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Pode uma criança voltar à vida
depois de ter sido considerada
pela medicina cientificamente
morta? O que pode acontecer a
alguém que esteve do outro lado
da vida e recebeu a dádiva para
voltar ao convívio humano sem
sofrer sequelas?

Prefácio:
Amigo leitor; convido você a entrar agora em um
mundo diferente, alem da nossa imaginação, onde tudo é
possível aos olhos de uma criança que teria passado por um
trauma pós vida extraordinário.
Quando a pessoa deixa aqui na Terra seu corpo
matéria, sua vida vai passar por uma experiência diferente,
em um mundo onde não haverá mais dores ou tristezas; um
mundo onde todos têm o mesmo paradigma e permanecerão
juntos sem sentimentos mesquinhos, como inveja, cobiça,
injúria e tantos outros.
Se estes seres especiais, que deixaram nossa Terra
para seu mundo digno, resolvesse voltar e estivesse presente
em cada maldade que viesse a afligir nossa humanidade,
dando- lhes um pouco de seu amor ou justiça espiritual, talvez
viéssemos a viver, mesmo aqui em nosso mundo materialista,
com um pouco mais de paz, amor e dignidade humana.
Na época do dilúvio, disse Deus a Noé: Jamais
destruirei o mundo Terra novamente. O homem é capaz de
fazer isso por si mesmo; não precisa de minha ajuda.
Será que um pai estuprar o próprio filho, não seria o
sinal do final da vida? Um filhinho de papai, colocar fogo em
miserável, que já padece nas ruas das grandes metrópoles,
não é sinal que já não existe mais amor entre as pessoas? Um
filho, drogado ou não, bater na cara da própria mãe, não é
sinal que as portas do inferno foram esquecidas abertas? Uma
criança ser vendida ao exterior, com único objetivo de
mercadoria valiosa, para que lhe tirem seus olhos, rins,
fígado, pâncreas, pulmão, coração, pele, ossos, medula
óssea... Em cruel tráfico de órgãos; não é sinal que o demônio
já foi solto?...

Como seria bom, se um destes seres espirituais,
mesmo em forma de criança, surgisse entre nós, para acabar
com tantas injustiças terrenas e nos mostrasse um pouco do
amor, com que estão habituados a conviver pelos séculos dos
séculos.

O autor.
Março, 2012

Irresponsabilidade.
A festa, regada a churrasco, muita cerveja e vodka,
estivera animada durante todo aquele domingo, em
comemoração ao aniversário de dezenove anos de Marcelo,
que convidara toda sua galera. Não eram tantos jovens assim:
doze no total. O mais velho, Luis Fernando, de vinte e um
anos; o mais novo, Ricardo, de quinze. Porem alem deles,
também estava presente a mãe Isadora e a irmã Jaqueline, de
vinte e quatro anos, com o filho Regis, de apenas nove anos
de idade.
Com isto, quase final de dia, cerca de quatro horas da
tarde, todos os jovens, embriagados, resolveram se refrescar
no açude do Peçanha, que fica quase ali, a pouco mais de
quinhentos metros.
O menino Regis, apesar de única criança no grupo,
pediu permissão à mãe e acompanhou os amigos e tio
Marcelo nessa refrescante aventura. Nem se sabe se os
rapazes tomaram consciência de tal presença tão
insignificante para um grupo aventureiro como eram e lá se
foram para os deliciosos saltos da altura de quatro metros, de
cima de uma enorme pedra, caindo de mergulho nas águas
profundas de tal local, quase deserto para o horário de verão
do mês quente de Janeiro.
Era certo de que todos estavam embriagados; porem,
depois de alguns mergulhos, a tensão alcoólica diminui e a
memória volta à quase normalidade, então Marcelo se
lembrou de perguntar:
— Ricardo, você viu Regis?
Só então, todos se lembraram de que Regis estava
com eles e o susto da falta do menino, fez com que a
bebedeira sarasse totalmente em questão de segundos.
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Alguma coisa, talvez muito grave devesse ter acontecido com
a criança e como o local era de sua paixão, enquanto
Leonardo, com telefone celular, discava um nove três, os
demais caíram na água em gritaria e busca desesperada pelo
menino desaparecido.
Menos de cinco minutos depois, a ambulância
vermelha do grupo de bombeiros, chegava pela estrada de
terra esburacada pela erosão causada por enxurradas das
chuvas. Era o caminho principal, que dava acesso a tal local e
exatamente nesse momento, Juan Carlos, de dezesseis anos,
levantava da água, trazendo consigo, inerte, o corpo do
inocente Regis.
Entregue aos cuidados dos paramédicos, o menino
passava imediatamente pelos primeiros socorros, em tentativa
desesperada de fazê- lo voltar a seu estado consciente, através
de massagem cardíaca, respiração artificial e movimentos
com os membros superiores e inferiores. Regis porem, talvez
tivesse passado muito tempo sob as águas e não estava
reagindo aos primeiros socorros.
Os bombeiros colocaram o menino sobre uma maca e
ainda com paramédico manipulando os cuidados, foi
colocado sobre a ambulância e levado à Santa casa de
Misericórdia, aproximadamente cinco quilômetros de
distância.
Chegando ao hospital, como já fora informado pelo
rádio, teve seu pronto atendimento efetuado com emergência,
onde o médico de plantão não precisou de mais que alguns
segundos para informar a triste notícia: Regis, um menino
bonito, branco, de cabelos loiros lisos e olhos castanhos,
apenas nove anos de vida terrena, trajando apenas uma
cuequinha preta, estava morto.
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