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Recado ao leitor

No ano de 2003, escrevi um conto denomina‑
do “Imprevistos”, que integra o meu primeiro
livro, A cada conto um ponto, editado pela EME
em 2006. Dia destes, relendo esse livro, percebi
que aquela história poderia ser ampliada, pois
havia ali material a ser melhor explorado, então
me propus a fazer esse trabalho, transformando
o conto em romance.
Os imprevistos acontecem a todos nós e, com
frequência, alteram as nossas expectativas ou
nossos planos. Quando acontecem, reclamamos
e ficamos irritados, mas não devemos agir assim
porque o acaso não existe. E, se não existe acaso,
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há sempre uma causa agindo deliberadamente
para nos desviar, nos retardar, ou nos proteger
de certas circunstâncias pelas quais não precisa‑
mos passar.
O mesmo dizemos das condições ásperas
que enfrentamos em nossas vidas, sendo mui‑
to difícil aceitar certos impedimentos, doenças,
pobreza, problemas com familiares... Não nos
esqueçamos, porém, que vivemos num planeta
ainda muito inferior, de expiações e provas e,
se viemos viver aqui, estamos de algum modo
vinculados a essa inferioridade. Tudo tem a sua
razão de ser. Se uma causa pudesse acontecer
fortuitamente, isso fugiria ao controle universal
da lei de Deus. Tudo acontece com a permissão
do Pai, pois Ele é onisciente (sabe tudo).
Neste livro vamos encontrar as causas que
levaram os personagens a vivenciarem determi‑
nados acontecimentos lamentáveis, revelando
delitos cometidos em três encarnações anterio‑
res, passíveis de reajuste. Veremos também a
presença da espiritualidade, acompanhando e
interagindo nos fatos da vida, auxiliando nos
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momentos cruciais, para que o trabalho regene‑
rador não resultasse vão. Entenderemos a razão
do que aconteceu ou do que deixou de acontecer,
ainda que os personagens não tomem conheci‑
mento disso. E essas pessoas, falíveis como to‑
dos nós, descobriram que há três palavras-chave
para vencerem os embates da vida: esperança, fé
e superação.
Agora, que a história está concluída, entre‑
go-a a você, leitor. Espero ter conseguido aliar o
útil ao agradável e que, muito além de entreteni‑
mento, você encontre valiosas lições dessa dou‑
trina maravilhosa que é o espiritismo.
A autora
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I
Provação

Maria do Socorro batia a enxada na terra dura.
Tentava arrancar a raiz de mandioca, que teima‑
va em não despregar do solo árido. O sol esta‑
va a pino. Ondas de calor desprendiam da ter‑
ra e davam a impressão de que o solo tremia. A
moça sentiu que, com um pouco mais de esfor‑
ço, ia desmaiar ali mesmo. Mas não podia desis‑
tir, aquela raiz era o único alimento disponível e
precisava alimentar, pelo menos, as crianças.
Socorro... Socorro! Alguém a chamou ao lon‑
ge. No chamado havia um quê de desespero, de
urgência. Mas agora não era hora de abando‑
nar a obra. Fosse o que Deus quisesse. Respirou
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fundo, concentrou todas as suas forças e bateu
a enxada com raiva, para valer. A raiz saltou
do chão. Então, antes de mais nada, tomou um
gomo da rama e enfiou terra adentro. Se choves‑
se, era possível que ali brotasse e crescesse o que,
ultimamente, constituía a sua principal fonte
de alimentação.
A voz insistiu ao longe: Socorro!
Ela juntou os petrechos, botou a lata d’água
na cabeça e enveredou rumo à casa. Ainda dis‑
tante, ouviu o choro das crianças. Que diacho
estava acontecendo? Apressou o passo. Logo
depois, estacou à porta da tapera, estarrecida.
Pouco acreditava no que via.
Das Dores, a dona da gritaria, arrancava os
próprios cabelos, parecia uma doida. Dona Vita,
a mãe, estava estendida no chão. Tinha a face
congestionada e a boca torta espumava. Deba‑
tia-se. Devia estar tendo uma convulsão. E, logo
em seguida, num breve estremecimento, deixou
este mundo sem um pio.

