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ldefonso caminhava atento, indo ao endereço da livraria na avenida Paulista, onde iria encontrar seu amigo que lançava um livro.
Ao entrar na loja, pôde observar que já havia uma fila para a tarde de
autógrafos. Apanhou um exemplar da obra e aguardou.
Quando chegou sua vez, foi recebido com muita alegria por Túlio,
que fez questão de levantar e abraçar o amigo. Após trocarem algumas palavras, Túlio escreveu uma dedicatória numa das primeiras
páginas do livro, entregou de volta o romance ao amigo e lhe disse
que poderiam se encontrar mais tarde para um café.
Como o tempo era curto, e mais leitores aguardavam pacientemente a sua vez de cumprimentar o autor, trocar impressões com ele e
levar algumas palavras escritas, que marcariam no livro e na memória aquele momento significativo, Ildefonso, um tanto emocionado,
logo saiu, deixando a vez para o próximo leitor.
Lá fora, abriu a primeira página do livro e leu a dedicatória:

“Graças a você, à nossa amizade e à sua sugestão de contar a minha
história num livro, aqui estamos hoje, festejando este momento.
Obrigado, meu amigo e irmão.
Túlio”
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pós colocar, com delicadeza, a tela em branco sobre o cavalete de pintura, seu pensamento voou célere para um
ponto específico da sua memória. Então, fez os ajustes de fixação com toda a calma, parecendo que suas mãos pálidas trabalhavam automaticamente, suavemente deslizando sobre as
quinas da tela.
Quando deu a tela por ajustada, pegou uma talisca de carvão sobre
a mesa e parou por um momento diante do quadro para, em seguida, fechar os olhos. Pretendia, com esse gesto, ativar um pouco
mais os detalhes de sua lembrança antes de começar a esboçar um
semblante delicado, feminino.
Com traços leves, mas rápidos, pouco a pouco foi se formando, em
linhas delgadas e negras, o contorno de um rosto de traços delicados no fundo branco. Demorou-se um pouco mais na expressão
do olhar. Em seguida, afastou-se um pouco para trás no intuito de
melhor apreciar o resultado até aquele momento.
Na sequência de gestos, tomou da paleta e, mantendo a delicadeza, foi abrindo várias bisnagas de tinta a óleo, colocando pequenas
porções lado a lado, distribuindo as cores de tonalidade marrom,
cor de carne e semelhantes, numa sequência de tom sobre tom,
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deixando ao centro a porção maior de branco de titânio. Juntou
um pouco aqui e outro pouco ali, mas com a ajuda do pincel é que
foram aparecendo outras lindas e suaves cores, variando da pele
natural clara propriamente dita até um marrom escuro avermelhado, levando à semelhança da coloração de uma pele morena.
Misturando ainda mais as tintas, foi trazendo uma tonalidade entre
a pele clara e a morena, de faces rosadas e olhar profundo. O olhar,
mesmo ainda só levemente delineado, já mostrava um azul intenso,
misterioso.
Os cabelos, em anéis escuros, caíam sobre os ombros. Deixou os
lábios por último, na tentativa de sentir a lembrança de um beijo,
se houvesse acontecido. O fundo, antes branco, foi levemente definido em poucas pinceladas de um azul surreal, indeciso entre o
Céu limpo ou uma leve cortina translúcida de tons lilás e róseos
como só se pode ver ao pôr do Sol.
Perdeu a conta de quantas vezes pintara esse mesmo retrato em
sua mente. O retrato de uma mulher que ele sempre trouxe na
lembrança, mas que nunca soubera ter conhecido.
Pintava virtualmente como sempre fazia quando se retraía, divagando.
Nos últimos tempos, porém, isso vinha acontecendo com maior
frequência.
Túlio e Dora ficavam horas em silêncio em casa ou em meio
ao trânsito caótico da cidade, e ele, em sua mente, montava
o imaginário cavalete de pintura, reproduzindo infinitas vezes
aquela imagem.
Atualmente, eles só se falavam em extrema necessidade e se dirigiam um ao outro com palavras mínimas, apenas o estritamente
necessário. Não havia nem aspereza, nem grosseria entre eles, só
distanciamento, indiferença, alguma coisa assim.
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Geralmente se falavam para pedir alguma coisa referente à filha
Juliana, porém sem nenhuma afetação. Às vezes, até comentavam qualquer assunto de interesse geral, perguntavam e respondiam com naturalidade, sem irritação, mas com total distanciamento afetivo.
A relação entre Túlio e Dora havia esfriado e ficado mecânica, sem
emoção, automática, apenas voltada ao bem-estar da menina e aos
interesses em comum, relativos à convivência. Eles tinham se acomodado frente àquela situação cada vez mais desinteressante. Poucos
amigos os visitavam de vez em quando, para jantar, assistir tevê e só.
Eles mesmos, com a desculpa de cuidar da menina, nem saíam mais.

yyy
Túlio mergulhava cada vez mais no trabalho e em outros interesses como a leitura de livros ou revistas e pesquisas no
computador.
Por conta disso, de um tempo para cá, ele costumava viajar na sua
memória, voltava cheio de saudades de uma época em que pintava
quadros, levava-os a exposições e galerias para expor, o que ocorria
bem antes de começar a faculdade, de conhecer Dora. Depois, passou a pintar e a expor bem menos, na época do namoro e da pós-graduação. Um tempo de muita pressão para ele.
Atualmente, Túlio não se dedicava mais à pintura, pois não tinha dinheiro sobrando nem tempo integral para isso e, agora,
acreditava que não havia sentido em investir na arte, tendo uma
filha para criar; pelo menos, esse era seu pensamento, ou sua
desculpa. Também achava que o reconhecimento da crítica, dos
apreciadores, era muito lento e que, em consequência, as vendas seriam demoradas, e havia perdido muito tempo parado enquanto completava a pós-graduação e acompanhava a gravidez
de Dora.
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Quando a filha Juliana nasceu, Túlio precisou ir à luta para valer, arregaçar as mangas na área profissional, na qual se habilitou para garantir um salário no fim do mês e sustentar a família com dignidade,
e isso aconteceu quando ainda estava na metade da pós-graduação.
Depois, deu duro para administrar tudo, estudar e defender a tese
enquanto cuidava da família.
Conseguiu, e era disso que ele se orgulhava.
Mas ainda tinha sonhos e planos de trabalhar por um tempo, talvez
ainda muitos anos, e viver da arte somente depois que fizesse um
pé-de-meia.
Túlio costumava dizer que ainda bem que atendeu seus pais em primeiro fazer uma faculdade, depois a pós-graduação, para aí sim se
dedicar à arte totalmente. O pai lhe dizia que:
— Devemos sempre ter um plano B, uma segunda profissão ou
mais, caso dê alguma virada na vida!
Assim, seu sonho de viver da arte precisou ser adiado indefinidamente. Desmoronou-se ainda antes dos primeiros passos,
por conta das dificuldades financeiras e de tudo mais que foi
acontecendo em sua vida; mas não se sentia infeliz por isso
não, apenas comentava o que achava que fazia parte da sua
vida.
Bem lá no fundo, porém, Túlio ainda guardava uma pequena chama
acesa na esperança de dias melhores em que pudesse reservar um
tempo para esse fim.
— Quem sabe um dia... – pensava esperançoso.
Em seu subconsciente, já guardava a ideia, algo que seu próprio pai
um dia havia lhe dito, de que um filho é um ser do qual somos eternamente responsáveis, em todos os sentidos, pelo seu crescimento

12

evolutivo e espiritual. É parte de nós, do nosso coração, sendo biológico ou adotivo, e merece de nossa parte, no mínimo, uma vida
decente, digna, com atenção, estudo e saúde, atendidos a tempo e a
hora; sem falar no amor incondicional e em toda dedicação.

yyy
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Wanderley Oliveira | Maria Modesto Cravo
16 x 23 cm
288 páginas

!ǧ  
Neste romance revelador, conhecemos Onofre, um pai que enfrenta a perda de
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co, e é considerada por nós como o período mais rico em espiritualidade, oportunidade e esperança.
Wanderley Oliveira | Ermance Dufaux
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Somos todos agentes ativos das experiências que vivenciamos e não há
injustiças ou acasos em cada um dos aprendizados.
Adriana Machado | Ezequiel
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SÉRIE ESPÍRITOS DO BEM
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e mostra que a missão deles na Terra vai além do que conhecemos. Na
verdade, eles atuam como guardiões do carma, nos ajudando nos principais aspectos de nossas vidas.
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dos deserdados e angustiados. São educadoras e desenvolvedoras do sagrado
feminino, e nesse aspecto são capazes de ampliar, nos homens e nas mulheres,
muitas conquistas que abrem portas para um mundo mais humanizado, [...]”.
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Neste momento de batalhas decisivas rumo aos tempos da regeneração, esta
obra é um alerta que destaca a importância da autenticidade nas relações
humanas e da conduta ética como bases para uma forma transparente de viver.
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aguarda a humanidade para diluir o mal e se estabelecer na realidade que rege
o universo.
ȁ  
16 x 23 cm
236 páginas

SÉRIE FAMÍLIA E ESPIRITUALIDADE
UM JOVEM OBSESSOR - A FORÇA DO AMOR NA REDENÇÃO ESPIRITUAL
Um jovem conta sua história, compartilhando seus problemas após a
morte, falando sobre relacionamentos, sexo, drogas e, sobretudo, da
força do amor na redenção espiritual.
Adriana Machado | Jefferson
16 x 23 cm
392 páginas
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A mediunidade é um canal de acesso às questões de vidas passadas que ainda
precisam ser resolvidas. O livro conta a história do jovem Alexandre que, com
sua mediunidade, se torna o intermediário entre as histórias de vidas passa        ϐÀ     Ǥ
Surpresos com o dom mediúnico do menino, os pais, de formação Católica, se
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da família.
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RECONSTRUA SUA FAMÍLIA - CONSIDERAÇÕES PARA O PÓS-PANDEMIA
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interações pessoais. O autoconhecimento seguido de reforma íntima será o
único caminho para transformação do ser humano, das famílias, das sociedades
e da humanidade.
Dr. Américo Canhoto
16 x 23 cm
237 páginas

SÉRIE CONSCIÊNCIA DESPERTA
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Agimos de forma instintiva por não saber observar os pensamentos e emoções
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vidas, passamos a viver conscientes das forças internas que nos regem.
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úlio costumava abstrair-se
da realidade, sempre se
imaginando pintando um quadro;
mais especificamente pintando
o rosto de uma mulher. Uma mulher
para ele desconhecida nessa sua
vida presente, mas que lhe remetia
a uma saudade profunda.
Nessa vida presente, Túlio estava
vivendo com Dora um casamento
já frio e distante, quando uma terrível
e insuportável dor se abate sobre
sua vida. Mas por quê? Como Deus
permitiria uma tragédia como aquela?
A dor era tanta que Túlio precisou
buscar dentro de sua alma uma
resposta para todas as suas angústias.
E é a partir de lembranças do
passado que se desenrola a história
de Túlio através de suas experiências
reencarnatórias.

O descomprometimento afetivo tem consequências também espirituais. “Retratos da Vida”
é um romance espírita que mostra o desencadeamento de três histórias: no presente, com
um acidente trágico; no passado, nos levando ao
conhecimento das causas do trágico acidente; e
mostrando que, por meio do perdão e do amor,
o futuro pode ser próspero e promissor.
A obra de Clotilde Fascioni mostra que
há perdas e aprendizados em função do descompromisso afetivo. E que a infidelidade,
muitas vezes, espera reparação.

