muito lindinha.......É mesmo uma tristeza, mas pelo menos, temos a
consciência de que acolhemos e tudo fizemos por esses bichos que tanto sofrem no abandono. Hj mesmo
fui visitado por uma amiga, a Celia, aquela amiga do Cesar Maia e que tem 54 cães. Falei sobre a
Annabel. Ela viveu muito pouco aqui, um ano, mas pelo menos foi tratada, alimentada, aquecida, no auge
da melhora, correu para latir para as galinhas e patas, tomou banho de sol e tirou aquele cochilo de
barriga cheia de comida de boa qualidade, teve todo o tratamento necessário e disponível e mais
importante do que tudo, morreu com dignidade, carinho, acolhida....e a vida tem que seguir, pq outros
pobres animais precisam da gente.
bjs
◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: Georgete Nilo
To: falabicho@falabicho.org.br
Sent: Monday, October 11, 2010 7:45 PM
Subject: Fwd: [falabicho] MINHA REBECA SE FOI ME DEIXANDO NA BEIRA DA ESTRADA SOZINHA
Sinto muitíssimo, hj o Zé Boneco tb me deixou, levantei às 06:11 para dar seus remedinhos e ele já não
tinha mais vida, vivia na porta de um supermercado com demodécica, ficou apenas 1 ano e meio comigo,
espero que ele tenha se sentido protegido nesse tempo. Luto
◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: Andreia Brum CLUBE
To: FALA BICHO (Sheila)
Sent: Monday, October 11, 2010 8:14 PM
Subject: REBECCA AGORA É UMA LINDA ESTRELINHA
Sheila,

Sei bem o q é isso. Perdi no dia 9, meu niver, um velhão muito fofo que resgatei à 2 anos atrás em
Madureira. Idade estimada em, no mínimo, 16 anos, REX me deu muito amor e carinho enquanto esteve
por aqui. Problemas neurológicos pela idade avançada apagaram um lindo sorriso banguela!
Acredite que Rebecca vai reencarnar logo logo e voltará pra vc! Pode ter certeza disso!!
Grande Beijo afetuoso,
Andreia Brum
andreiabrum.clube@gmail.com
21 8820-8548 / 3018-8548
Clube das Mordidas – RJ
www.clubedasmordidas.com.br
◊◊◊◊◊◊

----- Original Message ----From: ( IRAGATOS ) Iracema Hochman
To: Fala Bicho
Sent: Monday, October 11, 2010 8:18 PM
Subject: Lamento pela falta da Rebeca.
Oi, Sheila.
Bem sei como dói e dói muito.
Tive o prazer de conhecer essa tua turminha e ganhei carinhos impossiveis de esquecer. Tenho todas as
fotos guardadas, sendo que essa da Minnie com a Rebeca é linda. E agora as duas estão juntas. Fazer o
que?
Pelo menos foram felizes, tiveram um lar e carinho.
beijo para vc e fique em paz.
eu até hoje choro pelo meu Felix. É duro!
cema
◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: sonia cortez
To: falabicho@falabicho.org.br
Sent: Monday, October 11, 2010 8:26 PM
Subject: Fw: RES: estrelinha
Puxa ! Que tristeza...
Nessas horas não há o que dizer, minha amiga...
Copio prá você umas palavras muito lindas, que encontrei no ORKUT de uma amiga e que me consola, às
vezes:
Mensagem
de
São
Francisco
de
Assis
Sei que lágrimas de dor vertem agora dos teus olhos, dia em que teu cão se foi, e se afastou de ti e se
aproximou de Deus. Todavia, dou-te uma nota feliz neste dia tão triste:jamais Deus teria sido injusto com
os animais! Por isso, não importa quem está nascendo ou morrendo, há sempre alguém chamando por ti;
então VIVA! Agora mesmo, neste exato instante em que choras, teu anjo amado segue e evolui... Brilha
na imensidão do espaço e volta, manso e feliz ao aconchego das almas!Com tua mania racional, teimas
em duvidar, mas nada importa, senão continuar a VIVER!As hostes dos Anjos e Francisco cuidam das
luzes em pêlos e preparam suas patas para uma nova vida.Enxuga teu rosto e acredita! Fizeste a parte
que te cabe no mundo...Um sonho jamais termina num último miado, nem se pode calar os latidos de um
dia.Então podemos crer novamente...VIVA! É que o Criador adora suas crias! E deixa que elas
permaneçam sempre vivas na memória dos que ficam...Elas cumpriram com o seu Divino mandato:
AMAR-TE !
Um beijo e um abraço bem carinhoso,
so
◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: "Adilson Pinto Gil"
To: "falabicho" <falabicho@falabicho.org.br>
Sent: Monday, October 11, 2010 8:39 PM

Cara Sheila,
Primeiramente, sinceramente, um grande carinho pela sua perda.
No seu depoimento do conflito ético sobre a eutanásia, é o conflito que muitas vezes quem milita na área
ambiental fica, principalmente na relação entre controle de exóticos e bem estar ... Qd vc estiver melhor
vamos reavivar este papo.
Nesta linha queria te pedir um favor, se vc souber de um cão de porte pequeno para médio, de até um
ano, estou disposto a adotar ...
No mais, a Lei já foi sancionada?
Qts aos urbus houve tb decisão administrativa da Presidencia do Ibama, pois a autorização era do Ibama
Sergipe ...
Um grande carinho,
Adilson
◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: Simone Nardi
To: FALA BICHO
Sent: Monday, October 11, 2010 8:50 PM
Subject: Rebecca
Oi Sheila.
Pena, sempre uma pena essa separação, adorei o video daquela Mulher Maluca cheia de gatos rsrsrs, de
cães e de Boa Vonatde de mudar o mundo.
Eu sinto por vc e por ela, porque por mais que sabemos que estarão bem, sempre queremos ficar mais
um dia com eles.
Lamento imensamenta sua perda, mas já adianto, vai guardando um lugar para qdo ela voltar rsrsrsr
Bjs
Si
◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: Maria Cristina Kauer
To: falabicho@falabicho.org.br
Sent: Monday, October 11, 2010 9:00 PM
Subject: A Grande viagem da Rebeca
Querida Sheila, seus afetos
Lamento pela grande viagem da peludinha .
Não tenho a menor dúvida que a sua Rebeca sempre foi e sempre será um ser iluminado, agora com uma
luz ainda maior, pelo término da sua missão terrena. Iluminando e norteando, - mais amorosamente
ainda -, o caminhar de todos que olharem para as estrelas muito brilhantes correndo e saltitando no céu.
Ela sempre estará no coração da sua família humana, dos seus afetos e aufetos, dos amigos, de todos
que as amavam,que as amarão sempre e puderam compartilhar a sua luz amorosa nesta Esfera. "Ela não
foi embora, apenas partiu antes".
Sei que essa dor, apenas o tempo, a fé, amor, o poder sentí-la em seus corações, amenizará a dor que
possam estar sentindo.
A Rebeca sempre estará junto a você(s), em TUDO que ela legou a você(s)e a todos que compartilharam
a jornada, no seu exemplo, na sua garra, no ser especial que sempre foi e sempre será.
Ela estão está agora na colônia de S. Francisco de Assis, na Ponte do Arco-Iris,
http://www.petloss.com/rbpg.htm, sendo cuidada por seus anjinhos, na maior alegria pelo reencontro
com outras estrelas luminosas que prepararam a sua chegada e prepararão também a dos seus afetos
quando estes também tiverem terminado sua Caminhada, no Reencontro.
Sant-Exupéry, no seu livro O Pequeno Principe, nos ensina que "As pessoas têm estrelas que não são as
mesmas. Para uns, que viajam, as estrelas são guias. Para outros, elas não passam de pequenas luzes.
Para outros, os sábios, são problemas. Para o meu negociante, eram ouro. Mas todas essas estrelas se
calam. Tu, porém, terás estrelas como ninguém...
Quando olhares o céu de noite, porque habitarei uma delas, porque numa delas estarei rindo, então será
como se todas as estrelas te rissem! E tu terás estrelas que sabem rir!
E quando te houveres consolado (a gente sempre se consola), tu te sentirás contente por me teres
conhecido. Tu serás sempre meu amigo. Terás vontade de rir comigo. E abrirás às vezes a janela à toa,
por gosto... E teus amigos ficarão espantados de ouvir-te rir olhando o céu. Tu explicarás então: "Sim, as
estrelas, elas sempre me fazem rir!"

Desta maneira, todos nós que "ganhamos" estrelinhas, estrelinhas peludas, que deixam nosso céu mais
iluminado e brilhante, temos milhões de estrelas que nos iluminam e nos fazem rir, que enchem nosso
coração de energias amorosas, calor e gratidão por termos tido estrelinhas a compartilhar a jornada,
nesta Esfera e em diferentes dimensões.
Que os espíritos consoladores, que a Luz das estrelas, a auxiliem e aos seus afetos, aufetos e miaufetos a
passarem por momentos tão doloridos, tão difíceis, plenos de saudade... Muita Fé, Esperança, Coragem,
Luz, Amor para você(s)
Upas, kisses confortadores a todos. Lambeijócas e miauchegos das peludas daqui, carregados de todas as
energias que possam querer/precisar.
Cris
◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: sonia cortez
To: falabicho@falabicho.org.br
Sent: Monday, October 11, 2010 8:27 PM
Subject: Fw: para você
fique em paz, bjs
Lindooooooooooooooooooooooo!!!!!!

Dizem os espíritas que todos os animais de estimação, assim como nossos parentes queridos,nos
aguardam no outro lado quando morremos... se assim for....segue uma história...
O pequeno filhote e o cão mais velho estavam deitados à sombra, sobre a grama verde, observando os
reencontros. Às vezes um homem, às vezes uma mulher, às vezes uma família inteira se aproximava da
Ponte do Arco-Íris, era recebida por seus animais de estimação com muita festa e eles cruzavam juntos a
ponte.
De repente houve um grande tumulto na ponte e O filhotinho cutucou o cão mais velho: "Olha lá! Tem
alguma coisa maravilhosa acontecendo!" O cão mais velho se levantou e
latiu: "Rápido! Vamos até a entrada da ponte!"
"Mas aquele não é o meu dono", choramingou o filhotinho; mas ele obedeceu. Milhares de animais de
estimação correram em direção àquela pessoa vestida de branco que caminhava em direção à ponte.
Conforme aquela pessoa iluminada passava por cada animal, o animal fazia uma reverência com a cabeça
em sinal de amor e respeito. A pessoa finalmente aproximou-se da ponte, onde foi recebida por uma
multidão de animais que lhe faziam muita festa. Juntos, eles atravessaram a ponte e desapareceram.
O filhotinho ainda estava atônito: "Aquilo era um anjo?", perguntou baixinho. "Não, filho", respondeu o
cão mais velho. "Aquilo era mais do que um anjo. Era uma protetora de animais que passou seu tempo na
terra salvando vidas e olhando por nós...". (Autor Desconhecido)
◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: Maria Lopes
To: FALA BICHO
Sent: Monday, October 11, 2010 9:21 PM
Subject: Re: MINHA REBECA SE FOI ME DEIXANDO NA BEIRA DA ESTRADA SOZINHA
Sheila,
Lamento muito minha querida amiga.
Mas onde quer que ela esteja agora está a olhar por ti.
Um grande beijo
Maria Lopes

◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: zefaja
To: "falabicho" <falabicho@falabicho.org.br>

Sent: Monday, October 11, 2010 9:51 PM
Subject: Sheilinha
Sei bem o que está sentindo, pois a minha vida também se foi há um ano... e até hoje, parece que foi
ontem! Ela era tudo para mim e não há um dia que eu não chore por ela! Ela está enterrada num quintal
em que posso visualizar e rezo sempre pela minha filha! Nasha era meu chão, tinhamos uma
cumplicidade intensa. Ela tomava o lugar dos parentes que nunca tive e sempre anunciava o telefone
tocando, ou a campainha, pois ela sabia da minha deficiência auditiva! Ela se foi e levou grande parte de
mim, nada mais tem sentido sem ela... sei o que voce está sentindo, mas vai encontrar forças para seguir
em frente e ajudar os outros amiguinhos que precisam de nós! Gostaria de estar mais perto de voce e lhe
dar o meu abraço fraterno e minhas condolências, pois só quem sente, sabe que é uma dor que não se
explica! Durante este depoimento, quase não vejo a tela do computador, pois as lágrimas não deixam...
um grande beijo, minha querida! Fique com DEUS!
Sua amiga,
Regina ou Zefa
(A protetora solitária de Meriti)

◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: Vera Regina
To: falabicho
Sent: Monday, October 11, 2010 9:55 PM
Subject: estrelinha Rebeca
Oi Sheila!
Só quem já viveu essa dor é que sabe e pode avaliar o seu momento. E eu posso. Nossa!!!!!!!
É muito......muito triste....muito doloroso. Mas o que vai lhe confortar é a certeza de que fez tudo,
absolutamente tudo por sua Rebeca...e que ela.....estando onde está......com certeza está lhe mandando
mil lambidas cheinhas de muito carinho, agradecimentos e saudades......saudades de toda uma
convivência onde só houve espaço para troca de carinhos, alegrias e tudo de bom que só vocês duas
sabem o que viveram.
Ela teve seu tempo e agora é mais uma estrelinha lá no céu, junto com muitos outros bichinhos, onde não
mais existe dor e sofrimento.....pense nisso.
Tenho a certeza de que meu Flokinho(morreu por displicência de um funcionário de um Hospital
Veterinário onde estava internado) e minha Tatty Maria( morreu por mal súbito em menos de 10 minutos)
a receberam e agora estão todos brincando e olhando por todos os seus amiguinhos que aqui estão
precisando de suas energias.
Que Deus a proteja e lhe dê forças para superar essa perda e continuar a ajudar a todos os animais que
cruzam seu caminho.
Com carinho e muita admiração
Vera Regina
◊◊◊◊◊◊

----- Original Message ----From: <vanildamp@vetorial.net>
To: "falabicho" <falabicho@falabicho.org.br>
Sent: Monday, October 11, 2010 10:09 PM
Subject: Re: [falabicho] MINHA REBECA SE FOI ME DEIXANDO NA BEIRA DAESTRADA
SOZINHA
Prezada Sheila,
Sou veterinária e convivo diariamente com a dor e a morte dos nossos amados animais.
Tenho a convicção no entanto que o lugar para onde eles vão quando partem é com absoluta certeza,
uma dimensão de paz e luz, digna dos seres angelicais que merecem amparo e bem estar.
Que São Francisco de Assis e seus trabalhadores espirituais se encarreguem de aliviar tua saudade e
cuidem com muito amor e carinho da tua querida Rebeca.
um forte abraço
Vanilda Pintos
Rio Grande/RS
◊◊◊◊◊◊

----- Original Message ----From: MARCELO TURRA
To: falabicho@falabicho.org.br
Sent: Monday, October 11, 2010 10:22 PM
Sheila, sinto por Rebeca. Mas uma coisa é certa: foram 18 anos juntas. Isto é excepcional.
Eu imagino como esteja se sentindo. É muito estranho mesmo. Nós estaremos aqui, a seu lado, caso
necessite. Pode contar comigo Sheila.
Marcelo Turra
◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: JC
To: falabicho@falabicho.org.br
Sent: Monday, October 11, 2010 10:39 PM
Subject: Fwd: Re: [falabicho] MINHA REBECA SE FOI ME DEIXANDO NA BEIRA DA ESTRADA SOZINHA
Sheila,
foi-se um anjinho e acabou de chegar outro!
Deus não nos deixa só.
Coragem.
O mundo precisa muito de pessoas como você.
José Curcelli
◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: Mvart
To: falabicho@falabicho.org.br
Sent: Monday, October 11, 2010 10:46 PM
Subject: Um carinho
Oi Sheila,
Não podia deixar de escrever para lhe deixar meu carinho pela perda da Rebeca. Só quem passa por isso
entende a dor de perder um ser tão amado. Me emocionei ao ver a foto dela em teu colo... e pela carinha
pode ter certeza que ela se sentia muito protegida e muito amada!!!
Não sei se conhece os livros do Marcel Benedetti (infelizmente ele desencarnou algum tempo atrás),
médico veterinário, defensor dos animais e escritor espírita. Alguns livros dele:
- Todos os animais merecem o céu
- Todos os animais são nosso irmãos
- Animais no mundo espiritual
Conforme ele relata nos livros a espiritualidade é maravilhosa e acolhe estes seres amados ajudando-os
quando daqui partem. Isto conforta, pois eles estão sendo assistidos, pois Deus não desampara nenhum

ser de sua criação.
Em anexo mando uma mensagem do saudoso Chico Xavier e a história de de sua cachorrinha "Boneca",
que partiu e voltou aos seus braços novamente...
Bjsss e fique com Deus!!!
Marinês
◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: amm13
To: falabicho@falabicho.org.br
Sent: Monday, October 11, 2010 11:10 PM
Subject: alma gêmea
Querida Sheila,
Já tentei n vezes colocar algum comentário e não dá certo. Tenho conta no google, senha
correta,transcrevo
o que pedem e nada.
Então vou por esse caminho que é o e-mail.
Vc me emociona muito cm a sua sensibilidade e amr extremado aos animais. Sinto muito pela sua alma
gêmea mas não se preocupe que essa separação e passageira, apesar da imensa saudade que fica.
Felizes somos nós
que do outro lado da ponte do arco iris teremos muitos pequeninos nos esperando.
Bjs em seu coração,
Ana Maria de Morais
Protetora Iindependente
Goiânia
◊◊◊◊◊◊

From: eunyceapp@hotmail.com
To: falabicho@grupos.com.br
Subject: RE: [falabicho] MINHA REBECA SE FOI ME DEIXANDO NA BEIRA DA ESTRADA SOZINHA
Date: Tue, 12 Oct 2010 02:32:44 +0000
Sinto por você. Não existe coisa mais triste na vida que peerder um ente querido. Principalamente,
quando esse ente participou de nossa vida por muitos anos, nos dando carinho irrestrito e sem pedir nada
em troca. Porque, assim são essas criaturinhas. Já passei por isso muitas vezes, e espero passar outras.
Sim, passar outras, isso significa que terei outras criaturinhas amadas perto de mim. Espero que elasa
partam antes. O trista é quando os donos sem vão antes e a gente não sabe o destinos de nossos entes
queridos. Não sei se me fiz entender. Amo meus animais, meus queridos amigos e sei o que você está
apassando. Que Deus possa amenizar o seu coração. Que a paz habite seu coração.
◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: Ana Lucia Lopes Costa
To: falabicho@falabicho.org.br
Sent: Monday, October 11, 2010 11:48 PM
Subject: Re: [falabicho] MINHA REBECA SE FOI ME DEIXANDO NA BEIRA DA ESTRADA SOZINHA
Sheila,
Há um ano meu marido e eu tivemos que tomar esta decisão horrorosa que Deus te permitiu libera-la.
Minha Dominique se foi, com um tumor no cérebro, aos 13 anos de idade, adoeceu de uma hora para
outra e toda sua vitalidade, alegria e jovialidade se foi em um mês de puro sofrimento, dor e desespero,
era minha única filha, a única que Deus me permitiu ter.
Hoje, um ano e dois meses depois a dor da saudade ainda mora em meu peito e o que eu posso te dizer é
que só pessoas iluminadas, com corações sem limite recebem esta benção de ter em suas vidas anjos
maravilhosos que iluminam nossa jornada, nos ensinam lições de desprendimento, nos dão sua vida e o
seu amor como o mais doce néctar da terra.O que fizemos para merecer tão grande presente de Deus, eu
não sei, eu só sei é que por algum motivo Deus nos escolheu para guardarmos seus anjos por um curto
espaço de tempo em nossa existência e em sua sabedoria ele nos permitiu deixar as lembranças
maravilhosas de uma vida ao lado deles, os ensinamentos de uma jornada e um amor infinito em nossos

corações. Hoje seu coração chora, mas tenha certeza de que ao seu lado muitos irmãos te aplaudem
felizes por vc ter cumprido junto a Rebeca a vitória de uma vida com êxito e amor.Fique em paz, pois
existe um céu e ela corre por seus gramados a caminho do paraíso.
Um beijo,
Ana Costa
◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: Beti Antunes
To: falabicho@falabicho.org.br
Sent: Monday, October 11, 2010 11:57 PM
Subject: FW: [falabicho] MINHA REBECA SE FOI ME DEIXANDO NA BEIRA DA ESTRADA SOZINHA
Sheila,
Teria feito o mesmo....Rebeca virou estrelinha e toda vez que olhar o céu e ver uma nuvem em forma de
cachorrinha,estará vendo sua querida companheirinha,que deve ter partido agradecida.
Beijo e força,
Beti
◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: Cristina Calixto
To: Sheila Moura
Sent: Tuesday, October 12, 2010 12:14 AM
Subject: Deus sabe o que faz
Sheila,
Fico feliz que Deus mais uma vez tenha se encarregado de tomar uma decisão por você. Se você tivesse
precipitado alguma coisa, talvez se culpasse para o resto da vida (eu pelo menos sou assim). Que deus
receba Rebeca com tamanho carinho, da mesma forma como você a recebeu há 18 anos atrás e com ela
aproveitou momentos inúmeros, entre alegrias, tristezas e cotidiano. E que todo esse tempo a tenho
tornado uma pessoa melhor.
Desculpe se não sei dizer coisas bonitas e poéticas. É que acompanho seu blog e é como se eu mesma
tivesse perdendo uma das minhas criaturinhas tão queridas. Nossa! Quando li hoje sobre a partida da
Rebequinha, fiquei num baixo astral. É assim que a gente percebe que não é nada. Fique bem.
Beijos da Cris
◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: Maria Lopes
To: FALA BICHO
Sent: Monday, October 11, 2010 9:21 PM
Subject: Re: MINHA REBECA SE FOI ME DEIXANDO NA BEIRA DA ESTRADA SOZINHA
Sheila,
Lamento muito minha querida amiga.
Mas onde quer que ela esteja agora está a olhar por ti.
Um grande beijo
Maria Lopes

◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: Regina Osborne
To: FALABICHO
Sent: Tuesday, October 12, 2010 12:36 AM
Subject: REBECA.. MAIS UMA ESTRELINHA NO CËU
AI, NEM ME FALE NISSO! ANO RETRASADO ENTERRAMOS NOSSO PELUDINHO NO QUINTAL PERTINHO DE
UM LINDO PÉ DE BOUGANVILLE BRANCA... TÃO TRISTE. FIZEMOS UM BONITO JAZIGO COM MÁRMORE E

AMARRAMOS NA CRUZ COM SEU NOME PINTADO, UMA FITINHA DE NATAL QUE ELE USOU NO PESCOÇO
EM SUA ÚLTIMA NOITE CONOSCO...
ELE ESPEROU QUIETINHO QUE MEUS CONVIDADOS PARA A CEIA DE NATAL SE FOSSEM (PRA LÁ DE 1H
DA MANHÃ) E COMEÇOU COM UMA TOSSE HORRÍVEL QUE NÃO NOS DEIXOU DORMIR A NOITE INTEIRA.
JÁ ESTAVA SOFRENDO DESSA TOSSE HÁ VÁRIOS MESES MAS NUNCA COM TAMANHA FORÇA. SUA
GARGANTINHA DEVIA ESTAR EM FRANGALHOS PQ PARECIA QUE COM A TOSSE VINHA UMA ÂNSIA DE
VÔMITO QUE NÃO ACONTECIA NUNCA. ELE TB. SOFRIA HÁ UNS 3 ANOS DO CORAÇÃO E RESPIRAVA
COM ALGUMA DIFICULDADE PQ SEU CORAÇÃOZINHO ESTAVA CRESCENDO MUITO...
ERA FERIADO E TUDO ESTAVA FECHADO, ENTÃO O LEVAMOS A UMA FACULDADE DE VET. UM POUCO
DISTANTE DA NOSSA CASA ONDE DECIDIMOS PELA PIOR DAS OPÇÕES: BOTÁ-LO PARA DORMIR, COMO
SE DIZ AQUI... APÓS A INJEÇÃO, ELEZINHO SE FOI EM MEUS BRAÇOS COM OS 4 CHORANDO PELA
TRISTE OPÇÃO DE VIDA OU MORTE! NOSSA, O TROUXEMOS EMBRULHADO NA TOALHA QUE NOS DERAM
E USANDO FRALDINHA PRA EVITAR QUE SUJASSE O CARRO... AI, QUE DOR! MUITO DIFÍCIL MAS O QUE
NOS CONFORTA FOI SABER QUE SUA AGONIA ACABOU, QUE PODERIA FINALMENTE SEGUIR EM PAZ E
TER PRA SEMPRE O NOSSO CARINHO NA MENTE E NO CORAÇÃO, ALÉM DE SUA FOTO NA SALA, É
CLARO.
A GENTE SOFRE MUITO POR CAUSA DOS BICHINHOS MAS É MELHOR ASSIM DO QUE DEIXÁ-LOS
ABANDONADOS EM ABRIGOS. TEM GENTE QUE DIZ QUE NAO TEM BICHO PQ NÃO QUER CHORAR
QUANDO SE VÃO MAS EU ACHO ESSA DECISÃO MUITO EGOÍSTA. DEVEMOS PENSAR NO AMOR QUE
DAMOS A ELES, DEVEMOS PENSAR PRIMEIRO NELES E DEPOIS EM NÓS. DOR MAIOR É VÊ-LOS
SOZINHOS E FAMINTOS PELAS RUAS. A NOSSA DOR COM O TEMPO A GENTE ADMINISTRA MAS A DELES,
NÃO.
ME SOLIDARIZO TOTALMENTE COM VC., AMIGA. SUA FOFINHA SABE QUE FOI MUITO AMADA E ISSO É O
QUE VC. DEVE PENSAR. AGORA É PARTIR PRA OUTRA... POR ISSO PEGAMOS A NOSSA PRETINHA POCARONCA (LADY) PQ SE UNS SE FORAM, OUTROS ESPERAM POR NOSSO AMOR.
UM BEIJO GRANDE.
REGINA
◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: Safih Quelbèrt
To: falabicho@falabicho.org.br
Sent: Tuesday, October 12, 2010 3:37 AM
Subject: Re: [falabicho] MINHA REBECA SE FOI ME DEIXANDO NA BEIRA DA ESTRADA SOZINHA

Ô Sheila...Que tinha sua Rebeca...tadinha.
Você vê, como são as coisas. Os animais sentem...Tive um gato que se foi ano passado...Estava na
mesma duvida quanto vc, sobre eutanasia...Conversei com ele, e no dia seguinte, ele se foi,
naturalmente, e ainda cercado do seu irmãozinho, que ficou todo o tempo com ele....
E olha como são os anjos...No dia em que você mais iria precisar, aparece uma gatinha pra te confortar e
ir aos poucos deixando seu coração mais em paz diante da perda.
Fique com Deus! Você e seus lindos.
Safih
◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: Ana Lucia Coelho
To: Fala Bicho
Sent: Tuesday, October 12, 2010 3:45 AM
Subject: A partida de Rebeca
Querida Sheila,
Lamento muito pela partida de sua querida Rebeca. Dezoito anos, são uma vida.
Tenho certeza que ela se sentiu amparada, e muito amada, até o último minuto.
Por que temos que perder os seres que tanto amamos? Animais não deveriam morrer NUNCA! São seres
iluminados e puros, e a morte parece uma punição muito severa. Eles não merecem isso...
um forte abraço
Ana Lucia

◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: Ricardo Tadeu
To: falabicho@falabicho.org.br
Sent: Tuesday, October 12, 2010 8:29 AM
Subject: Fw: MINHA REBECA SE FOI ME DEIXANDO NA BEIRA DA ESTRADA SOZINHA
Sheila,
Bom dia,
Todos que amam os animais sabem o que voce está sentindo. Todos nós que temos um companheiro
deste já passamos ou vamos passar por um momento tão triste como este. Mas eu tenho certeza que ela
sempre vai estar perto de voce, foi um anjo que DEUS colocou em sua vida e agora retorna para ele.
Há dois anos atrás perdí meu amigo, um mestiço de pincher, o Zé, adotado da rua. Fiquei muito triste e
decidi que não mais iria ter outro amigo, mas 2 dias depois da sua partida, eu ví um anuncio em uma
ONG de uma cachorrinha vira-lata. Foi amor a primeira vista e eu a adotei. Sabe qual é o nome dela ?
Rebeca.
Segue abaixo a foto do anuncio dela para adoção e algumas outras fotos
Ricardo
◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: Ana Cristina
To: FALA BICHO
Sent: Tuesday, October 12, 2010 8:36 AM
Subject: Dura decisão
Sheila,
São sempre muito duras essas decisões. Afinal, qual o direito que temos de agir como Deus, abreviando
vidas?
Mas, como temos que nos posicionar diante, muitas vezes, de um grande sofrimento que se mostra
totalmente sem retorno, o jeito é pedir desculpas ao Alto, pedir inspiração e seguir em frente.
Ano passado fiz isso com o meu Negão. Lindo cão recolhido por mim 10 anos antes e que me trouxe
muitas alegrias e, confesso, algumas pequenas dores de cabeça também. Mas eu era apaixonada por ele
e ele por mim.
Em junho de 2009, subitamente, os gânglios da garganta aumentaram e viraram duas bolas de pingpong. Ele parou de comer e lá fui eu carregando aquele bichão de 42 kg para cima e para baixo. Aí veio o
diagnóstico fatal: linfoma. Resolvi tentar a quimioterapia, mas ele só piorou. Uma quantidade enorme de
remédios para amenizar os efeitos colateiras da quimio. Comidinhas especiais. E o problema só
aumentava. Ele perdia uma média de 1kg por dia.
Até que chamei o veterinário num canto e perguntei objetivamente: Existe alguma chance de reverter
esse quadro? O médico respondeu que ele não poderia oferecer nenhuma perspectiva, ele só poderia me
passar as alternativas que existiam para contornar os problemas pontuais que surgiam. Ou seja, eu
continuaria a carregar meu lindo Negão para cima e para baixo, submetendo-o a um tremendo estresse,
sendo radiografado de um lado, furado de outro, sem nenhuma perspectiva de melhora.
foi aí que olhei bem nos olhos dele e tomei a terrível decisão. Vamos abreviar esse sofrimento. Afinal,
quem tem carma a cumprir sou eu e não ele. E assim foi feito. Fiquei com a cabeça dele no meu colo
durante todo o processo e depois o levei para casa para enterrá-lo perto de mim.
Hoje ele é uma linda saudade e um anjão que toma conta de mim, agora lá de cima.
Sheila, veja a foto do meu bonitão.
Beijo e um pensamento de luz para a Rebeca.
Ana Cristina
◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: Paula Germann
To: Fala Bicho

Sent: Tuesday, October 12, 2010 9:53 AM
Subject: meus sentimentos
Sheila, querida, meus sinceros sentimentos pela Rebeca.
Também sei o quanto é doloroso não ter mais ao lado aquele amigo ou amiga precioso de vida inteira.
Receba o meu beijo carinhoso.
Paula
◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: Jomar Machado
To: falabicho@falabicho.org.br
Sent: Tuesday, October 12, 2010 9:56 AM
Subject: Rebeca...
Sheilinha que Deus possa te consolar nestas horas difíceis....eu não tenho palavras...
Bjs do primo,
Jomar Machado
◊◊◊◊◊◊
Re: MINHA REBECA SE FOI ME DEIXANDO NA BEIRA DA ESTRADA SOZINHA
Enviado por: "cida aparecida"
Seg, 11 de Out de 2010 6:12 p
Nossos pêsames, Cheila. Tds nós temos o nosso tempo neste Planeta.

Abç Cida

◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: MARI
To: falabicho@falabicho.org.br
Sent: Tuesday, October 12, 2010 11:34 AM
Subject: Rebeca
Oi Sheila,
Li com muita tristeza que sua Rebeca se foi.
Sem palavras pra te confortar, aceite meu abraço forte.
bjsss.Mari
◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: F�tima Borges Pereira
To: sheilamourarj@gmail.com
Sent: Tuesday, October 12, 2010 12:35 PM
Subject: Rebeca
Ai Sheila, que dó vendo a Rebeca no teu colo, ela era tão linda, muito parecida com meu Oliver que
também já se foi a 15 dias!
Nossa...a gente fica chocada.
Fica firme, seus animais são muito bem amados, eles são felizes com você e isso é o que conta, mas ela
era um docinho mesmo!
A Kel também ficou triste com a notícia da Rebeca.
Beijão
Fá
◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: biamac
To: Fala Bicho
Sent: Tuesday, October 12, 2010 4:09 PM
Subject: beatriz

querida sheila,
muito comovida com a sua Rebeca! 18 aninhos! era muito lindinha!
cada animal é unico, insubstituivel. E' muito duro quando se vão ! mas imagino que ela teve uma vida
feliz, a tutora que pediu a deus.
parabéns pela linda gatinha adotada!
bjs
bia
◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: ARMINDA RODRIGUES GALVAO
To: Sheila Moura
Sent: Tuesday, October 12, 2010 4:17 PM
Subject: Rebeca
Oi Sheila.
Me solidarizo contigo pela Rebeca. É pesado, é triste, mas o importante é saber que sempre que ela
precisou teve você ao lado, que você fez tudo o que foi necessário para que tivesse uma existência feliz e
que pudesse cumprir seu papel neste plano material.
Creio que todos nós estamos interligados, creio que o bem que se faz retorna pra nós, acredito que a
vida não termina com esta matéria. Pra mim o que há é apenas uma transmutação para outro nível,
outra dimensão. Não sei se essa energia que animou a Rebeca terá existência em outro plano vibracional,
se será reutilizada em nosso plano imediatamente, enfim o que sei é que a energia que a animou não se
perde, não deixa de existir. Veja este link →
http://www.jornaldaorla.com.br/noticias_integra.asp?cd_noticia=4563
Vai encontrar respostas às
perguntas que certamente estará a fazer.
Creia querida Sheila que nada nem ninguém entra em nossas vidas por acaso. Lembra da gatinha que
apareceu no estacionamento onde guardamos nosso carro? A boca toda infeccionada, não podia comer,
era pele e ossos, ia morrer. Tentei tratar sem me envolver, sem trazer pra casa por causa dos outros
dois, principalmente porque um deles tem 16 anos e já não enxerga. Sabe o que acabou acontecendo?
Ela não ficava boa, tomava corticóide a cada 15 dias e o problema voltava. Trouxe pra casa, tinha a boca
cheia de tártaro, dentes estragados, piolho de gato (novidade pra mim) e sei lá mais o que. Iniciamos o
tratamento, antibiótico, vitaminas, vermífugo, limpeza de tártaro, extração de quatro dentinhos,
eliminação dos piolhos, quanto sofrimento pra ela e trabalho pra nós. Malhadinho ficou doente, infecção
na garganta, febre, entrou no antibiótico também. O Lourinho emagreceu, não queria comer. Me senti
culpada, arrasada, queria levá-la de volta ao estacionamento porque meus maninhos de quatro patas
sofriam, mas ela precisava de ajuda. Muita psicologia pra que se adaptassem e acabou ficando. Hoje já
aprendeu que é permitido ser alegre, que não há mal em brincar, me “ataca”, corre atrás do Malhadinho e
ela atrás dela, a coisa as vezes fica feia, me meto, separo, fazem as pazes, que bom se fossemos como
eles. Está ficando gordinha (3,700) e está adaptada em menos de dois meses. Ainda não foi aceita pelo
que não enxerga (Lourinho), mais por medo do que outra coisa, mas nada que muita conversa e carinho
não resolvam. Com muitos beijos e abraços ele se conforma. E então te pergunto, porque ela entrou na
minha vida? Porque apareceu justo lá? Porque me preocupei com ela no meio de tantos que precisam?
Havia outro doentinho, mas vai ver que o anjo da guarda dela cismou comigo... Fazer o quê?
Sheila tudo e todos entram em nossas vidas no momento certo e no momento certo se vão e sabe disso
.Sigamos em frente e agradeçamos à Infinita Sabedoria Cósmica por haver confiado em nós e por ter
permitido que desfrutássemos de sua companhia e da honra de tê-los como amigos.
abs.,
Arminda Galvão
ps. qto ao gatinho doente, já se recuperou...
◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: maria rodrigues
To: sheilamoura
Sent: Tuesday, October 12, 2010 7:20 PM
Subject: adeus a rebeca
Boa noite! estou chegando agora, lendo suas postagens fiquei triste, sem palavras ,voce ja sabe, ainda
esta na minha mente o meu cholinho, força tens outros contando contigo abraços, a gatinha esta ai ela
achou o caminho da felicidade abraços
◊◊◊◊◊◊

----- Original Message ----From: Elieth Nick
To: Fala Bicho Sheila
Sent: Tuesday, October 12, 2010 7:36 PM
Subject: rebeca
oi sheila querida, li hoje e chorei muito, por você, pela rebeca. tive várias experiências similares e estou
próxima de mais uma, mas sei que sempre terá o gosto de uma primeira e dolorosa. sheila você fez o que
sua sensibilidade e amor ditaram porque era o que a rebeca pedia e esperava, foi uma vida desfrutada em
conjunto. sei que ela sentirá sempre seus olhos nos dela e ficará sempre aninhada em seus braços. beijos
com carinho e admiração. elieth
et. não consegui enviar meus comentários pela sua página.
◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: beth pet
To: falabicho@falabicho.org.br
Sent: Tuesday, October 12, 2010 10:01 PM
Subject: Saudades
Queridíssima Amiga
Imagino o IMENSO SOFRIMENTO neste momento, a gente não sabe nem o que dizer.
Também já sofri demais e sei que continuarei sofrendo porque não imagino minha vida sem estar rodeada
de animais e infelizmente a vida ao lado deles é por demais breve.
Querida, te desejo muita força neste momento difícil.
bjs
Beth
◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: thrigonati
To: falabicho@falabicho.org.br
Sent: Wednesday, October 13, 2010 2:43 AM
Subject: Fwd: [falabicho] MINHA REBECA SE FOI ME DEIXANDO NA BEIRA DA ESTRADA SOZINHA
Sheila, sou persistente ! - kkkkkkkkkkk !!!
Receba com o meu carinho !
Beijão no coração !
◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: thrigonati
To: falabicho@falabicho.org.br
Sent: Wednesday, October 13, 2010 2:43 AM
Subject: Fwd: [falabicho] MINHA REBECA SE FOI ME DEIXANDO NA BEIRA DA ESTRADA SOZINHA
Sheila, sou persistente ! - kkkkkkkkkkk !!!
Receba com o meu carinho !
Beijão no coração !

◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: marcia
To: Fala Bicho
Sent: Wednesday, October 13, 2010 9:32 AM
Subject: pêsames
Querida Sheila.
Por aqui envio meus pêsames pela passagem da Rebeca, 18 anos de companheirismo não se vão embora,
mas um dia a dor passará.
Aqui fiquei triste também.
bjo
Márcia
◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: Teresinha Winter
To: falabicho@falabicho.org.br
Sent: Wednesday, October 13, 2010 9:42 AM
Subject: Rebeca
Este ano, perdi dois dos meus nenês, a Linda e a Neve. Tenho muitos, mas qualquer um faz falta.
Abraço.
Teresinha Winter
◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: Rosane Bovo
To: 'Fala Bicho'
Sent: Wednesday, October 13, 2010 10:24 AM
Subject: oi Sheila ...
Olá amiga ...
Nem imagino como como está eu coração hj ...
Sabe, chega uma hora que Deus decide que é chegada a hora de quem vai ficar ao lao dEle para sempre
na eternidade ... imagino que chegou a hora da Rebeca compartilhar da companhia de Deus e viver no
amor eterno dEle ...

o coração da gente fica mesmo apertado de saudades ... mas o bom é saber que ela teve uma vida
maravilhosa ao teu lado, cheia de amor , carinho, cuidados e paparicos ...
Espero q vc consgiga superar esta fase tão dolorida amiga ... Rebeca está bem e fazendo muita festa lá
no céu ... e ela quer te ver sorrindo todas as vezes que pensar nela pois ela foi uma linda alegria na tua
vida !!
gde beijo no teu coração
Rosane - Campinas

◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: ana laura carrafiello
To: Blog Grito do Bicho
Sent: Wednesday, October 13, 2010 11:11 AM
Subject: Sinto MUITO!!!!
Querida Sheila...
É difícil demais falar nessa hora... e mesmo que não fosse, o que dizer?... quais palavras acalentariam a
sua alma?
Tive uma companheira, a "Lessie", que já partiu há 10 anos e, até hoje, o que realmente acalenta minha
alma, é saber que ela está com Deus, e não sofre mais, nunca mais; teria mais 1000 coisas p/ contar p/
vc da história dela, como o fato dela ter sido resgatada da rua e adotada por nós... como ela sabia disso,
a cada dia, durante os 13 anos que viveu conosco, fazia questão de ser grata a nós, de uma forma tão
íntegra e tão inteira, um amor incondicional... ah, perdão... o intúito não era esse...
Mas pense nisso, Rebeca não sofre mais e nem NUNCA mais vai sofrer... se ela te deixou é pq. Deus sabe
que nesses anos todos ela te ensinou muito e tbém deixou muito dela em você... beije o "ela" dentro de
vc todos os dias... conforta muito.
Desculpe se não consegui me fazer clara... relembrando a Lessinha, tbém estou em um turbilhão de
emoções.
Fique com Deus e, sinceramente, eu sinto MUITO!!! Esses "anjos de 4 patas" não deveriam morrer
nunca!!!!
Sinto muito!
Ana Laura.
◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: Cristina
To: FALABICHO
Sent: Wednesday, October 13, 2010 11:49 AM
Subject: Re: PROTETORA DE ANIMAIS VIVE PROBLEMAS SÉRIOS EM GOIÂNIA
Olá, Sheila.
Sinto muito pela Rebeca. Ainda bem que ela teve uma vida boa ao seu lado. Agora ela está no céu dos
cachorrinhos. Um abração da leitora e admiradora Cristina.
◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: Andrea
To: Fala Bicho
Sent: Wednesday, October 13, 2010 11:49 AM
Subject: Oi, Sheilinha. Sinto muito pela Rebeca.
Eu e Leo sentimos muito pela sua perda.
Bjo grande.
◊◊◊◊◊◊
----- Original Message -----

From: Paty Nascimento
To: falabicho@falabicho.org.br
Sent: Wednesday, October 13, 2010 11:50 AM
Subject: RE: Sobre a sua alma gêmea Rebeca
Eu sei como é difícil aumiga. Só para vc ter um idéia faz 2 meses que perdi minha bebê e ainda não me
conformei. È mto dificil entrar em casa e saber que ela não está mais aki. Só que passou por está dor e
que sabe..
Mas olhe pense que ela está em um lindo jardim pulando brincando, sem dor e sofrimento. Ela está com a
minha bebê a Pelucinha, meu filhinho Negão ( que eu estava tentando arrumar um dono para ele), estão
os 3 brincando e ela está te esperando na ponte do arco-iris para não se separarem mais..
Qualquer coisa estou aki aumiga
Força!!estamos juntos nessa!
Fica com Deus
◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: Julia Carlucci
To: Fala Bicho
Sent: Wednesday, October 13, 2010 1:00 PM
Subject: [falabicho] MINHA REBECA SE FOI ME DEIXANDO NA BEIRA DA ESTRADA SOZINHA
Sheila,
Novamente escrevendo por mais uma despedida sua, para me solidarizar com sua dor, que sei, é enorme.
Há 2 meses senti o mesmo, meu gato também fez o mesmo caminho, mas meu consolo vem da minha
crença de que um dia nos reencontraremos, são apenas crianças às quais Deus nos permite cuidar, né?
Passei a entender melhor nosso papel lendo um livro que encontrei até por acaso.... TODOS OS ANIMAIS
MERECEM O CEU, de Marcel Benedeti, se tiver a oportunidade de ler...., pelo menos para mim fez muito
bem ;-)
Um beijo enorme no seu coração e uma onda gigante de felicidade na sua vida!!!!!!!!!!!!!!
E.T.: Ah... estou em São Paulo capital, quando precisar de alguma coisa por aqui é só dar um toque, ok?
Julia
◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: Soraya Couldrey Nestler
To: falabicho falabicho
Sent: Wednesday, October 13, 2010 1:40 PM
Subject: Rebeca
Oi Sheila ! Ah... sinto muito pela sua amiga do coracao... que lindo que vai colocar ela no jardim perto
daquela arvore linda, voce e tao bonita Sheila. Me sinto tao honrada de conhecer pessoas tao nobres de
coracao. Grande bencao. Fica em paz e que a sua amiguinha esteja num lugar tao lindo quanto o seu
amor por ela.
Best Regards,
Soraya C Nestler
◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: Andréa Cristina Marcellino
To: Sheila
Sent: Wednesday, October 13, 2010 2:03 PM
Subject: FW: [falabicho] MINHA REBECA SE FOI ME DEIXANDO NA BEIRA DA ESTRADA SOZINHA
Sheila!
Passei exatamente por esta situação no ano passado, quando perdi meu sheepdog, Ruffos!
Nada do que me diziam me consolava.....
Apenas fui preenchendo o meu coração com tudo de bom que fizemos um ao outro.Desta forma, cheguei
a conclusão de que não devíamos nada um para o outro! Ele era grato à mim e eu à ele! E ele se foi com
a certeza de que tudo que eu poderia fazer por ele, eu fiz até a última hora!
A revolta que ainda me resta, é o fato dele ter sido acometido de uma doença, por causa de um único,

minúsculo e assassino carrapato! Infelizmente, foi de forma cruel que descobri uma tal de babesiose!
Doença silenciosa e que mata aos pouquinhos por anemia! O Ruffos foi submetido a um tratamento
pesado, quase que uma quimioterapia, depois sofreu uma transfusão de sangue, e em uma última
tentativa (a eutanásia já havia sido recomendada) de transfusão ele veio à óbito na mesa do veterinário!
Sem contar que ele já não mais andava e para comer era preciso muita paciência e ajuda!
Os últimos 15 dias dele foram bem difícieis! Cheguei a dormir algumas noites no chão da sala ao lado
dele, para poder carregá-lo quando ele precisasse fazer seu xixizinho ou cocô! Enfim....ele já estava
velhinho, doente e além de tudo era gigante!!!
Mas foi guerreiro e assim como você fez com sua Rebeca, teve amor, carinho, atenção, cuidados e
principalmente, nunca se sentiu abandonado!
Essa dorzinha vai incomodar um tempo, sabe? Mas aos pouquinhos, vai se transformar em sorrisos
despropositados, toda vez que você lembrar dela!!!
Agora ela é uma estrela, e queira Deus que esteja junto do meu " Rufinhos" nos dando forma para
proteger mais e mais amiguinhos peludos!
Beijos!!! Se cuida aí!
Andréa Marcellino
◊◊◊◊◊◊
----- Original Message ----From: Rita Dias
To: falabicho@falabicho.org.br
Sent: Wednesday, October 13, 2010 1:50 PM
Subject: Rebeca
Oi Leila, mesmo sem conhecer a Rebeca fiquei muito triste em saber que ela se foi (temporariamente),
acredito que vc fez a coisa certa em não cometer a eutanásia, já passei por esse momento também e
procurei deixar a natureza correr seu curso.
Não que isso vá te deixar menos triste, mas pense que ela viveu o tempinho dela e tanto vc quanto ela
tiveram o previlégio de se encontrarem e sentir esse sentimento mais sublime dessa terra, esse amor
incondicional que só os animais sabem transmitir para nós humanos. Pela foto dela dá para sentir a
sensação de tranquilidade, de soninho gostoso, de carinho, de aconchego.
Não te conheço, só mesmo de e-mail, mas pelo seu trabalho logo se ve que vc é um ser humano íntegro e
por isso que te admiro muito, muito obrigada.
Tenha força e fique bem.
Abraços
Rita de Cássia
◊◊◊◊◊◊
POSTADOS DIRETO NO BLOG
◊◊◊◊◊◊
Anônimo disse...
AMIGAAAAA!!!!!
A DORRRR, A SAUDADEEEE, VAI SER POUCOOOO PARA DESCREVER O QUE VC ESTÁ SENTINDO
NESSE MOMENTOOO!!! É O MAIS PURO SENTIMENTO DE DESAMPARO QUE SENTIMOS,
MAS....DEUSSS LHE DEU SEU PRESENTE MAIOR, ELA SE FOI, SENTINDO O SEU AMOR EM SUAS
NARINAS, SENTIU A SUA PRESENÇA ATÉ O ULTIMO SUSPIRO. BRAVOOOO!!!!! VC RESISTIU E FOI
RECOMPENSADA. SOFRERRR??? VC PODE, MAS, TENHA CERTEZA DE QUE É UM SOFRIMENTO
VÁLIDOOOO POR TODA UMA VIDA DE DEDICAÇÃO E COMPANHEIRISMO QUE SUA REBECA
DEIXOU EM SEU CORAÇÃO. SOFRAAA MAS....APRENDI COM A VIDA....VC VAI SOBREVIVER E,
ENCONTRAR EM CADA OLHAR DE AGRADECIMENTO DE UM ANIMAL EM SOFRIMENTO QUE FOR
RESGATADO, O OLHAR DE REBECA.

bjs
REGINA SARACENI
11 de outubro de 2010 17:57
Poteusso disse...
Puta que pariu, me acabei aqui. Nao tem como nao chorar diante de tanta tristeza e tao magnifica
demonstracao de amor.
Olha Sheila, minha Tiquinha (uma cadela BEM parecida com a sua) morreu com 14 anos, em meus
braços, prenhe, sem sofrer. Apenas se foi.
Se foi numa paz e numa força de vida incrivel.
Queria te dar agora um grande abraço. Que bom que voce foi poupada de
uma decisao obvia, e que triste que ela tenha te deixado.
Voce pode nao acreditar, mas eu conheço essa dor, me solidarizo com
voce e acredite... em algumas semanas, somente a alegria que ela te
trouxe por tanto tempo vai permanecer.
A saudade nunca vai embora, mas em poucos segundos é substituida por
um sentimento nobre e unico, que 95% da raça humana nao possui.
Muito triste, sinto muito por tudo isso.
Haverá um dia em que a ciencia vai reinar e estas coisas nao vao mais acontecer.
André
11 de outubro de 2010 18:36

Maíra Souza disse...
Ei! Sinto muito... É uma enorme perda né?!
Essa semana também tive uma perda. Envenenaram meu gatinho. Sabe Deus porquê! =\
Mas é isso...
Força pra nós!
BjO
11 de outubro de 2010 18:42
Denise zanatta disse...
Sheila
Meus sinceros sentimentos. Sei o que vc está passando. Dói muito, muito, muito. Meu filhinho se
foi há 3 anos a até hoje choro por ele. Tenho mais 3 meninas, já com 17 anos. Eutanásia nunca!
Que Deus te console.
Bjkss
11 de outubro de 2010 18:44
Marc disse...

Puxa, não tem o que dizer. Rebeca foi como qualquer um de nós gostaria de ir, abraçada em quem
nos ama.
11 de outubro de 2010 18:47

Andréa Domingues disse...
Esta noite, teremos mais uma linda estrelinha do céu. Aqui embaixo ficamos sem o chão, não tem
jeito... Torço para que supere logo a dor. A lembrança dessa linda menina será a força para
continuar seu maravilhoso trabalho pelos animais. Abraços.
11 de outubro de 2010 18:48
Anônimo disse...
Sinto muito...Tenho certeza que A Rebeca está em paz agora. Já perdi vários bichinhos e sofri
muito, é terrível...Mas tenha a certeza de que, se você fez tudo que podia por ela, a amou, cuidou
com carinho, ela está feliz agora e te agradecendo pela vida maravilhosa que teve ao seu lado...
Abraços e paz no coração,
Graciela Paparazo/SP
11 de outubro de 2010 18:50

Sol SP disse...
Amiga, acho que todos nós aqui já passamos por algo assim. Mas cada caso é um caso. Eu
entendo o que vc sente, não reprima o sofrimento e a saudade, as lágrimas. Um dia as lágrimas
vão passar, o que vai ficar é o sentimento de ter cumprido sua tarefa muito bem, com mérito. Vc
amou e foi amada, se dedicou e ela soube até o fim que era amada. Isso é que importa. Fica um
buraco negro no coração não é? Uma dor que queima, que não quer passar, que não tem palavra
que alivie. Mas vai passar a dor, só o amor não passa.
Força, amiga! Estamos com vc sempre!
Bjs da Sol
11 de outubro de 2010 18:53
Katia disse...
Força Sheila... Ela te deu muita alegria, não foi? E hora de ela alegrar o universo!
11 de outubro de 2010 18:54
Anônimo disse...
Só Deus para te consolar nessa hora, ja passei por isso muitas vezes e sei que tenho outras para
suportar, toda vez que um deles se vai eu prometo que não vou mais ter bicho nenhum, mais ai
aparecem aquelas carinhas das melhores criaturas do mundo e eu ja me derreto toda e eles me
adotam.Deus te abençõe pelo amor dedicado a eles.Força....

11 de outubro de 2010 18:57
Anônimo disse...
NOSSAAA, MIGAAA, POR 18 ANOSSS, QUE BENÇÃOOO!!!! PASSEI PELO QUE VC ESTÁ PASSANDO,
É SOFRIMENTO DEMAIS, MAS...É SUPER VÁLIDO. SE DÊ UM TEMPO, A CABEÇA TÁ OCA???? DEIXE
FICAR. LOGO LOGO VC VOLTARÁ A ENCONTRAR O SEU CHÃO. ESSA ESTRADA QUE VC SE
REFERIU E QUE ESTÁ DESERTA..ESTÁ NÃOOOO, JÁ TEM UM GATINHO QUE CHEGOU JUNTO COM A
PARTIDA DELA, UNIDOS EM UM ÚNICO VÍDEO QUE SIMBOLIZOU UMA CHEGADA E UMA PARTIDA
NA SUA VIDA. SERÁ QUE A REBECA NÃO ESTAVA TE MOSTRANDO QUE O TEMPO DELA ACABOU
MAS QUE VC AINDA É NECESSÁRIA AOS ANIMAIS??? SUA ESTRADA NUNCA FICARÁ DESERTA,
PENSE NISSO.
CHORE, SOFRA, MAS, PRINCIPALMENTE....SOBREVIVA.
TODOS NÓS ESTAMOS SOFRENDO COM VC, QUEM SABE, A GENTE CONSEGUE DIVIDIR UM
POUCO ESSA ANGÚSTIA QUE ESTÁ AGORA EM SEU PEITO.
BJS
REGINA SARACENI.
11 de outubro de 2010 19:00
Angela disse...
Oi Sheila!
Estava escrevendo para te pedir para não optar pela eutanásia qdo seu e-mail com a notícia
chegou...
Eu passei por isso ha pouco tempo, meu melhor amigo teve um sério problema na coluna aos 15
anos de idade e não se levantou mais. Eu e a minha filha, com ajuda do veterinário que cuidou
dele desde filhotinho, fizemos de tudo para que vivesse muito bem os seus últimos dias,
acordávamos 2 horas mais cedo, para fazer a sua higiene, alimentação e exercícios antes de
sairmos para o trabalho e a noite era a mesma coisa. Minha filha colocava o colchão no chão e
dormia ao lado dele, e assim fizemos durante um mês, até que ele se foi de madrugada, mas
antes ele nos chamou para a despedida!!! Isso foi ha mais de uma ano e ainda sofremos um
pouco, principalmente minha filha, pois os dois cresceram juntos, mas as ótimas lembranças dele e
nos alentam e ajudar animais que necessitam ajudam a preencher o vazio...
A Rebeca se foi da melhor maneira, se sentindo amada.
Um abraço apertado!!!
Angela
11 de outubro de 2010 19:04

Lobo Pasolini disse...
MINHA QUERIDA SHEILA, REBECCA AGORA E UM ANJO PORQUE FOI ACOMPANHADA E CUIDADA
POR UM OUTRO. MUITA FORCA NESSA HORA. COM AMOR, LOBO
11 de outubro de 2010 19:05

Quil Cevallos disse...
Olá amiga,
Impossível não chorar contigo a perda da Rebeca... vi sua última foto e não contive as lágrimas...
sinto muito, de coração.
Passei por um momento parecido, quando minha Dolly, cadelinha sem raça que ganhei bem
bebezinha e que me acompanhou por quase 13 anos... ela teve câncer de mama, pois naquela
época eu não conhecia a importância da castração, ela sofreu muito, muito mesmo, mas não se
entregava... ela não queria me ver sofrer e sabia que a sua partida acabaria comigo, que se eu
tivesse que optar pela eutanásia eu morreria por dentro, então ela esperou e um dia, quando eu
viajava a trabalho, ela se foi... ela escolheu partir na minha ausência, para que eu guardasse na
memória a sua imagem viva... ela me presenteou com a presença dela por tantos anos e seu amor
era tanto que não poderia me fazer sofrer mais... esse ato de amor incondicional, somente um
peludinho tem a capacidade de oferecer...
Eu sei que nessas horas nenhuma palavra nos consola, nos acalma e alivia nossas dores, mas de
uma coisa podemos ter certeza, de que elas agora são estrelinhas no céu que sempre iluminarão
nossos caminhos, até que chegue o dia em que nos encontraremos novamente...
Um beijo no teu coração... e muita força,
Quil Cevallos
Associação Duas Mãos Quatro Patas
Porto Alegre/RS
11 de outubro de 2010 19:11
Danielle disse...
Sheila sinto muito pela sua dor. Mas tenho certeza que o céu vai ficar mais bonito, com uma nova
estrela a brilhar lá no alto.
Um abraço forte pra você.
11 de outubro de 2010 19:12
Gueth disse...
Nosso carinho e amor estão com você, agora.
Eu tenho um velhinho, que vai completar 18 anos, dia 18.12.2010. Todos os dias agradecemos
que ele acordou...
Eu sei o que você está sentindo, perdemos o rumo.
E não há palavras que consolem mas de alguma maneira, essas palavras que não consolam,
acabam nos dando alento.
Repetir o que sentimos, acaba por lembrar os bons momentos divididos e isso faz muito bem,
acredite.
De novo, carinho e amor,
Beijinhos e lambeijinhos santistas,

Gueth, Júlia Luiza Theodora e C&A
11 de outubro de 2010 19:15
DEADPOOL disse...
É uma pena ler isso Sheila. Eu li o seu primeiro post sobre ela quando estava saindo do serviço e 2
horas depois leio esse. Pelo menos vc pôde ter ela em sua vida, pq o amor que eles nos ensinam é
eterno e só quem viveu isso que sabe como é.
Força pra vc!
11 de outubro de 2010 19:19
PATRÍCIA disse...
Muita força, Sheila.
Saiba que estou mandando vibrações positivas para vc...
Beijos!
11 de outubro de 2010 19:22
rogouvea disse...
Me emocionei muito ao ler o relato. Não sinto nada ao fazer aniversário mas, cada vez que um
animal meu faz sinto um apertinho no coração é como se tivesse uma data marcada, interessante
e louco ao mesmo tempo!
Sou covarde para a perda, com meus animais queridos!
Proponho algo que invoque as atenções para o "Olhar da Rebeca" que olhar lindo e meigo!
um blog, uma coluna e quem sabe ...
O Grito do Bicho sob o Olhar de Rebeca? sem dúvida inesquecível e mágico o seu olhar!
Vc fez muito bem! nada como ir para a outra dimensão agarradinha no nosso amor!
bjs no coração
11 de outubro de 2010 19:25

Rick Naman disse...
Oi Sheila!
Sei o quanto doi uma perda por um serzinho que amamos tanto!
Mas o maior consolo é saber que vc foi pra ela a maior amiga e fez tudo de bom enquanto estava
viva, ao contrário de tantos animais que nem sabem o que é isso né?
Ela estará esperando vc, assim como os meus também que já se foram lá na ponte do arco-iris.
Um dia estaremos todos juntos e muito felizes.
Um beijao amiga.
Naman
11 de outubro de 2010 19:53

Iseedeadpeople disse...
Poxa..... chorei muito aqui! Tão lindinha, tão serena... mas pelo menos ela agora deve estar num
local maravilhoso, sem mais sofrer!
Lamento muitíssimo e te peço que encontre forças pra seguir adiante e ajudar nossos queridos
irmãos!!
Um abraço!
11 de outubro de 2010 19:58
Anônimo disse...
Não tem como se livrar do sofrimento da saudade, mas o que deve prevalecer é a certeza de que a
Rebeca teve uma vida longa e feliz, com todo o amparo e amor. A morte é inevitável, o importante
é que a tua querida cadelinha viveu com plenitude, e mesmo na agonia da doença e da velhilhe,
teve o conforto do teu amor, que certamente era tudo pra ela.
Fica bem!
Bjss!
Alexandra Fantinel
11 de outubro de 2010 20:00

Elaine disse...
Sheila, meu coração está contigo nesse momento triste! Sinto muito a sua perda!
Sinta-se abraçada.
:(
11 de outubro de 2010 20:16
Anônimo disse...
Querida, você foi simplesmente maravilhosa com a Rebeca, E, só quem ama verdadeiramente
estes pequenos e sabe o quanto eles são companheiros, amigos, queridos e dedicados, pode
entender esta dor, mas olha agora ela está bem, pulando e latindo...brincando com São
Francisco...Fica bem, um grande abraço e um beijinho no seu coração. Adriana Vilela / BH
11 de outubro de 2010 20:21
Anônimo disse...
Querida, você foi simplesmente maravilhosa com a Rebeca, E, só quem ama verdadeiramente
estes pequenos e sabe o quanto eles são companheiros, amigos, queridos e dedicados, pode
entender esta dor, mas olha agora ela está bem, pulando e latindo...brincando com São
Francisco...Fica bem, um grande abraço e um beijinho no seu coração. Adriana Vilela / BH
11 de outubro de 2010 20:21

Poteusso disse...
Sheila, receba essa minha homenagem com carinho. Se eu chorei vendo isso, lembrando do meu
primeiro caozinho que ganhei aos 2 anos de idade, o Tarzan, e depois a Tiquinha, e agora o Jack,
isso para nao falar nos meus gatos que sao minha vida... enfim... Entenda, veja a imagem final,
emocione-se sim, voce merece.
Veja o que significa o final. É para sempre meu anjo.
Obrigado pelo seu trabalho.
Se existir um mundo alem deste, o seu lugar estara guardado ao lado das criaturas mais perfeitas
que ja existiram: os nossos animais. Sem dor. Sem doença. Sem morte.
Espero que goste e me desculpe por castigar seu coração assim. Visite o link abaixo.
http://www.youtube.com/watch?v=UWMT0zGFDds
Andre e Familia Poteusso
http://picasaweb.google.com/andregluz/MeusGatos
11 de outubro de 2010 20:44

leila disse...
Sinto muito Sheila querida. Um abraço apertado.
11 de outubro de 2010 20:44
Poteusso disse...
Sheila, receba essa minha homenagem com carinho. Se eu chorei vendo isso, lembrando do meu
primeiro caozinho que ganhei aos 2 anos de idade, o Tarzan, e depois a Tiquinha, e agora o Jack,
isso para nao falar nos meus gatos que sao minha vida... enfim... Entenda, veja a imagem final,
emocione-se sim, voce merece.
Veja o que significa o final. É para sempre meu anjo.
Obrigado pelo seu trabalho.
Se existir um mundo alem deste, o seu lugar estara guardado ao lado das criaturas mais perfeitas
que ja existiram: os nossos animais. Sem dor. Sem doença. Sem morte.
Espero que goste e me desculpe por castigar seu coração assim. Visite o link abaixo.
http://www.youtube.com/watch?v=UWMT0zGFDds
Andre e Familia Poteusso
http://picasaweb.google.com/andregluz/MeusGatos
11 de outubro de 2010 20:44

Anônimo disse...
Nossa, Sheila. Impossível não se emocionar e não sentir uma fraçãozinha da dor que você está
passando. Quem perdeu um focinho querido, sabe entender suas pelavras.
Um forte abraço de uma leitora desconhecida e que torce para que você mantenha sua energia
direcionada à causa animal.
11 de outubro de 2010 20:54
hellen disse...
Aaaaiiiii, Sheila!!! Que triste! Que tristeza esse momento! Tô sentindo contigo. Perdi minha
Melekinha, minha gatinha, há uns 5 meses e ainda hoje olho a carinha dos outros bebês e ela
vem... Mas recebi tanto carinho dela em vida, que é o que ficou, e ficará assim pra você também.
Que bom que você pode se despedir do seu amor e mantê-la por perto.
Fique em paz e se fortaleça no amor dela e na tua luta, que é maravilhosaaaaaa!!!
Beijos de luz e paz!!!
11 de outubro de 2010 21:02
Poteusso disse...
Nao consigo parar de pensar na Rebeca. Seu amor me contagiou, como se isso fosse necessario. E
nao é. Mas me contagiou.
Salvei a foto dela no meu desktop, sua ternura e conforto no seu colo sao uma das coisas mais
lindas que ja vi.
Voce é valiosa. Poucos perceberao isso nesta sociedade estupida e patética. Mas voce é muito
valiosa.
Siga em frente, força neste coração e que a chama da importancia em relacao aos animais jamais
se apague.
André
11 de outubro de 2010 21:17

Moema disse...
Sheila, nem tenho o que dizer... mas sei bem como está se sentindo.... Creia, a Rebeca passou pra
outro plano e certamente está bem, em Paz... Recebeu Amor, teve Alegria, foi Respeitada por toda
a vida... e isso a deixou preparada pra essa viagem .... Peço a Deus que voce supere essa fase e
que tenha o conforto tão necessário nesse momento tao dificil. Que Deus a ilumine e preencha sua
vida com Luz e mais Amor... o sinal disso é a chegada dessa gatinha novata!! Fica na Paz... bjs,
com minha admiração por tanto afeto por todos que a cercam. Bjs
11 de outubro de 2010 21:22
Anônimo disse...

Sei que nada poderá substituir sua Rebeca , mas essa gatinha que chegou agora....
Sei não ...
Um abraço
Ana Clara
11 de outubro de 2010 21:34
Beth Vieira disse...
Oi Sheila, não dá pra falar, não dá pra ver o vídeo, não dá pra ler os comentários...perdi meu
"Di"com 16 anos, também com convulsões, também teria que tomar a decisão - mas um grande
anjo (Dr. Belizário) me ajudou muito - e meu Di se foi naturalmente, graças a Deus. Como dói, né?
Não dá + pra escrever. Força!
Com carinho
Beth
11 de outubro de 2010 21:49
Daniela disse...
Poxa, viu como foi bom vc ter repensado essa decisão da autanásia? Ela se foi da melhor maneira
possível, e com certeza vc foi uma heroína pra ela.
Espero que vc fique bem, e pelo menos fica feliz q ela se foi abraçadinha de vc, q tanto a amava.
Um beijao, e mt luz pra vc...
Dani
11 de outubro de 2010 21:55
Conceição disse...
Lamento muto a sua perda e acho que só quem já viu partir grandes amigos é que pode imaginar
um pouco a sua dor.
Infelizmente meus amigos não partiram sózinhos,tive que decidir por eles e acabar com o
sofrimento.Mas não tem um dia em minha vida que eu não me lembre de todos eles, suas manias,
suas comidas preferidas, seus cantinhos, o jeito que cada um me olhava, o latido de cada um e por
ai vai.
Beijossssssssssss e muita força.
11 de outubro de 2010 22:01
shern.iod disse...
Oi querida!
Sinto mto por sua perda! Para nós que ficamos o caminho é árduo, mas nossos filhos bichos se vão
com os corações aquecidos por saber que estivemos com eles até o último instante.
Afinal, o que é que faz os olhos de um animalzinho brilhar? Qndo ele vê seu dono! E tenho certeza
que vc fez de tudo para tornar a vida da Rebeca mais feliz.
Vou fazer uma oração para Deus acalentar seu coração.
Um grande beijo

11 de outubro de 2010 22:03

Erika disse...
Sheila, a dor... o buraco enorme que tá aí não vai mudar, não vai desaparecer... Só vai dar forças
pra continuar ajudando mais e mais...
É assim que a gente preenche o vazio que toma conta...
Muitas energias de paz, de amor pra você aí, viu?
Fica em paz pra que ela fique também...
Beijinhos
11 de outubro de 2010 22:11
Anônimo disse...
Olá!
Meu nome é Mel e tive um grande amigo em minha Vida que se foi aos 15 anos,dormindo..graças
a Desu sem sofrimento!!
Me solidarizo com sua dor e te desejo muita força e Luz!!!
Os animais são Anjos e deixam lembranças e saudades em nossas vidas!
Que Deus te abençoe querida!
Mil beijinhos Mel
11 de outubro de 2010 22:19
Iara disse...
Amiga seja forte. Todos os animais tem um lugar especial no céu. Ela esta olhando por ti. Eu
também tenho 2 seniors. Aqui em casa. Beijo e fique com Deus.
11 de outubro de 2010 22:53

Aline DM disse...
Sheila querida, gostaria de dizer que sinto muito, e estou sofrendo também. Impossível não sentir
um pouco do que vc está passando agora. É triste demais, me lembra as grandes perdas que tive
também. Sempre estive junto até o último suspiro. Sei como é, demonstrar calma num momento
tão confuso. Amiga, espero que a parte dolorida da perda, seja breve, e que vc possa sempre ter
muita alegria ao lembrar-se da Rebeca. Em algum lugar ela esta olhando por vc ! Não sei o que
dizer. Apenas... espero que vc fique bem...amamos vc !
11 de outubro de 2010 22:57
Clarissa disse...
Querida Sheila,
Te conheço pelos e-mails e pelo blog e te conheço pelo seu imenso amor aos
animais. Consigo sentir a sua dor e sei que não há medida pra ela. Passei
por ela e a agarrei no dia 8 de setembro, quando meu amado Urso (meu rott)

se foi, me deixando com um imenso vazio e com o coração dilacerado. Na
verdade, meu coração foi espremido e não restou muito dele... O que me deu
força pra continuar foi meu amado labrador... Ele não sabe o que é a vida
dele sem o irmão por perto. Foram quase 11 anos de vida juntos. E ele me deu
tanto amor, me deu tanto sorriso no coração.... A dor é imensa, mas nos
primeiros dias, achei que seria insuperável! Precisava falar com qualquer
pessoa que já tivesse passado pela dor da perda do seu amor, do seu filhote,
pra saber se ela um dia passaria. Por isso te escrevo. Sei que não foi sua
primeira vez, talvez isso ainda te ajude a recompor o coração. Me diziam que
a dor passa e se torna uma doce saudade. Acho que isso tem acontecido aos
pouquinhos comigo e com meu outro filhote... Nada como saber que tivemos o
imenso prazer de tê-los tido por perto, por ter tido a oportunidade de
podermos dar a eles nosso amor e receber tanto de volta! Acho que só isso
nos contenta, nos conforma. Não temos filhos, mas acho que a dor deve ser a
mesma. Apenas nos conformamos ao perder nossos bichinhos, por saber dessa
imensa imperfeição da natureza: não nos dar de presente mais tantos anos de
nossos amores. Acho que só temos que pensar que o sofrimento tem que ser
nosso: nunca deles! Melhor que nós sintamos a dor, nunca eles!
Sua filhota foi em paz, com a satisfação de tê-la tido como companheira
fiel, com seu eterno amor.
Mil desculpas pela intromissão. Só me senti envolvida e com uma dor tão
grande quanto a sua. Mas tenha força e pense nela na sua plenitude e nos
seus dias mais felizes. Nós merecemos e eles também!
Com todo o nosso carinho e admiração,
Clarissa, Tex & Urso (brilhando no céu)
11 de outubro de 2010 23:16
Grazielle disse...
Força Sheila...chore tudo que vc tiver que chorar, viva o seu luto, mas não se esqueça que ela
nunca vai deixar de te amar....
12 de outubro de 2010 00:58
Marcelo Henrique disse...
Meus sentinementos Sheila Moura! Lembre-se dos bons momentos que tivestes com Rebeca e dos
ensinamentos que pode apreender com ela. Forca! Raw hug e tenha uma semana abencoada.
12 de outubro de 2010 01:01
Anônimo disse...
Minha linda amiga virtual...
Lamento profundamente pela dor da perda de tua filha querida. Ela era muito linda e tenho a mais
absoluta certeza que foi amada como muitos poucos o são. Foi feliz e te fez feliz. Agora, mais uma

amiga especial ao lado de São Francisco de Assis, estará esperando por ti, assim como nossos
filhos que se foram esperam por nós. Sei que não há palavras que te possam consolar, sei a que a
dor é imensa -praticamente insuportável- e forma um vazio profundo. Mas, ela arrefecerá ao longo
do tempo porque outros filhos estão conosco e muitos outros filhos esperam por nós. Todo meu
carinho para ti, que és abençoada, terna, amorosa e muito, muito especial.
Meu abraço carinhoso e que Deus amenize ao menos um pouquinho a tua dor.
Iraí
12 de outubro de 2010 01:07

Angela Capozzoli disse...
Força e fé!
Beijos meus e beijAUcas da minha Estrela.
12 de outubro de 2010 01:07

Bioanimallia disse...
Meus pesames, sinto muito a sua dor, perder um bichinho nosso é como perder alguém de nossa
familia, alias.. eles são nossa familia. 18 anos é uma vida, mas que ela esteja bem onde estiver e
sempre estara em seu coração! Forças.
12 de outubro de 2010 01:09
Andréa Neves disse...
Sheila amiga, é impossível não se emocionar com essa carinha linda de anjinho que não tem a
menor noção do que está acontecendo com ela! Linda, linda, linda a sua Rebequinha, força muita
força e jamais esqueça que Deus escreve certo por linhas tortas, essa gatinha chegou para
completar o quadro, ela jamais substituirá a Rebeca, mas com certeza veio para desviar um pouco
a sua atenção de tanto sofrimento, como ela chegou e a Rebequinha se foi, acho que você poderia
dar à ela esse mesmo nome...REBECA!!! Que a misericórdia do nosso bom Deus alivie a dor da sua
alma! Beijinhos
12 de outubro de 2010 01:12
Victoria disse...
Eu sei quanto dói, pois só esse ano perdi minha Bizunga com quatorze anos e minha Catita com
apenas onze, de uma doença cardíaca. Apesar dos outros dezesseis cães que possuo em casa,nós
bem sabemos que um não substitui o outro, são todos diferentes e muito especiais.
Ela vai fazer falta, mas só por enquanto. Quando chegar sua vez, ela e outros que você salvou e
protegeu estarão na estação do outro lado da vida, te esperando.
Os Anjos cuidarão deles enquanto você estiver por aqui.
Meus sentimentos...
12 de outubro de 2010 01:21
wagner disse...

Oi Sheila
Tambem sinto aqui, um pouco da sua dor. Já perdi muitos bichinhos também e isso é algo que
nunca nos acostumamos. Força amiga, pois a luta continua.
12 de outubro de 2010 02:11
Emily Bernardo disse...
Sinto muito por sua perda, mas todas sabemos que ela sempre estará contigo. Beijos e muito luz
12 de outubro de 2010 08:22
GreeneyesCat disse...
Oi, Amiguinha
Quando nosso bichinho de companhia está realmente sofrendo, nós sofremos juntos. Optar em
abreviar o sofrimento deles pode ser nossa maior e mais difícil demosntração de amor. Às vezes
eles percebem isso e tiram da gente esta responsabilidade, se "deixando partir", dando pra gente,
sua maior e mais difícil demonstração de amor. Cada uma de vocês vez o seu papel nesta relação
de amor incondicional, que é próprio dos bichos. Doeu? Claro... sempre dói. Mas tenha certeza que
ela amou você até o último suspiro dela e até isso foi uma maneira de "AMO VOCÊ".
Um beijo.
Sérgio Peret
12 de outubro de 2010 09:37
Marisa disse...
Olá Sheila!
É uma dor que não tem fim e sei que não tem palavras que consolem. Também perdi um cãozinho
chamado Lucas que morreu de velhinho e que não esqueço até hoje pois sua personalidade era
totalmente diferente e única. Ele me ensinou a amar os animais. Ele partiu a quatro anos num
sábado que chorei o dia todo. No domingo chamei minha irmã e fomos em busca de um outro
cãozinho não para substitui-lo mas para me fazer doar tempo e amor e não sentir tanta dor. Adotei
o Dino. Hoje mudei para uma casa e tenho a Fofucha, o Urso, a Sofia, a Rosa e o Dino. Não
esqueço o Lucas mas tenho certeza que ele me ajudou muito! Me tornou uma pessoa melhor, que
ama mais não só os animais mas também as pessoas. É o que fica minha amiga, podes ter certeza
que vamos nos encontrar com esses anjos de quatro patas lá na espiritualidade superior, pois o
amor sempre vence. Inclusive a morte do corpo.
12 de outubro de 2010 09:56

Magaly disse...
Raquel com certeza não se sinta sozinha na estrada, por que você não está. É que não
conseguimos ver as pegadas dos anjos ao nosso lado.
Beijos no coração
Magaly

12 de outubro de 2010 10:05

Magaly disse...
Sheila você não está sozinha na estrada. É por que não conseguimos ver as pegadas dos anjos ao
nosso lado.
Ela estará sempre ao seu lado.
Beijos no coração
12 de outubro de 2010 10:10
Jorge disse...
Sheila, meus sentimentos pela sua grande perda. Vamos torcer para que ela retorne em breve
para voce.
Tenha forças e fique em paz.
12 de outubro de 2010 10:21
Anônimo disse...
Cara Shila
Não há palavra q amenize seus sentimentos e o vazio q ficou. Todas passamos por isso, qd um
amiguinho se vai. Somente o tempo, poderá transformar sua dor em saudade, sentimento ameno,
q nos faz lembrar os bons momentos vividos e compartilhados.
Irmanada em seus sentimento, rogo a Deus q te conforte.
Qt a gatinha, ela é a Esperança, q te prencherá os dias e as noites e fará com q cd em minuto, vc
tenha a certeza q a luta não foi em vão.
Te abraço carinhosamente.
Deus te abençoe
12 de outubro de 2010 10:23
Anônimo disse...
REBECA CUMPRIU SUA MISSÃO E VC TBM! PARABÉNS AS DUAS! NÃO CHORE POIS REBECA NÃO
GOSTARIA DE VÊ-LA TRISTE! AGORA ELA VIROU UMA LINDA ESTRELINHA E BRILHA NO CÉU DIA
E NOITE! E LEMBRE-SE QUE UM DIA ELA ESTARÁ LÁ TE ESPERANDO AGRADECENDO E LHE
DIZENDO COMO FOI FELIZ O TEMPO QUE PASSOU AQUI! MEUS SENTIMENTOS ! SINTA-SE
ABRAÇADA! SUKITA FAILLACE
12 de outubro de 2010 11:04
Flavia Giongo Vichi disse...
Sheila,
A sua foto com a Rebeca foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. Pense que ela cumpriu a
missão dela nesta vida e com certeza vocês voltarão a se encontrar ou nesta vida mesmo, ou no
espaco.
Sei do seu sofrimento, pois já perdi cães que eu amava muito tbém. Hoje, um dos meus cães, o
NIck, é a minha alma gêmea e o dia que ele se for, não sei o que será de mim.........

Forca, paz e espero de coracao que você fique bem na medida do possível.
Beijos,
Flavia
12 de outubro de 2010 12:13
Mônica disse...
Querida Sheila,
Em momentos de sofrimento, quando as palavras perdem todo o sentido, apenas a Palavra de
Deus permanece forte e verdadeira, e é ela que nos mostra o conforto que o Senhor nos dá
quando perdemos nossos amados. Saiba que estou ao seu lado, neste momento em que o seu
coração está ferido pela partida da Rebeca. Lembre que “...Nem olhos viram, nem ouvidos
ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o
amam.” (1 Coríntios 2.9). Meu clamor ao Senhor é que o Espírito Santo conforte o seu coração,
pois só Ele é capaz de nos tomar nos braços quando não temos mais forças para caminhar.
Sei que a Rebeca está nos braços do Senhor, junto com todas as outras criaturinhas inocentes e
indefesas que Ele mesmo criou e a quem muito ama também.
E sei que vamos reencontrar os nossos filhinhos amados, de outras espécies animais, quando nós
também partirmos deste mundo.
Mônica Luz
12 de outubro de 2010 12:16
yana disse...
Olha amiga, só tenho uma coisa para lhe dizer é triste, chorei com a história, mas admiro a sua
dedicação, quem dera que todos os animais tivessem esse carinho que ela está tendo, não queria
passar por isso nenhum momento, imagino a sua dor e acredito que ela também, pois um animal
sabe se vai partir ou não, já lí que alguns até vão embora para poupar seus donos de os verem
partir, até nessa hora os animais são superiores não é mesmo? Deus há de lhe dar o conforto, é
como eu sempre digo se algum dia a gente se encontra eu quero ficar na ala dos animais. Muita
luz e força prá vc.
12 de outubro de 2010 14:12
Rita Maria disse...
Olá Sheila,
A minha cadelinha está com 12 anos e é cardíaca, além disto agora está dando crises epilépticas,
começou a tomar Gardenal ontem e parece-me que a dose está baixa porque hoje ela ameaçou
entrar em crise.
Estou cansada amiga, há cinco anos luto para que ela sobreviva, até agora tenho conseguido, mas
chegará o dia em que nada poderei fazer e para isto me preparo.
Você tem muitos amigos e isto lhe ajuda muito.
Quero lhe agradecer pelo envio do seu link e lhe dar um abraço de conforto.

Fica com Deus...
Rita
12 de outubro de 2010 15:33
Gy disse...
Um abraço muito forte, amiga, porque sei que não há palavras que consolem tanta dor... só o
tempo vai amenizar o teu sofrimento. Apesar de parecer um clichê batido, é uma afirmação
verdadeira. O que agora parece ser uma perda irreparavel, um dia será uma doce saudade. Ajuda
muito olhar em volta e ver um monte de olhinhos te fitando, interrogativos, e voltar o coração para
eles, que tanto precisam de você, inteira e serena.
Gy - Brasília, DF
12 de outubro de 2010 17:56
Anônimo disse...
putz, sinto muito pela sua perda, espero que vc vique bem logo.
outra coisa, vcs podem denunciar isso:
http://www.youtube.com/watch?v=_6S-LG6PMNI
12 de outubro de 2010 19:39
Anônimo disse...
Sheila, sinto muito pela sua perda... é difícil esse momento, mas ela está com papai do céu agora
(e com a minha Nina, que se foi há quase 2 anos), que cuidará dela...
Priscila
12 de outubro de 2010 19:45

Cozinha da Lu disse...
Amiga, sinto muito pela sua perda, mas ela teve a sorte de ir embora tendo alguém que a amasse
juntinho dela. Bjs.
12 de outubro de 2010 20:26
Anônimo disse...
Sheila é Tati, veterinária..
Só vi seu email agora, e recebi esta triste notícia! Com certeza de que a querida Rebeca descansa
em paz.
Somente alguém que ame de verdade os animais pra poder contigo compartilhar esta imensa dor,
de quem recebeu amor incondicional nesta vida!
Seres tão puros, iluminados e divinos, que só vêm nesta vida para fazerem o bem, mas
infelizmente nem sempre recebem o mesmo!
Eles, quando se vão, levam um pedacinho de nós e deixam enorme saudade e agradáveis

lembranças, pena terem uma passagem tão rápida junto de nós, mas acredito que por serem tão
puros, não mereçam viver aqui por muito tempo!
Meus sentimentos, força e perabéns pela decisão de pegar mais um gatinho..
Carinho, bjo, Tati.
12 de outubro de 2010 21:29
Ada disse...
Que dor gelada, feito uma ventania que entra por dentro. Mas a certeza de que ela e você foram
muito felizes, a certeza de que uma ajudou a outra no aprendizado de amar, solidarizar e viver
cada momento, deve prevalecer. Chore tudo... para depois sorrir as lembranças boas que ficarão.
Parabéns por ter e dar tanto amor. FICA BEM para os outros que te precisam.
12 de outubro de 2010 21:45
Fabiana disse...
Sheila que Deus console seu coração.
Eu não sei nem o que te falar. Mas Deus te deu o privilégio de conviver com este anjo 18 anos da
tua vida. Ele deu este presente e só Ele poderá acalmar a dor do seu coração.
Fica em Paz!
Fabiana
12 de outubro de 2010 22:24
Luciana Couto disse...
Meus sinceros pêsames, eu tenho um gatinho o Kiko de 15 anos e desde maio estou lutando pela
vida dele, há duas semanas ele teve uma recaída e ainda não se recuperou, hj sai para trabalhar
com o coração na mão, não queria deixá-lo, felizmente tenho minha mãe que cuida dele com o
mesmo carinho que eu. Desejo força para vc nesse momento tão difícil.
13 de outubro de 2010 08:33
Anônimo disse...
O céu recebeu mais uma estrelinha! Que Nossa Senhora de Nazaré (Padroeira do Pará)te cubra
com o seu manto, te dando paz, e muito amor no coração para que continues com teu trabalho de
amor pelos animais. Beijos e lambeijokas de Belém. Andréia e Panthro.
13 de outubro de 2010 13:29

Sol SP disse...
Amiga, não faça não... Deixe ela se despedir, curtir o seu colo e se sentir amada sempre. Deus
sabe a hora de cada coisa acontecer e como vai acontecer. Curta seus últimos momentos e deixe
nas mãos de Deus...
Bjs... estou orando por vcs 2. Força, amiga!
Sol
11 de outubro de 2010 10:40

Tullio disse...
eu te entendo....meus bichos precisei sacrificar e fico triste ate hj qdo lembro....espero q dê tudo
certo! q bom q ela viveu tanto...os meus nao passaram dos 12 anos.
Boa sorte!
11 de outubro de 2010 10:58
Anônimo disse...
Força para vocês.
Sei que a decisão seria dificil demais.
Rezando por ela e por ti.
Beatriz
Porto Alegre/RS
11 de outubro de 2010 11:01
Danielle disse...
Sheila eu te entendo, também não teria coragem de me separar de um dos meus filhos de pêlo por
vontade própria. Mas se essa for sua decisão no futuro, acho que ninguém deve julgá-la. Só você
sabe do sentimento que une vocês duas.
Peço a Deus que dê mais saúde para a Rebeca e mais força para você.
Um beijo. Danielle.
11 de outubro de 2010 11:02
Anônimo disse...
Oi Sheila, somente quem já passou por este momento, sabe a dificuldade e a dor q sentimos.
Irmanada com vc, peço A Deus q aumente as chances de cura e se isto não for possivel, q abrevie
o sofrimento. O conforto será dado a vc, certamente. Deus não abandona quem cuida de seus
filhos menores. Carinho p vcs
Abraços de Luz
Miryam - Limeira - SP
11 de outubro de 2010 11:25

Edilene Mora disse...
Sheila, assino embaixo do comentário da Danielle. Nunca precisei sacrificar um dos meus filhotes,
graças a Deus!, mas acho que posso imaginar pelo que vc está passando. Estou rezando muito por
vc e pela Rebeca, pedindo a Chico de Assis e a Omulu (protetor dos animais no candomblé e
senhor das doenças) que a amparem, tirem dela qualquer dor, e que te dêem força para continuar
transmitindo a ela. Nada paga o olhar de confiança que nossos filhos de pelo nos dirigem quando
precisam de apoio. Que vc possa dar o amparo que ela vai necessitar enquanto Deus permitir.
Envio de todo coração as melhores energias pra vc e pra ela.
11 de outubro de 2010 11:34
Lucy disse...

Sheila, já passei por isso, infelizmente, algumas vezes... É muito difícil... O que te dizer???... Cada
um que se foi, levou um pedaço de mim com ele... não me sinto mais completa...
Hoje não deixo mais nenhum dos meus peludos sofrerem em vão por egoísmo meu, por não
admitir, nem aceitar a sua partida... Só peço a Deus que as ilumine e que a leve no momento
certo... Aconchegue-a no seu colo protetor até o fim... Força, querida. Lucy
11 de outubro de 2010 11:37
Sonia disse...
Oi amiga,
Não faça isso.
Não sei qual é sua religião, mas se Deus dá uma vida só ele pode tirá-la.
Nada é por acaso.
Conforme alguns ensinamentos, todos os seres vivos tem alma. Por isso temos que passar alguns
momentos de aflições, pois são testes que recebemos de Deus.
Vá dando os remédios e espere o momento dela.
Bjs
Sonia - RJ
11 de outubro de 2010 11:41
Sonia disse...
Oi amiga,
Não faça isso.
Não sei qual é sua religião, mas se Deus dá uma vida só ele pode tirá-la.
Nada é por acaso.
Conforme alguns ensinamentos, todos os seres vivos tem alma. Por isso temos que passar alguns
momentos de aflições, pois são testes que recebemos de Deus.
Vá dando os remédios e espere o momento dela.
Bjs
Sonia - RJ
11 de outubro de 2010 11:44
Poteusso disse...
Sheila, somente nos que amamos tanto os animais sabemos como é a dor da perda de um filho de
longa data como deve ser a sua Rebeca. Nao vou ficar aqui falando sobre minhas experiencias e de
quantas vezes ja passei por isso nos meus 36 anos de amor aos animais. Só vai te deixar pior. Só
quero que saibas que a exemplo de outras situacoes com pessoas queridas por mim, minha
opiniao é clara: somente o dono e seu amor sabem qual decisao tomar, e no momento certo.
De minha parte, qualquer que seja essa decisao, terás o meu apoio, pois tenho a certeza que teras
feito com amor e para o bem da Rebeca, nao importa qual seja o desfecho.
Concentre-se no fato de que é um ciclo e pense no trabalho maravilhoso que fazes, nos momentos
de alegria que durarao para sempre e na licao de existencia, força, amor e bem-viver que Rebeca
e os outros animais nos dao diariamente, ao contrario desta raça desprezivel que é o ser humano.

Receba meu forte abraço e apoio incondicional nas suas decisoes, nao importa qual seja. E um
abraço de urso na linda Rebeca, da Familia Poteusso e seus nove bichanos.
Queria eu acreditar que existe um ceu dos bichos, para te dizer que minha Poteussa que se foi em
01/04/2007 estará la, pra mostrar este local sem sofrimento para sua Rebeca quando ela decidir
partir.
Beijos no seu coração de bicho. Voce nao é gente. Nem eu. E com orgulho.
André
11 de outubro de 2010 12:01
wolfgirl disse...
Cara Sheila
Em 2002 uma de minhas cachorrinhas, que então tinha 12 anos sofreu com convulsões repetidas e
nenhum remédio dava alívio nelas.
Esperei durante pelo menos um mês até tomar a fatídica decisão.
Quando eu optei pela eutanásia ela estava tendo pelo menos 4 convulsões por dia, sem intervalos,
ou seja convulsões todos os dias. Ela não reconhecia mais ninguém que morava na casa, mal
conseguia se levantar direito e ficava muito assustada após as convulsões. O veterinário disse que
provalmente era um tumor no cerébro. Um dia ela teve uma convulsão feia e não conseguia mais
se levantar, chamei o vet e ele disse que era hora.
Ela ainda passou a noite tomando soro na clínica para ver se melhorava, mas não mudou nada.
Dá uma dor horrível no coração. Mas o que posso te dizer é que quando for o momento você irá
sentir.
11 de outubro de 2010 12:14
Anônimo disse...
Sheila, não se cobre uma decisão, nenhuma pessoa sensível deve se imputar mais este sofrimento
em uma situação como esta. Jamais alguém poderá te julgar, pois não é por egoísmo que tu a
quer contigo, e sim porque tu respeita a vida dela e a vontade, que certamente tu vês nos seus
olhos, de continuar ao teu lado, no teu colo.
Bjsss!
Alexandra Fantinel
11 de outubro de 2010 12:21
Anônimo disse...
Eu não faria. Deixe Deus decidir a hora que ela deve ir ao encontro dele. Conforte-a no seu abraço
até o ultimo instante.
Estou orando por vcs. Bjos.

Sandra
11 de outubro de 2010 12:23
Anônimo disse...
SE FOSSE UMA FILHA HUMANA SUA VC FARIA A MALDITA EUTANÁSIA??? SINTA E DEIXE O AMOR
EXPLANAR ATÉ O SEU ÚLTIMO SUSPIRO.
ABÇS
NIA
11 de outubro de 2010 12:54

Sônia Schmidt disse...
Shila
Torcendo para seu abraço funcionar por muito tempo, ainda!!!
11 de outubro de 2010 13:08
Anônimo disse...
Sheila,é uma situação dificil e nos deixa arrasadas. Só desejo muita força para voce e que, quando
chegar a hora, a Rebeca vá em paz.
11 de outubro de 2010 13:16

leila disse...
você está certa, não faz não.
11 de outubro de 2010 13:38
Rosane Bovo disse...
Ai Sheila ... já passei por isso, como é dificil ... foi um dos piores momenos da minha vida ... estou
orando por vcs amiga ! Que Deus as proteja e ilumnine ...
Enorme bjo no teu coração
Rosane - Campinas
11 de outubro de 2010 13:52
Anônimo disse...
PARA: SHEILA
DE: SONIA
,
MINHA AMIGA, EU SEI O QUE VC ESTÁ SOFRENDO, POIS JÁ PASSEI (infelizmente...)POR ISSO,
VOU TE DAR MEU HUMILDE CONSELHO: AME-A E FIQUE PERTINHO DELA ATÉ QUANDO DEUS
QUIZER.
A SUA INDECISÃO NÃO É EGOISMO E SIM AMOR. DA MINHA PARTE, FAREI MINHA PRECE PRA

SÃO FRANCISCO, E QUEM SABE?
CONTA COMIGO, SHEILA
BJSSSSSSSSSSSS
SONIA KOMATSU
11 de outubro de 2010 14:04
Marisa disse...
Eu sou espírita e não faria eutanásia de jeito nenhum. Ela com certeza vai estar te esperando no
mundo espiritual, te amando ainda mais pelo muito que tens feito por ela e pelos outros animais.
Tenha fé amiga, com certeza terás ajuda dos amigos espirituais que também amam os animais e
estão contigo. Os católicos os chamam de anjos.
11 de outubro de 2010 14:22
Anônimo disse...
minha querida, sua alma gêmea irá deixar seu corpo físico quando se sentir pronta. ainda que seja
doloroso vê-la sofrer, creia, ela e você recebem amparo de Amigos de Luz que amam aos seres
animais ou hominais da mesma forma.
não se culpe,nem se importe com opiniões.
permita que seu coração realize a partida temporária desta alma maravilhaso e ligada a sua pela
eternidade
11 de outubro de 2010 14:31
anselmo-p disse...
HÁ DIFERENTES TRATAMENTOS PARA CONVULSAO, SE UM NAO DEU CERTO TENTE OUTRO!!! SE
UM VETERINÁRIO NAO ACERTA, TENTE OUTRO!!! NAO DESISTA, INSISTA!!! ENVIEI-LHE E-MAIL.
11 de outubro de 2010 15:07
Sandra disse...
Apenas fique ao lado dela... é só o que ela pede... não consigo escrever mais nada além disso.
Rezarei por ela. E por você... Meu Deus, como ela é linda!! Não desista... ela sabe que ainda não
chegou a hora dela.
11 de outubro de 2010 16:57
Gy disse...
Neste momento de dor e dúvida, só posso dizer que estou solidária a vocês duas, e sei que você
saberá o que fazer quando chegar a hora. Não temos o direito de tirar vidas, de decidir sobre elas,
mas temos o dever de minorar o sofrimento dos entes queridos, quando este se tornar
insuportável.
Um abraço muito forte.
Gy - Brasília, DF
11 de outubro de 2010 16:58
EDELI BARBOSA - SP/SP disse...
OLÁ SHEILA, É COM MUITA DOR NO CORAÇÃO QUE FAÇO ESTE COMENTARIO A VC, QUERO QUE
SAIBA QUE ENTENDO PERFEITAMENTE SUA DOR E ANGUSTIA E O SOFRIMENTO DE REBECA, MAIS

GOSTARIA DE DIZER QUE POR PIOR QUE SEJA ESTES MOMENTOS FAÇA VC MESMO UMA PRECE
PEDINDO PARA QUE DURANTE ESTES MOMENTOS QUE ELA PRECISA ESTAR AQUI COM NÓS, PRA
QUE ELA NÃO SOFRA TANTO E QUE ELA SEJA FORTE PARA ACEITAR, ENTENDER E ATE TE AJUDAR
A ACEITAR TAMBÉM O QUE PRECISAR FAZER, CLARO QUE NÃO ESTOU ACONSELHANDO A FAZER
A EUTANAZIA ATE PORQUE RESPEITO MUITO A VIDA E ACREDITO TAMBÉM QUE O DEUS QUE
VIVE EM NÓS TAMBÉM VIVE NA REBECA E ELE NESTES MOMENTOS DIFICEIS ESTA COM ELA,
DANDO APOIO PRA ELA, FORÇA E A HORA QUE ELE ACHAR QUE CHEGOU REALMENTE A HORA
DELA PARTIR E NOS DEIXAR DEFINITIVAMENTE, VIRÁ UM ENTENDIMENTO DENTRO DE VC QUE
VC MESMA NÃO VAI SABER DAONDE VEIO, VC PODE ATE ADOECER DEPOIS MAIS NAQUELA HORA
DA DESPEDIDA VC VAI ENTENDER E VAI ACEITAR COM MUITA TRANQUILIDADE PQ DEUS, O
GRANDE, O SABIO, ESTA FORÇA MAIOR QUE NÓS MESMO NÃO CONHECEMOS VAI ESTAR ENTRE
VOCES, ACREDITE. E TEM MAIS TENHO MUITA CERTEZA QUE ELA IRÁ E DEPOIS VOLTARÁ PARA
JUNTO DE VC, ACREDITE NISSO, SE VC NÃO ESTA ACEITANDO A EUTANAZIA NÃO FAÇA, ISTO
TEM UMA EXPLICAÇÃO PQ SENÃO VC JÁ TERIA FEITO, JÁ TERIA SIDO CONVENCIDA A FAZER,
ACREDITE, DEIXE ELA VIVER TD QUE ELA PRECISA TENHO CERTEZA TAMBÉM QUE ELA AINDA
ASSIM ESTA FELIZ JUNTO DE VC,ACREDITE. PEÇO A DEUS QUE OLHEM MUITO POR VCS, POR
REBECA E QUE ELE ESTEJA SEMPRE, MAIS SEMPRE COM ELA PRINCIPALMENTE NOS MOMENTOS
DIFICEIS, ATE PQ PARA ELE NÃO EXISTE MOMENTO DIFICIL E SEI QUE ELE FARÁ NÓS
ENTENDERMOS ISSO, ESTES MOMENTOS, FIQUE COM DEUS, COM ELE QUE É O DONO DISSO QUE
NOS EMPRESTOU "A VIDA"!!!REBECA SEI O QTO ÉS FORTE, DEUS ESTARÁ SEMPRE COM VC, TD
QUE QUEIRAS PEDIR PODE FAZER QUE ELE ESTA SEMPRE COM VC QUERIDA, TENHA MUITA LUZ
EM SEU CAMINHO.
11 de outubro de 2010 17:02

Iseedeadpeople disse...
Sou médica (de humanos mesmo) e protetora de animais, e totalmente contra a eutanásia!
Justamente a eutanásia é que eu acho egoísmo dos donos, que na verdade "não querem ter
trabalho". Ficar ao lado dela e só deixa-la partir qdo Deus quiser, não é egoísmo, é um ato de
amor muito profundo! Sei que deve doer muito em vc qdo a vê sofrer, mas eu acho que doeria
muito mais se vc decidisse "matá-la" (desculpe, mas pra mim eutanásia é assassinato, ainda mais
em animais, que não podem decidir por eles mesmos).
Estarei rezando para a Rebeca. Ela é uma fofura!
11 de outubro de 2010 17:25
Anônimo disse...
Oi miga, li os comentários acima e o que mais se assemelha ao meu é o da Lucy. TB JÁ PASSEI
POR ISSO E, APÓS 10 ANOS DO OCORRIDO, AINDA DÓI, SEMPRE VAI DOER, mas....A
SAUDADEEE É O QUE MAIS DOI!!! Não somos donos da vontade do PAI MAIOR. Vc saberá a hora,
e se for necessário. Estou rezando para que a Rebeca ainda possa se restabelecer. FIQUE FIRME,
MIGA!!!! ISSO FAZ PARTE DA VIDA.
BJS
REGINA SARACENI

11 de outubro de 2010 17:46
regina canário disse...
Fique junto,abrace muito, acaricie,tudo que puder,olhe para ela com todo o amor do seu
coração,faça ela sentir que você está ali com ela para o que der e vier e quem sabe deus dá uma
olhadinha para vocês e ela melhora.Eu te entendo e como...e mando para vocês todo o meu
carinho ,Beije a rebeca por mim com todo amor e seja forte e otimista.Regina Canário
11 de outubro de 2010 19:44

iria barradas disse...
Sheila, espero que tenho força e se sinta amada por mim e por todos, além é claro de sua amiga
Rebeca, ela não terá ( ainda ) como te agradecer mas o que fez foi muito melhor, pois tirar-lhe a
vida seria na minha opinião o mesmo que uma traição, uma vileza, assim essa ligação está
incólume e na paz de D´us. Se prestar atenção ela ainda está aí com você. Força, paz e luz, tudo
de bom, sinta-se abraçada e confortada bem quentinho! bjssssssss
11 de outubro de 2010 20:15
Arizana Kuka Ciodaro disse...
Sheilla, eu acredito na ponte do arco-íris e que um dia nos encontraremos com estas nossas
metades da alma.
Feliz do humano que foi capaz de amar e se amado por um animal, só ele conheceu o amor em
sua forma mais pura, sem discriminação, com compaixão.
um beijo em seu coração, pq a Rebeca, já está na paz livre e saudável novamente.
Arizana
11 de outubro de 2010 20:58
Jacqueline disse...
Sheila querida,
Essa última imagem da Rebeca que vc postou é sem dúvida de uma cachorra que foi muuuito
amada por 18 longos anos, como um anjinho, dormiu nos seus braços e acordou em seu
coração...! Ela estará pra sempre contigo, fique em Paz!
beijo
Jac
11 de outubro de 2010 21:37
Lucia Helena disse...
eu nunca irei julga-la, pq também sou contra a eutanásia, perdi uma de minhas cachorrinhas 2
MESES atrás, ela sofreu, nos chamou a noite inteira, queria ficar perto de nós mas não tive
coragem de assinar para ela morrer, ela partiu, virou estrelinha com a vontade de DEUS, esta
enterrada no jardim de minha casa, meu anjinho de 4 patinhas a minha ESTOPINHA...
11 de outubro de 2010 22:40

Laís Cristina disse...
Você fez o melhor pra ela.Deu seu amor.Isso ela levou com certeza.Seu carinho, seu amor e
fidelidade.Que ela esteja em paz e feliz com outros amiguinhos, olhando e esperando por você!
Um beijo de quem já passou por isso e entende a dor de perder um amigo.
Laís Cristina,RJ.
12 de outubro de 2010 00:01
Regina Celia disse...
Amiga, já senti essa dor de decidir entre a vida e a morte de meu peludinho e não foi nada fácil,
mas eu sempre penso que sofrer é terrível e aí fica por conta de cada um decidir. O importante é
fazer o que melhor nos diz o coração... porém, o tempo foi generoso e se apiedou de vc. tomando
as rédeas da vidinha de sua linda Rebeca. Espero que elazinha já esteja nos melhor lugar no reino
dos céus. A gente vai orar por ela sim, aliás, eu oro sempre por todos os bichinhos, vivos ou
desencarnados.
Agora é cuidar da sua mais nova gatinha. Uns saem de cena para dar lugar a novos atores no
palco da vida... Aliás, VIDA é um belo nome, quem sabe?
beijo grande e força nesse momento tão triste.
12 de outubro de 2010 00:27
sukita disse...
NÃO FIQUE TRISTE! REBECA CUMPRIU SUA MISSÃO E VIROU ESTRELINHA! VC TBM CUMPRIU A
SUA! PARABÉNS!!!!! NÃO CHORE POIS ELA NÃO GOSTARIA DE TE VER TRISTE! PARABÉNS AS
DUAS!!!!! MISSÃO CUMPRIDA... SIGA O SEU CAMINHO POIS UM DIA VCS SE ENCONTRARÃO DE
NOVO E TUDO SERÁ FESTA!! RECEBA MEUS SENTIMENTOS
SUKITA FAILLACE
12 de outubro de 2010 10:54
moema disse...
Sheila minha amiga, perdi uma cachorrinha de 5 meses no sábado , dia 09. Ela morreu com
infecção no pulmão, devido a Cinomose. Ela foi adotada por mim,por amor a primeira vista.Não
sabia que estava doente. Vermifuguei-a e vacinei-a, em 10 dias, e duas semanas depois a doença
se pronunciou. Me dediquei a minha Brisa com todo meu amor. Sei que algumas pessoas achavam
que eu devia sacrificá-la. Mas vivi os últimos dias dela com tanto amor, talvez tudo que ela não
teve nos seus 5 meses de vida. Estou ainda muito triste. TEnho 10 cachorros ainda para cuidar e
amar, mas eu sou assim,só o tempo para que eu me sinta melhor.Já é o quarto cachorrinho que
perco, e sei como é difícil passar por isso. Sei que um dia estarei com todos no céu, mas a
saudade é grande. bjo pra vc.
12 de outubro de 2010 13:06
Maria Augusta disse...
Oi Sheila,
não nos conhecemos mas fiquei muito emocionada com o que tu escreveu sobre a Rebeca e com a

foto de vcs! Aquela foto diz tudo, não precoisa legendas, que amor lindo de vcs duas!!
Que bom que não fizeste a eutanásia, não julgo quem já fez, mas certamente agora tu está com o
teu coração tranquilo, pois não desistiu dela até a hora dela partir. Com certeza ela partiu de uma
forma serena e tranquila, pois estava segura pertinho de ti e certa do teu amor!
Sei bem o que é esta dor, já perdi uma que eu amava também, mas acredito que agora estão
todos juntos e com saúde em um lugar bem melhor que aqui e que eles ficam nos cuidando de lá!!
:)
Vou rezar por ela!!
Bjos,
Maria Augusta,
12 de outubro de 2010 18:52

