
DIA DE AGRADECER AO NOSSO SONHO 

 
Quem disse que ia ser fácil? 
Vou começar assim! Mas também vou explicar a vocês o porquê. 
Qual é a pessoa que não sonha com uma casa, ou melhor com a sua própria casa, um lugar 
para chamar de seu e onde você sabe que viverá por um tempo que não se sabe dizer qual? 
Como milhares de pessoas – fomos - eu e a pessoa que vivera ao meu lado, a alguns meses 
atrás, em busca de realizar esse nosso objetivo. 
Antes de tudo procuramos nos informar do que seria preciso e fomos correr atrás de toda a 
papelada necessária para ser entregue na empresa financiadora de recursos para a 
construção da nossa casa; projetos, licenças e tudo o mais. O tempo para a resposta de 
aprovação foi ansiosamente esperada, a dúvida de saber se ia ou não ser aprovado o nosso 
pedido, a idéia de ter que  adiar por mais tempo o nosso sonho, valeu totalmente a pena 
quando a afirmação de que havíamos conseguido foi recebida. O primeiro passo dado foi de 
total êxito. 
Mas é sabido que nem tudo sai como a gente espera, e logo de inicio já começaram os 
pormenores, dias e mais dias de chuva, e olha que o terreno ainda precisava ser todo 
aterrado, o que atrasou o inicio das obras e fez os pedreiros terem de esperar o tempo 
limpar para assim poder começar.  Na primeira etapa não saiu o que esperávamos e muitas 
contas para pagar nos fizeram perder o sono por dias. Sorte que anjos sempre existem e 
tudo tem um porque de acontecer. Encontramos quem nos ajudasse nessa etapa. A ajuda foi 
essencial e com certeza nunca vamos esquecer. Consideramos que a ajuda com certeza caiu 
do céu. Para nosso bem e alivio.  
Esperamos que a segunda etapa de nossa empreitada fosse melhor, mas também houve 
vários atrasos, pois o tempo perdido na primeira etapa acabou por desestruturar a segunda. 
Mas novamente apoios surgiram para mais uma vez nosso descanso. 
Estamos agora no final da terceira etapa e é com alegria que vejo que todo o  esforço dos 
meus pais e familiares que estão me auxiliando nessa jornada foram importantíssimos  já 
que a terceira etapa encontra-se  terminada antes do tempo. Para a minha imensa explosão 
de alegria. 
É claro que ainda não terminou, temos ainda coisas a fazer para resguardar o que estamos 
investindo para todo um futuro, mas a diferença é que agora falta muito pouco para 
podermos  ter a chave que abrirá um mundo novo que vamos encontrar dentro do nosso tão 
esperado lar. 
E a felicidade maior é saber que apesar de não estar sendo nada fácil, o que estamos 
construindo é nosso e, que tudo que está sendo feito tem tido total dedicação e muito amor. 
E tão logo poderemos partilhar essa nossa conquista com as pessoas que se dedicaram nessa 
nossa lida e com os amigos que teremos o prazer de receber em nossa tão sonhada Casa. 
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