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APRESENTAÇÃO

INFELIZMENTE AINDA, O suicídio tem feito mui‑

tas vítimas. Casos de depressão, de síndro‑
me do pânico e outras disfunções variadas,
que vêm sendo identificadas como “doenças
da alma”, acometem os encarnados em todas
as faixas etárias de suas vidas na Terra, le‑
vando-os à possibilidade de tal ato.
As dificuldades de aceitação, tanto sociais
quanto morais, excesso de materialismo, o
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medo perante as provas que precisam ser vi‑
venciadas e aprendidas e, principalmente, a
falta de resignação às leis de Deus, têm fei‑
to muitos “reféns” entre os grupos terrenos,
mesmo em tenra idade, tornando-se fato
preocupante entre pais e educadores de todo
o mundo.
O suicídio é a negação da vida e o gesto
suicida vem acompanhado de um remorso
extremo. A maioria dos suicidas, depois que
toma consciência do fato, daria tudo para
poder apagar o gesto impensado. Debatem‑
-se e se afundam em suas lutas internas, atra‑
vessando um longo período de transição e
tendo que aguardar o tempo certo para uma
nova reencarnação.
Os sofrimentos que causamos à nossa
vida são consequência de nossas próprias
imperfeições. Deus age através de Suas Leis,
que se assim podemos dizer, estão impressas
em nossa consciência. E é essa consciência,
quando transgredimos essas Leis, que entra
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em ação para nos mostrar as consequências
desses erros e o que será possível fazer para
consertá-los.
Em uma existência passada, fraquejei
perante essas Leis, a médium que me rece‑
be também, e o meu objetivo ao trazer essa
história a público, é poder ajudar tanto mais
pessoas quantas forem possíveis a aprender
a valorizar a grande oportunidade que nos é
concedida a cada dia, pelo grande arquiteto
do Universo, que é a vida que nos acolhe e
recebe. Escolha a vida!
Luiz Ignácio Fluorentini,
março de 2018.
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01
DANILO CAMINHOU PELAS ruas desertas até

chegar ao cais. Àquela hora a pequena
cidade do interior estava mergulhada
em profunda névoa. Já passava da meia‑
-noite.
Ficou parado na mureta, observando o
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mar. A noite havia caído muito rápido e ele
nem havia se dado conta.
Saiu de casa logo após o jantar e ficou
vagando sem rumo, até se encontrar ali, en‑
volvido pelas sombras da noite e totalmente
perdido em seus pensamentos sombrios.
Um vento frio e ameaçador soprou aos
seus ouvidos lhe arrepiando a coluna e o
rosto imberbe. Danilo tocou a própria face
e tentando se aquecer um pouco mais, es‑
condeu as mãos geladas no bolso da ja‑
queta de couro que vestia, presente de
seu pai no dia anterior, na noite em que
havia comemorado o seu décimo oita‑
vo aniversário.
As emoções do acontecimento ainda es‑
tavam vívidas em sua mente. A festa havia
sido programada para ser maravilhosa en‑
tre os componentes de seu círculo social. A
alegria de seus parentes, amigos, seus entes
queridos, avós e tios ainda se insinuava em
sua mente, mas a dor de ouvir a cruel revela‑
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ção parecia não cessar nunca, causando a ele
um profundo mal-estar.
Adotado! As palavras ainda martelavam
em sua mente. Sentia-se frágil, ingênuo, en‑
ganado. Não era justo que houvessem men‑
tido a ele, sobre um assunto tão importante.
Lágrimas de desespero e dor caíram de‑
sordenadamente de seus olhos tristes.
Como encarar aqueles que julgava serem
seus pais “verdadeiros”? Como fingir que
nada aconteceu, que ainda eram uma famí‑
lia feliz?
Descobriu, com tristeza, que estivera en‑
volvido em um mundo de mentiras e traições.
Como fora tolo! Tantas evidências, as
diferenças físicas, tudo isso ficara escon‑
dido durante tanto tempo e ele nem se
dera conta.
Em meio a sua dor, sentiu raiva daquele
Deus que fora ensinado a respeitar por seus
pais desde que era criança. Será que Ele não
o amava, não se importava com ele? Como
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Deus havia permitido que tamanha tragédia
se abatesse sobre sua vida?
Já não bastava ter perdido sua mãe, seis
meses antes? A dor de saber que nunca mais
poderia fitar seus olhos doces e meigos, que
sempre lhe falavam com tanta doçura, lhe
queimava a alma. Amava-a muito, apesar de
agora saber que ela não era sua mãe “verda‑
deira”. E seu pai, o homem que era seu exem‑
plo de vida, seu herói e que planejava para
ele a sucessão nos negócios da empresa? Sua
irmã Lídia, de quem tinha tanto orgulho e se
fazia protetor? Sua tia Angelina, irmã de seu
pai que ajudara em sua criação com tanto
zelo? Agora, depois daquela revelação, to‑
dos eram para ele verdadeiros estranhos, já
que agora sabia não tinham o mesmo sangue
correndo em suas veias.
Danilo enxugou as lágrimas na manga da
jaqueta. Sentia-se o mais infeliz dos mortais.
De repente, em meio a sua dor, sua atenção
foi despertada para um pequeno alvoroço.
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Um grupo de homens bêbados que briga‑
vam entre si e que falavam muito alto apon‑
tou, no fim da rua estreita, fazendo extrema
balbúrdia e antes que aquele momento se
tornasse um encontro desagradável, Danilo
resolveu voltar para casa.
A caminhada pelas ruas sombrias e desa‑
bitadas pareceu uma eternidade. Entrando
em casa sorrateiramente, dirigiu-se até seu
quarto que ficava no segundo andar, jogan‑
do-se rapidamente na cama. Precisava pen‑
sar. Decidir o que fazer de posse daquela re‑
velação.
Pensamentos malévolos se infiltravam
desordenadamente em sua mente enferma
e dolorida. Fora traído por aqueles a quem
mais amava e seu coração não conseguia
aceitar esse fato.
No escuro de seu quarto, deixou que lá‑
grimas de desespero lavassem sua alma.
Seu pai sempre havia lhe dito que homens
não choravam, mas sua tristeza era tanta,
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que seu coração parecia arrebentar de tan‑
ta dor.
Se tivesse coragem, terminaria com tudo
aquilo num piscar de olhos. Se realmente
fosse corajoso, tomaria uma atitude, mas
sentia-se um covarde e covardes mereciam o
desprezo do mundo.
Depois de algumas horas de solidão e de‑
sespero, Danilo adormeceu, disposto a pôr
fim àquela situação.
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