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Sempre muito curioso, estudou desde 
cedo temas ligados ao autoconheci-

mento.

Dono de uma intuição ímpar, escreve 
com o intuito de levar às pessoas algo 

que lhes seja útil a ajudá-las a superar os 
obstáculos da vida ou para que, simples-
mente, tenham um delicioso passatempo.
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CAPÍTULO 1

O rapaz entrou no amplo saguão para ser 
atendido por um médico. Qualquer um serviria 
já que estava sofrendo com uma forte queima-
ção no estômago fazia dois dias. Não aguentava 
mais.

Entregou seu documento de identidade para a 
atendente e foi se sentar. Sabia que iria aguardar 
e muito. Gostaria de não depender da rede públi-
ca de saúde, mas não havia jeito.

O calor estava insuportável, mesmo para os 
padrões da cidade de Fortaleza.

Percebeu uma bela morena, jovem, de uns 
vinte e poucos anos a seu lado. Olhou para baixo 
e deixou seu pescoço pender ligeiramente para 
ela, dizendo:

— Parece que o negócio vai longe...
A garota limitou-se a balançar a cabeça posi-

tivamente.
— Você vem sempre aqui?
— Só quando preciso mesmo — respondeu a 

moça um tanto surpresa com a pergunta dele. 
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Parecia uma daquelas cantadas ensaiadas há 
mais de cem anos. Imaginou se alguém ainda 
caia nesta conversinha.

— Eu também. O que você tem?
— Olha, não me leve a mal, mas meu proble-

ma é particular.
— Me desculpe, não quis me intrometer. É que 

eu fico ansioso quando espero por alguma coisa 
e normalmente puxo um papo para o tempo pas-
sar mais rápido. Eu não vou mais incomodá-la.

A jovem então o encarou. Percebeu em seu 
semblante que ele não estava a fim de disparar 
uma velha cantada. Estendeu sua mão direita e 
justificou:

— Eu sou a Paloma. Vamos começar de novo 
essa conversa.

— E eu sou o Mari — apresentou-se esten-
dendo a mão em retorno.

— Eu é que peço desculpas, mas fico nervo-
sa quando tenho que fazer exames. É só rotina, 
nada mais.

— Por isto mesmo gosto de conversar. A cabe-
ça da gente viaja se não jogamos conversa fora, 
ainda mais em um ambiente carregado como 
este. E você, Paloma, trabalha em quê?

— Eu? Sou secretária.
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— Já devia imaginar, bonita assim ou é mode-
lo ou secretária executiva!

Paloma começou a se divertir com o jeito da-
quele rapaz, bem direto, mas ao mesmo tempo 
inocente.

Os dois não pararam de conversar pela hora 
seguinte até que Paloma o interrompeu.

— Acabaram de chamar pelo meu nome. Eu 
tenho que ir.

— Tem certeza? Não ouvi o seu nome.
— Mas eu ouvi, Mari. Adorei a nossa conver-

sa, nem vi a hora passar.
— Escute, eu posso lhe telefonar? Isto é, se 

você não for casada ou algo assim.
— Lógico, eu vou adorar. Anote o número do 

meu celular.
O rapaz mal se aguentou de ansiedade ao pe-

gar o número da moça. Queria ligar na mesma 
hora. Ficou repassando a conversa que teve com 
ela mentalmente até que uma voz o chamou.

— Senhor Marivaldo de Jesus? Pode seguir 
pelo corredor e entrar na sala oito. O clínico ge-
ral vai lhe atender.

Após uma rápida consulta, o médico receitou-
-lhe um antiácido qualquer e mal o encarou.
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Mari saiu rumo a uma farmácia, mas não sem 
antes repassar mentalmente seu encontro com 
Paloma.

Estava determinado a ligar para ela antes que 
a semana terminasse.

***

Paloma dirigiu-se rapidamente para seu apar-
tamento. Um homem já a aguardava com uma 
cara de poucos amigos.

— Que horas são essas? Nós não nos encon-
traríamos há uma hora? — resmungou o homem.

— Ah, querido, não me faça esse olhar. Tive 
que resolver um problema muito importante. 
Mas agora cheguei! — anunciou animadamen-
te, com os braços para cima e fazendo pose de 
estrela de cinema.

— Ah, não tem como ficar bravo com você, 
não é mesmo? — respondeu o indivíduo, com 
ar debochado de repreensão no rosto, sem con-
seguir esconder a graça que achou diante da ati-
tude da moça.

— Vamos, agora eu tomarei conta de você, 
não se preocupe.
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Ele deliciou-se com o bom humor costumeiro 
da garota e entregou-se aos cuidados dela.

***

Ao chegar a sua casa, Mari foi logo recebido 
por seu pai questionando-o sobre sua saúde.

— Não é nada de mais, pai. Só uma irritação 
no estômago.

— Bom, então melhor pedir para sua mãe não 
exagerar no tempero do feijão. E vê se melhora 
para arrumar logo um emprego. A situação do 
país está difícil, mas você vai arrumar algo, vai 
ver.

— Eu sei pai, mas eu não quero qualquer coi-
sa! Já disse isso milhões de vezes! — inflamou-
-se.

— Não vamos começar, garoto! Quando eu 
tinha a sua idade, eu já tinha filhos. Trabalhei 
muito e ainda trabalho todo dia, você bem sabe. 
Fui engraxate, cobrador, vendedor de sorvete, 
ajudante de caminhoneiro, auxiliar de escritório 
e hoje sou taxista, com muito orgulho — gabou-
-se o senhor Dacir.

— Ai, meu Deus! Eu sei da sua história de cor 
e salteado.
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— Olha a blasfêmia — reprovou o homem le-
vantando sua mão direita como se fosse dar um 
tapa no filho. — Não use o nome do Senhor em 
vão.

— Desculpe, pai. — obedeceu o filho, olhan-
do para baixo.

— O almoço está pronto — Dona Marinal-
va apareceu carregada com uma bandeja cheia 
de panelas. Arroz, feijão, carne moída e farinha 
de mandioca. — Come tudo, filho, assim você 
fica bom logo e arruma trabalho. Saco vazio não 
para em pé.

A família almoçou com os três integrantes, 
porém ainda havia Lina, Dagoberto e Jurandir, 
todos eles irmãos de Mari.

***

À noite, todos se encontravam em casa. 
Após o jantar, todos se apinharam e assistiram 

à televisão. Depois, foram para a cama. A casa 
possuía três pequenos quartos, sendo um do ca-
sal, outro de Lina e o último dividido entre os 
três irmãos. 

Já deitado, Mari comentou com Dago:
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— O país está em crise. Não acho um traba-
lho, nada... E para piorar, o pai ainda pensa que 
eu estou fazendo corpo mole.

— Ah, mas está fazendo um pouco sim! — 
confirmou o irmão. — Olha, se quiser eu vejo lá 
na firma, mas o salário é uma ninharia.

— Não, eu quero alguma coisa melhor para 
mim. Não quero trabalhar dez, doze horas por 
dia para viver minha vida inteira no sufoco. Por 
que é que tem que ser assim?

— Bom, não tem que ser — Dago olhou bem 
para o irmão, respirou fundo e cochichou: — 
Olha, eu tenho um serviço à parte para fazer. É 
uma grana boa, mas é uma coisa que não pode 
ser comentada com ninguém. Quer me ajudar?

— Como assim? É coisa errada?
— Shii, fala baixo! Não devia nem ter comen-

tado. Não tem nada de errado não, mas não dá 
para falar para você. Você fala que quer ganhar 
mais e ter uma vida abundante, mas é pior que 
o pai, todo certinho e santinho. Vai dormir, vai.

— Ora, eu me viro sozinho, pode deixar — 
esbravejou Mari, virando o rosto para o outro 
lado, irritado, mas imaginando o que o irmão 
poderia estar fazendo.
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CAPÍTULO 2

— Alô?
— Paloma?
— Sim, sou eu.
— Oi, Paloma, é o Mari, lembra? Nos conhe-

cemos no postinho de saúde...
— É lógico que me lembro! Você está melhor?
— Ah, muito. Sabe, é que você me deu o seu 

telefone e... Bom, então, como você falou para 
eu ligar... Eu liguei — o jovem estava com as 
mãos trêmulas e sua voz não disfarçava seu ner-
vosismo.

— Na verdade foi você que disse que ia ligar, 
não fui eu quem pediu, lembra? — Paloma es-
tava se divertindo com a situação, notando sua 
ansiedade.

— Sim, é, me desculpe, não... Eu... Me per-
doe, eu não vou mais atrapalhar você.

— Calma, moço, eu estou brincando. Adorei 
que você tenha me ligado. Estou feliz mesmo.

— Puxa, que bom. Então, talvez um dia des-
ses a gente pudesse se encontrar pra tomar um 
sorvete.
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— Sorvete? — espantou-se. — Tudo bem.
— Que bom! Pode ser neste sábado? À tarde?
— Não, eu trabalho até o final do dia.
— Aos sábados?
— Lógico, por quê?
— Não sabia que secretária trabalhava nos fi-

nais de semana.
— É que eu tenho muito serviço acumulado 

— disfarçou Paloma, nem se lembrando de que 
havia mentido sobre sua profissão para Mari.

— Sábado à noite? Oito horas?
— Combinado. Eu trabalho no centro, então 

que tal na Praça do Ferreira, no relógio central?
— Ótimo! Nos vemos lá!
Mari desligou o telefone e suas mãos estavam 

molhadas de suor. Seu coração pulava de ale-
gria. Vencera sua timidez e marcara um encon-
tro com uma garota deslumbrante, morena e que 
parecia ter gostado dele.

— Yes! — exclamou.
— O que foi, meu filho?
— Não é nada não, mãe. Nada — Mari mal 

podia esperar o sábado chegar. O problema ago-
ra seria arrumar um pouco de dinheiro para pa-
gar pelo menos o sorvete da moça.
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À noite, puxou conversa com seu irmão Dago 
em particular.

— Irmão, você tem um dinheirinho pra me 
emprestar até eu arrumar um trabalho?

— Ter eu não tenho, mas de quanto você pre-
cisa?

— Pouco, só pra pagar um sorvete pra mim e 
uma amiga.

— Amiga, hein? — e fez uma cara de zombe-
teiro. — Que amiga é essa que vai querer o seu 
sorvete?

— Para com isso, Dago! É moça séria, senão 
eu nem convidava! — indignou-se. — Deixa 
pra lá.

— Não, eu estou brincando, brother. Para uns 
sorvetinhos e mais o ônibus eu tenho sim. Mas 
você fica me devendo uma.

— Obrigado! Assim que eu tiver eu lhe pago.

***

No salão de beleza, Paloma desligou o tele-
fone enquanto Valéria, a manicure, cuidava de 
suas unhas.

— Quem era, querida? — adiantou-se Valéria 
com uma expressão de pura curiosidade.
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— Você não deixa passar uma, não é? — re-
provou-a de forma jocosa.

— Me diz! Eu não aguento a ansiedade!
— Está bem, eu digo. Era um rapazinho que 

eu conheci à toa. Parece ser bom moço, todo 
educado. Vamos nos encontrar no sábado.

— Vai colocar sua marca em mais um — ca-
çoou.

— Acho que não. Ele tem cara de ser muito 
bonzinho, ingênuo. Deve ter uns vinte anos. Vou 
por ir mesmo.

— Sei, sei... Eu conheço você, menina! — 
zombou. — Prontinho, menina. Suas unhas es-
tão um arraso!

***

No extremo sul do país, na cidade de Porto 
Alegre, Beatriz deixou Marcelo no embarque do 
aeroporto Salgado Filho. Ele sairia no voo das 
nove horas rumo a Fortaleza. Assim como de 
costume, levava apenas uma bagagem de mão 
com poucas roupas, um par de sapatos e alguma 
papelada do seu escritório de advocacia.

— Tchau, querida. Na segunda-feira estou de 
volta.
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— Vai com Deus, amor.
 O carro do casal se afastou e o advogado de 

quarenta anos de idade acompanhou com os 
olhos até que não o visse mais.

Imediatamente chamou um táxi que passava e 
se encaminhou para a zona sul. Chegou a um flat 
luxuoso no bairro de Belém Velho e se apresen-
tou na portaria. Após um pequeno intervalo de 
tempo, recebeu a ordem que poderia subir.

— Bom dia, gata.
— Bom dia, querido. Achei que tinha desisti-

do de mim.
— Lógico que não. Peguei um trânsito infer-

nal para chegar até aqui, mas temos pelo menos 
duas horas livres, só para nós.

— Infernal vai ser o que teremos agora — in-
sinuou a loira de um metro e oitenta de altura e 
corpo escultural.

Ao chegar em casa, Beatriz descarregou as 
compras que fez depois de deixar o marido no 
aeroporto e se preparou para a aula de pilates. 
Pegou a mochila e se dirigiu até a academia.

— Oi, Bia.
— Oi, Luiza. Você levou o João até o aeropor-

to pela manhã?
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— Que nada. Ele se virou e pegou um táxi. Eu 
estava atrapalhada com a criançada que se atra-
sou e não pude levá-lo. Mas ele saiu bem cedi-
nho, tenho certeza de que encontrou o Marcelo 
antes de fazerem o check in. E não se esqueça 
que domingo temos churrasco no clube.

— Ué, você vai? Mesmo sem o João?
— Como assim? Eles voltam na sexta à noite.
— Não, o Marcelo me disse que voltaria se-

gunda feira. Tem certeza de que seu marido dis-
se que voltaria na sexta?

— Absoluta, amiga. No sábado temos um ba-
tizado de um grande amigo e ele garantiu que 
iríamos.

Beatriz ficou com um olhar de estranhamento. 
Assim que desse, ligaria para o marido para con-
firmar sua volta.

— Não estou entendendo — retrucou achan-
do estranho.

— Não esquenta, Bia. Deve ser engano dele. 
Agora deixa de moleza e vamos começar o trei-
no.

                                    ***
Já em Fortaleza, Marcelo Peçanha reuniu-se à 

noite no hotel com seu sócio e amigo João Fa-
gundes. 
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Eles haviam montado a sociedade havia quin-
ze anos e o escritório de advocacia tributária ti-
nha vários clientes na capital cearense. Pelo me-
nos uma vez por mês passavam uma semana por 
lá.

— Ora, ora, quem vem lá! — anunciou João. 
— Sua manhã foi melhor que a minha, aposto! 
Quem era desta vez?

— Ninguém que você conhece — e fez uma 
cara de desdém.

— Marcelo, Marcelo, um dia você ainda vai 
ser apanhado nessas puladas de cerca. Cuidado, 
garoto.

— Que nada! Tomo cuidado. A Bia nunca 
desconfiou. Além do mais, isso me deixa mais 
excitado quando volto para casa.

João riu. 
— Então este é o segredo de um bom casa-

mento? Ter amantes e garotas de programa es-
palhadas por aí? Bem, deixe-me pegar a papela-
da que o cliente me deu hoje pra fazermos nosso 
planejamento.

Mal os dois começaram a remexer nos papéis, 
o telefone de Marcelo tocou.

— Alô?
— Oi, amor.
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— Oi Bia! Estou no hotel. Chegamos sãos e 
salvos.

— Me diz uma coisa. Você vem sexta ou se-
gunda?

— Na segunda, eu lhe disse.
— Por quê? O João não vem na sexta?
— Peraí... — Marcelo tapou a boca do tele-

fone e esperou alguns segundos para falar no-
vamente, sob o olhar curioso do sócio. — Oi, 
amor, é verdade, ele volta na sexta, mas ele se 
esqueceu de uma reunião sábado à tarde e eu 
vou ter que ficar.

— Então por que não pegou um voo noturno 
ou no domingo?

— Ah... Não tinha nenhum voo, estava tudo 
lotado. Não se preocupe, está tudo bem. Passo 
o domingo relaxando por aqui, sem fazer nada. 
Vai ser bom.

— Puxa, que pena... Então está bem. Nos fala-
mos mais para o fim da semana. Um beijo, que-
rido.

— Beijo, amor. Beijo nas crianças.
Assim que desligou, deu um grande suspiro.
— Nem quero saber... Só não me meta em 

confusão — disparou João.
Marcelo riu. Ambos voltaram ao trabalho.



Um namoro inocente esconde um segredo inima-
ginável. Romances proibidos e a verdadeira face 
da ganância e do orgulho.

É possível superar qualquer tipo de preconceito 
apenas pela força do amor? 

E, no mundo espiritual, um mentor pode receber 
acompanhamento de outros?

Em uma sequência repleta por suspense e revi-
ravoltas, André Ariel coloca em xeque valores 
materiais e espirituais através de mais uma his-
tória emocionante e repleta de ensinamentos.

Surpreenda-se e aprenda a sair dos próprios 
dramas e armadilhas às quais nós mesmos nos 
colocamos. Uma excelente leitura para todos os 
gostos!
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