
TEXTO ORIGINAL - PORTUGUÊS:

Sou Francisca Ângela Silvestre Leitão, nasci em /1994, filha de Lúcia Silvestre Leitão e de 
Benedito Heliton Xavier. Eu procuro meu irmão que foi levado de minha mãe pela Advogada 
Patricia Fontenele Costa. Meu irmão tinha 7 dias de vida. 

Eu vivo em uma busca constate na esperança de encontrar-lo. Enquanto vida tiver, não desisto 
desta busca. Enquanto vida tiver não desisto de te procurar meu irmão querido, parte da minha 
alma. Eu sempre sonho com você e quando acordo, vejo que ainda preciso continuar com a dor 
de não ter você junto de mim. E logo retomo minhas forças e sei que tenho que continuar nesta 
busca com a certeza de que este sonho se torne realidade. 

Nossa mãe estava em um ponto de ônibus com você recém nascido, quando uma mulher se 
aproximou e perguntou se ela queria dar você? A pobreza estava escancarada naquele cenário. 
Ela uma pessoa com baixo estima tão grande, que toda sem geito, com muito medo de não dar 
conta de te criar em meio aquela devasta situação de classe social, abaixo da linha da miséria; 
concordou com a, adoção. 
E foi para a nossa 'casa', que ficava no Bairro josé Walter e a rua Lucas Alvelino . Entao, mais 
tarde neste mesmo dia, apareceram la em nossa humilde residência, a mulher que esteve com a 
nossa mãe no ponto do Ônibus e a Advogada Patricia; que levaram a mãe até um lugar que , 
segundo elas era a Vara da infância e Juventude. Quando a mãe em meio uma tremedeira e o 
coração pulsando tão forte que parecia ouvir há km de distância. Ao término do assinar, a 
papelada; não conseguiu mais segurar se; desmontou em choro pedindo que não levasse você. 
Que ela não queria mais fazer a, adoção. A Doutora Patrícia, sem demora pega os papéis e fala, 
que não tinha mais volta e que você ia para fora do país. 

A única coisa que sei é que você Nasceu na MATERNIDADE MENINO JESUS, PARANGABA, 
FORTALEZA/ ESTADO DO CEARÁ, no mês (ou sobre) de OUTUBRO de 1989. 

Eu peço que todos aonde está mensagem chegar que compartilhem sem medir esforço. Façam o
máximo de postagens aqui no Brasil e fora, aonde vocês fazem parte de grupos influentes, pelo 
amor de Deus compartilhem. Acolhem o meu apelo. Que Deus nos ajudem a encontrar o 
querido irmão desaparecido. Se eu morer sem o encontra-lo, tenho a sensação de que, não terei 
descanso...  


