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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

— Se a vida é eterna, teremos vidas para todo 
o sempre. Então, nossas vidas são infinitas, sem 
começo e sem fim. Ora, como você pode lem-
brar-se de tudo se nunca houve um começo? 
Como os espíritos se lembram das vidas passa-
das se elas são infinitas? Se já tivemos infini-
tas vidas no passado, onde é que foram? Aqui 
na Terra é que não foi, pois se a ciência estiver 
correta, nosso planeta tem quatro bilhões e meio 
de anos. Parece uma eternidade, porém perto do 
infinito, não é nada. E agora, o que você tem a 
me dizer?

As palavras daquela mulher de meia idade 
eram ácidas e carregadas por um tom irônico e 
raivoso, contudo não deixava de ser um ponto 
bem interessante na conversa.

Raul a ouvia com um leve sorriso no rosto. 
Ela interpretou tal expressão como nervosismo, 
contudo era compaixão frente ao desespero da 
mulher que se encontrava sentada junto a ele, 
enquanto saboreavam um delicioso café em uma 



- 4 -

ensolarada tarde de outono.
— Vamos, me explique sabichão! — interro-

gou ela com os olhos arregalados.
— Bem, talvez você conheça...
— Ah, tem mais uma coisa. Se a alma é imor-

tal, então eu posso me matar aqui na Terra, mas 
nunca no Astral? Então não tem problema al-
gum em me suicidar, já que vou nascer e nascer 
para sempre, não importando o que eu faça aqui 
e agora.

— Se você me deixar falar, vou...
— Aliás, se esse negócio de Astral for mes-

mo verdade, quem tem razão? Você? — e soltou 
uma leve risada. — Ah, que pretensão! Ter cer-
teza absoluta que os judeus, os budistas, os sei lá 
mais o que estão todos errados e só você certo!

O jovem rapaz respirou profundamente e bai-
xou os olhos. Tomou a pequena xícara de café 
na mão esquerda e aproximou-a da boca. Ela 
voltou a falar, porém tudo o que ele sentia era 
o aroma perfumado daquela bebida especial. 
Exalou intensamente o buquê e finalmente sor-
veu um gole.

Seus olhos estavam semicerrados e soltou um 
gostoso “ah” de satisfação ao final do gole.

— Raul? Você está prestando atenção?
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— Estou sim, minha amiga. Você estava di-
zendo que eu sou arrogante, pretencioso e quem 
sabe até mesmo ingênuo por acreditar em fadas, 
duendes e unicórnios — divertiu-se o homem.

— Que perda de tempo a minha. Enquanto eu 
fico angustiada com a vida, você ao invés de me 
ajudar fica aí fazendo graça?

— Veja, se você realmente quiser...
— De que adianta viver o aqui e agora se estou 

predestinada a pagar meus pecados passados? 
Se há predestinação, então há destino e de nada 
adiantará fazer algo para mudar minha vida, por 
mais que eu queira. Se for assim, não tenho o 
livre arbítrio para agir e...

O homem empurrou a cadeira para trás com 
certa violência e se levantou. A mulher parou de 
falar e olhou de forma assustada para seu rosto.

Ele chegou bem perto dela e disse baixinho:
— Escute minha amiga, você não quer con-

versar e sim convencer-se de que está com a ra-
zão. Virou uma pregadora, uma doutrinadora. O 
problema é que você não quer mudar o mundo, 
mas sim tentar convencer-se de algo que você 
mesma não tem a mínima noção do que é. Quan-
do você realmente quiser discutir este assunto 
em uma via de mão dupla, onde dará ao outro a 
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oportunidade de compartilhar a fala, então me 
procure.

— Mas que barbaridade! Você viu o que você 
fez? Você me ofendeu!

O homem levantou-se calmamente e saiu, dei-
xando a mulher com um ar de espanto estampa-
do em sua face.

— Que garoto idiota! — praguejou enquanto 
ele afastava-se da mesa onde estavam acomoda-
dos.

***

A poeira baixou à medida que o ônibus sumia 
no horizonte. Mãe e filho ficaram ali, em pé, no 
acostamento de terra batida ao lado da estrada 
que levava até a cidade de Goiânia. Uma peque-
na mala era tudo o que Rose tinha acumulado 
em toda sua vida.

Materialmente falando, é claro. Emocional-
mente, surras, uma vida de abandono, muito so-
frimento e um filho de sete anos a acompanha-
vam com um pesado fardo.

O ponto de ônibus limitava-se a um pequeno 
poste torto e maltratado largado no meio deste 
nada.
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— Ai, Senhor, me ajuda a encontrar meu des-
tino desta vez — suplicou em voz alta a mulher 
de vinte e cinco anos, bonita, contudo esconden-
do sua beleza por trás da máscara da pobreza e 
do descuido.

— Que você disse, mãe? — interrogou o ga-
roto, cabelos tão escuros que nem refletiam a luz 
do sol.

— Nada não, José. Vamos.
— Ué, pra onde? Não tem nada aqui.
— Vamos andando pela estrada. Uma hora al-

guém dá carona e nos leva pra fazenda.
— Você prometeu que lá tem cavalo. Eu vou 

montar e virar polícia.
Ela divertiu-se com a ideia do filho. — Tenho 

certeza de que tem cavalo lá, sim. Vai, vamos.
A mulher fora indicada para trabalhar na fa-

zenda Campo Iluminado, no interior de Goiás.
Assim que escutou o ronco do motor de um 

carro que ia a seu encontro, soltou a mão de seu 
filho e sinalizou pedindo ajuda.

Uma caminhonete encostou e um jovem esta-
va ao volante.

— Precisam de carona?
— É, sim senhor.
— Pra onde vão?
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— Pra fazenda do seu Figueiredo.
O moço sorriu. — Eu vou pra lá. Podem en-

trar.
O garoto subiu apressado e levou uma bronca 

da mãe. — Vai pra trás e fica quieto!
— Prazer. Meu nome é Jonas. E o seu?
— Rose Almeida da Silva, a seu dispor.
O rapaz achou graça da formalidade da garota.
— E você rapazinho, como se chama? — 

questionou o motorista olhando a figura do ga-
roto pelo espelho retrovisor.

— Zezinho.
— Moleque! Se apresenta direito! — repreen-

deu a mãe, quase fuzilando o filho com os olhos.
— Ah, desculpa. José Almeida da Silva, a seu 

dispor.
— Pois muito prazer, rapaz! Eu sou Jonas Ma-

galhães Figueiredo, a seu dispor!
O carro partiu e a mulher olhou disfarçada-

mente a sua volta. Era um carrão, destes que de-
viam ser importado. Banco em couro, um mon-
te de luzinhas. Cheiro de gente rica. Ele estava 
com uma bela calça jeans e camisa de botão. 
Não conseguiu ver o que calçava, mas percebeu 
as pulseiras douradas em sua mão direita.

— O senhor é parente do seu Figueiredo?



- 9 -Além do proibido

— Bom, pra começar, nada de senhor. E pra 
dizer a verdade, eu sou o “seu” Figueiredo.

Rose ruborizou e baixou os olhos. O jovem 
riu e deu um tapinha na perna dela, com as cos-
tas da mão direita, o que a deixou muito descon-
fortável.

— Estou brincando! Bom, sim e não. Acho 
que o “seu” Figueiredo que você se refere é meu 
pai. O que você quer com ele?

— Emprego.
— Hum, sei... Olha, eu não sei se estamos 

precisando de gente.
— Foi a Mirtes quem falou para eu vir. Ela me 

garantiu que tinha trabalho — revelou ela em 
um tom beirando o desespero.

— Ah, a dona Mirtes, nossa cozinheira? Se 
ela disse isto, fique tranquila! Ela está conosco 
desde que eu me conheço por gente. Ela manda 
e desmanda quando o assunto é comida. E olha 
que nós temos muita gente trabalhando por lá. 
Ela faz a lista de compras, organiza tudo e pro-
grama as refeições de todo mundo. O pessoal da 
roça, do haras, do casarão, a turma que cuida do 
gado, todo mundo. Ela é uma mulher digna de 
respeito.

A garota ficou em silêncio, sentindo um frio 
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no estômago com a ansiedade e a esperança de 
um novo recomeço.

O carro saiu da estrada e entrou por uma via 
particular, guardada por uma guarita com dois 
homens. Cumprimentou-os com um aceno de 
mão e percorreu o asfalto muito bem cuidado 
com árvores e moitas minuciosamente bem apa-
radas que margeavam o caminho. Dava para 
ver que o lugar era especial. Percorreram o que 
deveria ser um quilômetro neste pequeno oásis 
até chegarem à entrada da fazenda. Um portão 
enorme, aberto, com uma placa acima com os 
dizeres “Fazenda Campo Iluminado. Proprietá-
rio J. M. Figueiredo”.

— J. M.? Você é J. M., não é? — interrogou 
Rose.

— Hã? Ah, é pra quando meu pai morrer não 
ter que mudar a placa — disparou o jovem com 
um leve sorriso irônico.

Percebendo que sua piada não fizera sucesso, 
explicou:

— Meu pai também tem as iniciais JM, como 
eu. O nome dele é José.

— Eu também! — enfatizou o garoto.
— Isso mesmo! Agora eu vou lhe chamar por 

Zezinho, pode ser? Pra não confundir com o Zé, 
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que é meu pai.
— Pode sim! — envaideceu-se o menino, não 

acostumado a ter muita atenção para si.
— Bom, sejam bem vindos à minha casa. Ou 

melhor, a de vocês agora, certo?
— Tomara... — hesitou baixinho ela. — To-

mara...

***

— Alguma novidade, Raul?
— Olá, Mateus, nem vi você entrar. Estou fa-

zendo um relatório sobre meu encontro no café. 
Colocando minhas observações finais.

— Você ainda faz suas anotações no velho 
caderninho? Ainda vive nas trevas, meu caro? 
Venha à minha sala e eu vou apresentá-lo a uma 
caixa mágica chamada computador — zombou 
Mateus, pronunciando a última palavra bem 
lentamente, como se estivesse ensinando a uma 
criança.

Ele soltou um suspiro irônico. — Eu sou e 
sempre serei um eterno apaixonado pelas an-
tigas tradições. Puxe a cadeira, sente-se a meu 
lado.

Mateus tomou em mãos a única cadeira extra 
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que havia na pequena sala em que Raul trabalha-
va. Além da escrivaninha preta, havia um arqui-
vo ao seu lado e muitos livros em uma estante de 
madeira logo atrás. A sala devia ter uns dois me-
tros de largura por três metros de comprimento.

— Você é mesmo um espartano, meu caro. 
Olhe só sua sala. Nem um quadro, nada! Tudo 
branco, sem graça.

Raul deu de ombros e fingiu não ter ouvido 
o comentário. — Não sei mais o que fazer com 
ela.

— Então não faça nada.
— Você enlouqueceu, Mateus? Eu tenho que 

ajudá-la. Além disto, o Antônio vai nos crucifi-
car se não nos empenharmos neste caso.

Mateus, um jovem homem negro, muito boni-
to e apresentando um corpo forte e bem cuidado 
soltou uma gargalhada. — Meu caro, não me in-
clua nesta crucificação. Se alguém está indo para 
o calvário, é você e por conta própria. Ninguém 
tem o poder de julgá-lo ou condená-lo além de 
você mesmo.

Raul, por sua vez, era um rapaz franzino, rui-
vo e com pele muito branca. Ele fechou o cenho 
e ficou emburrado, fazendo com que amigo o to-
casse no ombro e comentasse com voz amável:



- 13 -Além do proibido

— Só ela poderá resolver os problemas que 
ela mesma arrumou. Eu, você e os demais só 
podemos estar ao seu lado e acompanhá-la, mas 
a jornada é dela. Aceite isto e deixe de carregar 
o mundo aqui nas costas — e postou sua mão 
em seu dorso.

O rapaz segurou uma lágrima de tristeza e 
impotência enquanto olhava para seu caderno 
de anotações, pensando em como finalizar suas 
impressões de seu encontro com aquela mulher 
que se encontrava confusa e extremamente fra-
gilizada.



A jovem Rose vai em direção a uma fazenda em 
Goiás, em busca de um novo recomeço. Mãe sol-
teira de um garoto de 7 anos, quer esquecer seu 
passado.
Jonas e seu pai, o senhor Figueiredo, adminis-
tram a fazenda com a ajuda do rude capataz 
Laurindo.
No Rio de Janeiro, Jair tenta levar uma vida em 
paz, mas é o que menos tem diante das escolhas 
que faz.
Todos se conectam por segredos obscuros que 
se não forem expostos à luz da verdade, trarão 
enormes consequências.
Com muito suspense, drama e grandes revela-
ções, André Ariel reflete sobre valores morais, 
amor próprio e escolhas pessoais.
Envolva-se e entenda que, na vida, sempre te-
mos escolhas.
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