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Amigo leitor(a):

Se você entender em seu coração que os fatos que irão

se desenrolar diante dos seus olhos não se tratam de sim‑
ples coincidência, você está certo porque existem mais coisas entre o céu e a Terra do que sonha a nossa vã filosofia...
Quantos sofrimentos não pululam em nosso planeta
Terra que trazem as lições educativas que cada Espírito
necessita? De tal forma que, não é incomum que encon‑
tremos coincidências no drama que o romance expõe
com fatos que possamos conhecer em nossos caminhos
evolutivos que se entrecruzam com outros compa
nheiros de jornada.
O romance traz sempre o aroma do amor, e no amor
podemos encontrar os desentendimentos, as frustrações,
as lutas dolorosas, os reencontros e desencontros que
muitas vezes fazem conexões com histórias semelhan‑
tes que possamos conhecer. Da mesma forma, o amor

8 | Ricardo Orestes Forni

traz histórias de vitórias inesquecíveis que engrandecem
aqueles que se reúnem através do longo caminho da es‑
trada da evolução.
Nesse romance vamos falar sobre as várias faces do
amor, e falar sobre amor é contar acontecimentos alegres
e tristes porque, em verdade, enquanto ele é construído,
realiza-se um movimento semelhante às ondas do mar
com altos e baixos, mas que acabam sempre por beijar a
praia. Até que ele se consolide como o amor de plenitu‑
de exemplificado por Jesus, esses movimentos de altos e
baixos o acompanham até que sejam eliminadas todas as
arestas provocadas pelo orgulho, egoísmo e vaidade do
ser que por hora habita um planeta de provas e expia‑
ções. O amor de plenitude, conforme nos ensina Joanna
de Ângelis, nada pede e sempre doa; não tenta modificar
os outros e sempre se aprimora; não se rebela nem se
decepciona, porque nada espera em retribuição; não se
magoa nem se impacienta – irradia-se, qual mirífica luz
que, em se expandindo, mais se potencializa.
Um amor de tal plenitude é capaz de conter segredos
incapazes de serem supostos pela nossa imaginação na
faixa evolutiva em que nos encontramos.
Maria Isabel e Carlos Henrique, personagens do dra‑
ma vivenciam o amor enquanto encarnados e que conti‑
nua após a partida de um deles, porque o amor de ple
nitude como nos ensina Joanna irradia-se como mirífica
luz que brilha tanto na Terra como nos céus.
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Capítulo um

Os sonhos

Mendes Ribeiro:
– Divaldo, quantas vezes se tem grandes amores?
Divaldo:
Normalmente uma, quando as almas se identificam em
clima de profundidade. Esses amores ou esse amor, melhor dizendo, impulsiona-nos a buscar o outro na sucessão dos milênios com avidez, e quando o encontramos,
refugiamo-nos nele em plenitude. Daí a necessidade de
vigiarmos o sentimento, a fim de não o confundirmos
com as atrações do imediatismo carnal, equivocando-nos.
O amor verdadeiro leva a um estado de plenitude espiritual que nos preenche física, emocional e psiquicamente,
dando-nos uma razão de viver e uma realização interior
que nada mais pode superar ou assemelhar-se.
Elucidações espíritas

O casal enamorado conversava sentado em um banco
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do jardim que ficava na frente do templo religioso que
frequentavam. Roseiras floridas pincelavam diversas co‑
res pelo ambiente aconchegante daquela noite em que a
lua contemplava invejosa os jovens que trocavam planos
motivados pelo amor. As estrelas bisbilhotavam de lon‑
ge apagando e acendendo como testemunhas fugidias
daqueles minutos onde a felicidade fizera pouso na Ter‑
ra. Mãos atadas. Olhos nos olhos. Corações batendo no
mesmo compasso acelerado. Mentes apartadas do mun‑
do e mergulhadas na dimensão dos apaixonados. Era o
mundo mágico dos corações que se reencontravam para
a aventura que o amor proporciona quando não confun‑
dido com a paixão.
– Maria Isabel, meu amor! Parece que demorou tanto
esse instante em que podemos traçar nossos planos, fru‑
tos do nosso amor.
– Somos tão felizes Carlos Henrique! Quem disse
não ser possível a felicidade nesse mundo cometeu um
grande engano! Somos testemunhas disso, não é Kaká?
– colocou carinhosamente Maria Isabel a expressão mais
terna referindo-se ao seu noivo Carlos Henrique.
– Com certeza, Bel! – correspondeu ao termo cari
nhoso da abreviatura do seu nome o noivo enebriado
pelos planos futuros que já se abeiravam do presente
e acalentados por todos os meses de espera. – Quando
amamos verdadeiramente, saímos da realidade para ha‑
bitar o palácio das venturas mil! A chave desse palácio é
confeccionada pelo chaveiro do amor. Ah! Se os que ali‑
mentam o ódio soubessem da riqueza infinita de amar!
É bom que se esclareça que o outro termo carinho‑
so que Henrique utilizava para com a noiva e futura es‑
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posa era “Mabel”, fusão dos nomes Maria com Isabel.
Alternava as expressões “Bel” com essa última ao sa‑
bor do ritmo ditado pelo carinho em cada momento de
suas convivências.
– Já estou providenciando meu vestido de noiva.
Quero ser a mulher mais bonita do mundo para você no
dia em que jurarmos amor eterno diante do Senhor em
nosso templo religioso. Eterno não só aqui entre os ho‑
mens, mas para sempre, onde quer que estivermos um
dia. Neste mundo ou em qualquer outra parte para onde
a eternidade de Deus nos levar um dia! – dizia plena
de felicidade Maria Isabel apertando as mãos de Carlos
Henrique e depositando sobre seus lábios um ardente
beijo de amor.
– Isso não será possível! Nem adianta tentar! – disse
gracejando o noivo.
– Não acredita na eternidade do amor entre duas
criaturas?! – simulou espantar-se a jovem enamorada.
– Não! Lógico que acredito. Refiro-me a tornar-se
mais bela – replicou ele com ar sério.
– Como assim Kaká?! Não acha que com um belo ves‑
tido e uma maquiagem de boa qualidade poderei ficar
um pouco mais bonitinha para você, amor? – colocou fa‑
zendo charme.
– Não. Não poderá! – disse ele imperativo.
Diante do olhar de espanto da jovem, completou:
– Não poderá ficar mais bonita porque você já é des‑
se jeito, Mabel. Sua beleza interior é ainda maior do que
os seus traços podem espelhar. Não existe maquiagem
humana que retoque os sentimentos interiores! Seus
olhos refletem sua alma que é para mim a mais bela que
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encontrei em meu caminho, tanto que a escolhi para a
companheira eterna. Tanto dos meus dias aqui nesse
mundo como para a eternidade da vida que acreditamos
continuar pelo infinito afora! Não só para os dias desse
mundo, mas para sempre onde quer que a gente vá após
a morte do nosso corpo. Como melhorar essa beleza inte‑
rior, Maria Isabel? Nenhuma maquiagem, nenhum ves‑
tido de noiva, por mais belo que seja, irá melhorar sua
imagem perante meu coração apaixonado e prisioneiro
desse amor. Mas, vá sim cuidar de se embelezar para que
nossos convidados possam ver um pouco da sua beleza
interior através da imagem refletida em seu rosto e em
seu vestido. Dessa maneira vão ficar com inveja de mim.
O mais feio dos homens que conquistou a mais bela das
mulheres! – disse Carlos sorrindo e mergulhado em pro‑
funda felicidade.
– E você, Carlos? Já está providenciando seu terno?
Quero que minhas amigas também morram de inveja
ao ver o noivo mais lindo ao meu lado no dia do nos‑
so casamento. O terno será apenas o “envelope” que
abrigará a mais bela carta de amor que não deixarei
ninguém ler!
– Sim. Já estou cuidando disso, embora, no meu caso,
por mais que melhore a imagem, ela será sempre essa
coisinha pequena que você vê todos os dias, mas que a
ama perdidamente...
– Ora, meu bem! O amor nos dá o poder de enxergar
o ser amado por dentro como você mesmo descrevia há
pouco. E eu o vejo muito belo! O mais lindo dos homens!
Como sou feliz por encontrá-lo! Como sou grata a Deus
por esse nosso encontro de almas!
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Trocaram mais um beijo de intenso amor e reinicia‑
ram a conversa.
– Quero ter seis filhos, Carlos Henrique!
– Seis?! Mas não acha muito?
– Não, não acho. Olhe. Conte nos meus dedos para
que não reste nenhuma dúvida. Um, dois, três, quatro,
cinco e seis. Pronto! Aí nossa família e o nosso amor es‑
tarão definitivamente completos. Nosso amor é suficien‑
temente grande para abraçar seis corações, fruto desse
mesmo amor, ou será que você duvida disso?
– Pensaremos sobre isso depois de casarmos. Na me‑
dida em que as dificuldades normais de uma vida a dois
surgirem, você poderá mudar de ideia.
– Quero muito uma menina, Carlos Henrique! Não de‑
sistirei enquanto não embalar em meu colo, junto ao meu
coração, uma menina fruto de nosso amor. E como eu o
chamo carinhosamente de Kaká, tenho até o nome dela na
cabeça: Kamila, com K, em sua homenagem. Te amo muito!
– Está vendo? Quando é o homem que deseja um me‑
nino, ele é rotulado de machista. Mas quando a mulher
acalenta o sonho de uma filha que nome se deve dar?
– É que eu quero deixar alguém que tome conta de
você quando eu me for. E uma filha é ideal para isso.
– Mas que conversa é essa, Maria Isabel?! Quando
você se for para onde? Nem começamos e já está pen‑
sando em me largar? – colocou o noivo procurando des‑
viar o rumo da conversa. – A verdade é que você é uma
feminista intransigente que está tentando camuflar suas
reais intenções para essa conversa sem sentido de me
deixar. Eu jamais te darei o divórcio se é a isso que está
se referindo.
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– Não foi isso que eu quis dizer e você entendeu mui‑
to bem – respondeu ela com certeza inabalável. – Sin‑
to em meu peito a sensação que retornarei antes para a
Casa do Pai e uma filha iria ser a minha embaixadora
aqui na Terra enquanto te aguardo no céu.
– Pois saiba que não estou gostando dessa conversa
nem um pouco. Não vamos tisnar nossos momentos de
felicidade com suposições cujas respostas somente Deus
sabe. Por acaso você possui um calendário de nossas vi‑
das Maria Isabel?
– Desculpe, meu bem – disse ela corrigindo-se dessa
má lembrança em um momento impróprio.
– E se for menino, já tem também um nome esco
lhido? – indagou Carlos Henrique para voltar ao clima
ameno de antes.
– Seria o nome do meu grande amor!
– E posso saber quem é esse grande amor?
– Não. Vou deixá-lo com ciúmes! Talvez um dia eu
diga de quem se trata, mas por enquanto ficará na dúvi‑
da sobre a pessoa a quem amo tanto cujo nome escolhi
para o nosso primeiro filho, caso seja ele homem – disse
Maria Isabel sorrindo.
– E com seis filhos, terá ainda um lugar para mim em
seu coração?
– Você foi o primeiro a entrar e escolher o lugar! Já
é proprietário vitalício! Seu “título de proprietário” já
é remido!
– Ah! Pensei que já estava expulso por falta de espa‑
ço! – arrematou ele sorrindo.
Uma brisa suave percorreu as rosas do jardim levan‑
do até o casal apaixonado o perfume discreto das rosei‑

