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INTRODUÇÃO

Neste romance veremos quando um espírito de‑
seja aperfeiçoar os sentimentos e pede para ser
recolhido num ambiente familiar que irá burilar
suas imperfeições.
É, como se nova semente caísse entre outras
que lutam, também, com o joio na plantação e se
esforçam para vencer os obstáculos naturais do vi‑
ver terreno.
Clara nasceria no lar onde encontraria as vicis‑
situdes da vida e aprenderia a resignação, renún‑
cia e perdão. Mas, a música ajudaria a tudo vencer,
tendo sempre no coração a imagem de Jesus, nos
amigos que encontraria.
Seu viver seria como se um maestro procuras‑
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se os músicos para compor uma orquestra. E, cada
instrumento musical seria uma fase de sua vida.
Vamos, portanto, estudar, vivendo a realidade
de uma família, muitas vezes alterando o traçado
espiritual pela falta de luz do esclarecimento, de
amor e perdão.
William
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PRIMAVERA

O manto da primavera envolvia a peque‑
na cidade.
O perfume das diversas flores se intercala‑
va formando o néctar atrativo para borboletas
e colibris.
As flores se abriam em diversas cores, as crian‑
ças pareciam estar envolvidas na essência das flo‑
res, alegria e saúde vibravam em todas.
O crepúsculo cintilava no horizonte e a noite
preparava seu manto de estrelas.
Seis horas do entardecer quando dona Celina
começou a sentir as dores do parto. Augusto, o
marido, acabava de chegar das lutas do dia, afli‑
to, procura acalmar a esposa e logo sai à procu‑
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ra de Balbina, a parteira, sempre prestativa para
com todos.
Instantes depois, a aflição termina e o choro de
criança, como rajada de perfumes, invade o quarto.
E, assim, despertava no mundo terreno a pequenita
Clara, em plena primavera, coberta de flores, perfu‑
mes e gorjeio de pássaros.
A parteira, alegre, exclama:
– Senhora! Que mãos lindas tem essa menina!
E o pai completa:
– Será pianista ou médica a querida Clara, tão
esperada por nós.
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A FAMÍLIA

Augusto e Celina formavam um casal muito res‑
peitoso às Leis Divinas. Já eram pais de Norma,
linda menina e Roberto, um garoto sempre pensa‑
tivo como se estudasse todos os atos da irmã.
Com o nascimento de Clara, o pai sentiu nova
energia e falava:
– Celina, vou arranjar outro emprego, pois,
nada faltará a nossa Clara.
– Augusto, como você está preocupado.
Clara está chegando para nossa alegria e não
para preocupações.
Norma que tudo ouvia, não calou:
– O papai agora só fala em Clara. Pelo que vejo
eu e o Roberto seremos esquecidos.
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Augusto sente um estremecimento:
– Norma, minha filha, não fale assim. Vocês
continuarão sendo meus filhos queridos. Não ha‑
verá predileções. Aqui somos todos filhos do mes‑
mo Deus, procurando o amor entre todos nós.
Celina, entretanto, no seu coração de mãe sentiu
logo um aviso para proteger Clara do ciúme da irmã.
Chamou-a:
– Norma, venha aqui. Olhe sua irmã, tão frágil
pedindo nosso carinho, procurando sua mão para
ajudá-la no caminho dos primeiros passos e você,
minha filha, fugindo desse auxílio?
E, atraindo a filha, beija-a, com carinho como
sempre fazia.
Norma se perturba:
– Não, mamãe. Eu falei assim, mas vou ajudá-la
quando precisar.
Augusto, pensativo, mentaliza a figura de Jesus
quando dizia: Amar o próximo como a si mesmo.
Mais tarde o casal, a sós, comentava:
– Celina, precisamos olhar mais para os senti‑
mentos de Norma. Nada de orgulho, ciúme e egoís‑
mo aqui em casa.
Ela sorri, dizendo:
– Querido, vejo em você um grande defensor
para Clara. Será que vocês são amores de algum
passado em que eu não participei?
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Augusto beija-a:
– Celina, você sempre foi a companheira de
minhas encarnações. Mas observo que Roberto re‑
cebeu a irmã com muito carinho, porém, Norma
está enciumada.
– Isso passará. Norma é estudiosa, será uma
jovem muito bonita. Precisamos ficar atentos aos
namorados que surgirão e que, com certeza, se‑
rão muitos.

