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Prefácio

Amor.
Palavra tão pequena e com um significado tão grande, que todos 

conhecem, poucos conseguem definir, e alguns têm o privilégio de 
sentir.

Este é um conto que fala sobretudo de amor e de esperança. Um 
amor tão puro que atravessa gerações, encarna pelo ser amado e, 
mesmo desencarnado, encontra formas de mostrar que está e esteve 
sempre ali, que nunca o abandonou. Que nem sequer os limites da 
matéria se mostram suficientes para impedir algo que está destinado.

Baseado em factos reais, vividos na primeira pessoa, faz uma alu-
são extraordinária a tudo o que o amor traz, desde os seus desígnios e 
as formas misteriosas de se mostrar, às enigmáticas e criativas formas 
de expressão, numa série de pensamentos díspares e originais que 
nos fazem ficar presos à narrativa pelo fascínio com que o autor se 
despe perante a sua própria essência.

Por outro lado, não podia estar mais orgulhosa de fazer parte des-
ta história, deste amor intemporal, deste desiderato que todos alme-
jam. Revejo-me em cada palavra, em cada passagem sentida, com a 
alma de quem flui pelo tempo para confortar o seu amado, em mo-
mentos-chave, com a subtileza de um espírito livre, mas preso. Preso 
pelo amor que sente, um amor  que atravessa gerações, um amor de 
alma, que não está preso à carne, que é livre. Um amor transcenden-
te, como a alma dos seres humanos, como professa Allan Kardec. Um 
amor límpido, corajoso e, sobretudo, criativo na sua subtileza. Que se 
faz mostrar sem ser visto. Que se faz sentir sem ser tocado. 
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O autor consegue, em poucas palavras, retratar esse amor com 
a alma de quem flui por um tempo que não é o dele. Considera-se 
deslocado. Sempre se sentiu assim, assim como eu, alguém que vive 
num tempo que não é o dele.

O homem nasceu para ser livre, para sonhar e criar. O autor tem 
a perspicácia de contar uma história baseada na sua própria história, 
sem se prender aos trejeitos mundanos que, atualmente, são como 
uma prisão para a nossa alma. Entrega-se desprendido dos cânones 
da escrita em prol do conteúdo, das emoções, dos sentimentos, do 
mistério da alma e de um amor transcendente. Entrega-se de coração 
aberto, sem embaraços ou constrangimentos.

De forma misteriosa, consegue retratar uma história de amor real 
fazendo alusões à doutrina do espiritismo, sem se prender à mesma, 
sem desacatos e de forma a deixar o leitor com o espírito livre para 
ler e interpretar as suas palavras da forma como as sente. Talvez todos 
tenhamos esse amor transcendente! Talvez o leitor já tenha sentido 
um pouco do que este conto transmite! Talvez seja uma mensagem 
de esperança para os menos afortunados, para que continuem a acre-
ditar que um dia irão encontrar essa “alma gémea”, que atravessa o 
espaço e o tempo pela descoberta do seu par.

Como nota pessoal, não poderia estar mais orgulhosa e com o 
coração mais cheio; a nossa história fica registada neste livro; será 
eterna a história do nosso amor, a de um destino que se cumpriu, que 
estava predestinado há gerações e gerações e, quem sabe, para além 
daquilo que é retratado no conto!

Não sabemos, talvez só consigamos descobrir o segredo das coisas 
do amor depois da morte, depois de deixarmos a matéria e passarmos 
a energia. Pura e simples energia. De qualquer maneira, será sempre 
um testemunho para quem acredita, para quem quer acreditar e para 
quem não acredita na possibilidade de tal amor ser possível. As mi-

nhas palavras vão ao encontro do leitor. É possível, acredite! Eu vivi. 
É a minha história, a nossa história, aquela que terei sempre orgulho 
de contar aos nossos filhos, aos nossos netos e bisnetos, se Deus as-
sim o permitir.

Ao meu marido deixo apenas uma palavra: obrigada! Obrigada 
por seres o ser maravilhoso que és. Obrigada por me amares incon-
dicional e intemporalmente. Ficaremos eternamente nas folhas deste 
livro. Não existem, nem nunca existirão, barreiras físicas ou tempo-
rais para um sentimento puro, vindo do âmago de um ser e de um 
espírito, como o nosso.

E para quem se predisponha a ler o conteúdo deste livro, que ele 
seja um motivo de esperança, porque, afinal, todos procuramos o 
Santo Graal.

Andressa Marques Freitas Oliveira
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Sobre o autor
Por João Gonçalo Silva

Há muito, muito tempo, conheci um tipo singular. Aliás, conheci 
vários, mas este era particularmente estranho, e feio! Mesmo feio… 
tão feio que, possivelmente, as únicas coisas mais feias do que ele, 
eram as camisas que teimava em vestir.

Este tipo, de uma sinceridade desarmante e riso fácil, revelou-se um 
homem com uma força interior imensa, capaz de mover montanhas 
para fazer o que mais ama, com os que mais ama; bem… a força que 
ele tem não é apenas interior (a minha perna esquerda que o diga!).

Temos muitos anos vividos em comum, muitos copos, muito 
Benfica, muitas histórias… Algumas delas mirabolantes, dignas de 
um filme de ficção (quem sabe… o próximo?).

Homem dos setenta e sete ofícios, a escrita é mais uma aventura, 
a mais recente. Aparentemente não há nada que ele não faça.

Acabei por ficar amigo dele até hoje! Penso que serei para sempre. 
Agora já não é tão feio, as camisas sim!

Quanto ao livro, achei-o contagiante, surpreendente e, sobretudo, 
escrito do princípio ao fim com a voz do coração; do dele, que é do 
tamanho do mundo que o caracteriza.
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A tarde está esquiva, cansada das investidas de um verão que tudo 
secou. Lá fora o vento vai enrolando as folhas por onde o tempo pas-
sou, num anunciar bailado e sereno de um outono que ainda queima, 
mas que já se esgueira na esteira de um verão que já terminou.

O chilrear  dos pássaros vai rompendo aqui ali a imensidão do 
silêncio sepulcro, o teclar vai marcando o ritmo a que o conto sai, de-
vagar e engasgado, por achar que não estou à altura desta tarefa, por 
saber existirem inúmeros escritores, dos amadores aos profissionais, 
que seriam muito mais incisivos e diretos na abordagem à história 
real que vos quero contar.

Hoje, mais do que nunca, estou convicto de que o mundo dos es-
píritos interage com o nosso, de míseros terrenos, que é infinitamen-
te mais inteligente e que alberga uma sabedoria ancestral, que não 
pode nem deve ser idolatrado ou ridicularizado por meros mortais 
como nós.

Imaginem uma inteligência suprema que, tal como nós, foi adqui-
rindo uma experiência de vida acumulada ao longo de uma imensi-
dão de milénios, sim, uma entidade energética de infinita inteligência 
que se dedicou a uma alquimia organizada ao expoente da loucura, 
aos pormenores mais ínfimos dos materiais, conhecidos e desconhe-
cidos, que se desloca e preenche o universo como um todo, omnipre-
sente, capaz de criar e aglutinar as substâncias necessárias à criação de 
microrganismos vivos, capazes de sobreviver a todas as situações mais 
extremas e imaginárias do universo. Como se de um jogo se tratasse. 
Isso mesmo, estamos a falar de Deus. Mas não só de Deus, estamos a 
falar da nossa própria condição, de sinais energéticos capazes de criar 
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consciências únicas, estamos a falar da nossa própria imortalidade, 
estamos a falar de Almas, milhares de almas elevadas a um expoente 
infinito, que consoante o seu estado evolutivo podem ser considera-
das civilizações mais ou menos evoluídas, não só no nosso planeta 
Terra, mas numa imensidão de outros sistemas planetários. Criados à 
imagem de Deus, replicados como num sistema celular ao expoente 
infinito. Claro está que às vezes degeneram e podem originar tumo-
res malignos. Todas estas analogias estão erradas, mas servem para 
dar uma ínfima perspetiva da nossa condição microscópica, quando 
comparada com a imensidão de vida que nos rodeia e mais uma vez 
não estou a falar apenas do palpável, daquilo que se pode observar e 
estudar. Não! Estou a falar de um todo infinitamente superior ao nos-
so conhecimento e entendimento. Nós vivemos num universo repleto 
de fenómenos para nós inexplicáveis. Todos os dias os nossos melho-
res cientistas são confrontados com situações inexplicáveis à razão do 
nosso conhecimento atual, que muito embora se tenha desenvolvido 
a uma velocidade vertiginosa nas últimas décadas, está à distância de 
uma razão infinita, comparada com o todo que nos rodeia. 

Ora, pois muito bem. A história que vos quero contar não pode 
ser estudada, muito menos explicada e carece de todos os pressu-
postos e princípios científicos comprovados. No entanto, aconteceu 
e é, até hoje, a história de amor mais impressionante que ouvi, li ou 
sequer imaginei. Passou-se comigo, mas espero que no fim, alguns 
de vocês se possam identificar com o que passei e chegar à simples 
conclusão que, se calhar, também já vos aconteceu.

Como vos disse, à luz da nossa ridícula pequenez, no meu humilde 
e limitado conhecimento, acho que nem tudo na vida tem de ter uma 
explicação, até porque temos apenas cinco sentidos e é através deles 
que percecionamos o que nos rodeia, logo aí, estamos limitados à nas-
cença. Os meus cães, no sossego da quinta, conseguem perceber mui-

to antes de mim que alguém está a chegar, por exemplo. Conseguem 
identificar perfeitamente se sou eu que estou a chegar ou a minha mu-
lher, ou seja, eles têm apenas alguns sentidos muito mais apurados 
que os meus, o que lhes permite percecionar de forma diferente. Se 
nós humanos, em vez de cinco, tivéssemos sete ou oito sentidos, se 
calhar esta história já não seria ficção científica para muitos de vocês. 

-

Afinal, sempre estiveste comigo amor.

Alguns dos factos mais importantes desta história passaram-se du-
rante a minha infância e, por essa razão, gostava que fizéssemos todos 
uma viagem a uma Lisboa distante, diferente, não posso dizer antiga, 
até porque Lisboa é uma cidade que nunca envelhece. Aliás, está por 
estes dias bastante cosmopolita e alegre, está mais jovial que nunca. 

Eram outros tempos, a revolução tinha passado há muito pouco 
tempo, os ecos à liberdade ainda se perpetuavam pelas ruas da cida-
de, as pessoas vestiam-se de muitas cores e sorriam mais alegres que 
nunca. Os semblantes transbordavam de esperança e a luminosidade 
embelezava os detalhes da cidade. Os tempos de mudança abriam 
uma nova perspetiva de oportunidades e as pessoas andavam numa 
dinâmica avassaladora à procura da famigerada prosperidade, que 
lhes tinha sido prometida em tantos discursos de ódio ao fascismo, 
de vivas à liberdade e ao proletariado, de luta contra os burgueses que 
os afastavam do capital.

Factos são factos, e a geração dos meus pais lutou desalmadamente 
por avanços importantíssimos em diferentes áreas. Se hoje olho à mi-
nha volta e vejo tantos jovens assoberbados pelos seus iPhones, pelas 
suas consolas de jogos, pelo acesso livre a um mundo de informação à 


