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Dedicatória

Dedico este livro a todos os noivos
que me têm dado o privilégio de
escrever parte de suas histórias
apaixonantes.
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Apresentação
Vidas são versos escritos pelo Poeta Maior. E a relação a dois é a
junção de dois versos que formam um poema completo. Poema de
beleza indisível, repleto de surpresas, pleno de metáforas.
Assim são as histórias de amor aqui reunidas. São poemas de
muitas vidas. São vidas que, no encontro apaixonado, se fundem
em um único coração, em uma única alma, em uma única vida.
Estas histórias são pequenas pérolas que garimpei dos apontamentos que os noivos fizeram de seus romances. De como se encontraram. Os primeiros olhares, os primeiros sorrisos, os primeiros contatos. E de como permanecem juntos até o momento.
Como celebrante de casamento utilizo essas histórias de amor no

início da cerimônia de casamento, como uma forma de mostrar a
trajetória do casal desde o primeiro olhar até o altar. Ressaltando
os momentos mais marcantes desse caminho.
Reúno agora neste e-book trinta dessas histórias para que fiquem
registradas e outras pessoas possam ter acesso a elas.
Meu desejo profundo é que estas histórias sirvam para o deleite
de todos que as lerem. E mais, sirva de inspiração para aquelas
pessoas que, como eu e você, são românticas incorrigíveis.
Boa leitura.
com carinho
Reverendo José Roberto Cristofani

Eu vim te buscar
Tárcis e Marcelo
Ao sabê-la só, eu vim te buscar. Eu vim porque contigo posso
sonhar. Eu vim porque decidi que distância alguma é maior que
meu amor.
No longo percurso para vir te buscar, meditei. E pensei durante a
viagem. Coloquei minha mente em Társis. E me lembrei de Jonas,
Aquele que fugiu para Társis, uma cidade longe do seu destino
final. Como um fugitivo da presença do Senhor foi Jonas. E pensei:
Mas não eu! Eu vou a Tárcis, não uma cidade, mas meu porto
seguro. Vou não como um fugitivo, mas como um emissário do
amor.
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Não para fugir de qualquer presença, mas para encontrar a tua
desejada presença, meu destino final.
Durante o trajeto meditei. Pus meu coração a meditar no que poderíamos enfrentar. Nas tormentas na travessia do imenso oceano
da vida.
Nos temporais que assolam inclementes os navios em alto mar.
Na fúria dos vendavais que assopram os navios para longe do seu
destino.
Meditei profundamente em tudo isso e decidi passar pelas tormentas, temporais e vendavais ao teu lado.
Pois tu és a companhia de que preciso para enfrentar tudo isso.
Durante o percurso sonhei. Pus minha alma para sonhar. E nos
meus sonhos tu estás a sonhar também. Sonho que não quero sonhar só “pois sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha
só, mas sonho que se sonha junto é realidade”. Foi o que disse um
poeta desta terra em que vim te buscar.
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E por teres vindo, aqui estamos. Juntos a dizer a todos: nós nos
amamos.

José Roberto Cristofani

Olhares de bytes
Maria e José
Todos nós já nos apaixonamos por alguém. E sabemos que no
princípio desta paixão estão os olhares. São os olhares trocados
furtivamente que lançam a faísca da paixão. Esses olhares de ternura e encantamento desencadeiam os grandes amores, os grandes romances.
Os olhos postos na pessoa amada fazem a mediação entre a mente
e o coração. São olhos-janelas para a alma dos enamorados. É no
olhar faiscante de duas almas gêmeas, que se sabem apaixonados.
Todos nós já ouvimos muitas versões desta história.
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Mas, e quando não há olhares? E quando os olhos não podem
contemplar o outro? E quando o olhar não pode alcançar a outra
pessoa? A paixão se torna impossível? A faísca dos olhos é incapaz
de esconder a chama do amor? Incapaz de despertar a paixão?
O amor de Maria e José mostra o contrário. Mostra que mesmo na
ausência de olhares é possível mirar de outra forma. É possível
olhar por bytes.
Isso mesmo, bytes!
O que despertou em ambos o interesse mútuo foi a internet. Em
um mundo construído de bytes dois avatares, perdidos na imensidão da rede, cruzam olhares virtuais.
Maria e José. Na ausência da mediação física, exploram uma nova
forma de acender a paixão. No arranjo dos bytes se configura o
desejo. Na sala de bate-papo se avulta o encantamento. Na troca
de mensagens entrecruzam os sonhos.
Antes do olhar, a palavra. No princípio foi o byte. E na grande teia
mundial dos corações se encontram. E aqui está o casal para contar a todos nós esta bela história.
Uma história diferente. Uma história que mostra uma nova forma
de trocar olhares. História que aponta uma nova maneira de se
apaixonar. História de bytes e beijos.
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Por isso estamos aqui.

José Roberto Cristofani

Um amor surpreendente
Érica e Eduardo
O amor é surpreendente. Surpreende não apenas por ser amor,
mas pela forma com que nos assalta. De repente. Repentinamente
nos damos conta da sua presença. Por vezes, sem o querer. Outras
vezes, desejando-o ardentemente. E quando menos esperamos, lá
está ele, instalado em nossos corações.
O amor é assim, surpreendente. Surpreende ao olharmos alguém,
pois mesmo quando o fazemos sem muito interesse, ele coloca
o cupido de prontidão. Suas flechas de pura magia parecem já
apontadas para os olhares despretensiosos de alguém.
E assim, sem muito esforço, nos tornamos alvos das setas encan-
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tadas do amor. Ainda que não saibamos, dentro de nossos corações está cravada a faísca da paixão.
O amor é mesmo surpreendente. Surpreende quando, apaixonados, tudo parece morno, requentado. Quando aquele primeiro fogo, intenso e arrasador, parece não mais existir. Quando as
ocupações diárias, a agenda, os afazeres do dia a dia sufocam a
chama até que ela pareça extinta.
Ai acontece a surpresa do amor, que vem como um vento tempestuoso. E assopra as cinzas da rotina depositadas sobre a fogueira
da paixão. E súbito reacende, com força redobrada, a labareda do
amor.
O amor é sempre surpreendente. Surpreende quando a vida resolve colocá-lo à prova e distancia os enamorados por meses a fio.
Ausência, saudade, distância. Separação de corpos, de almas, de
corações. As circunstâncias sempre exigentes do trabalho submetem o relacionamento a mais difícil provação: a privação.
Entrementes, ao tempo de separação o amor faz crescer as certezas. O que era instável se torna estável. O que era dúvida se
converte em certeza. O que era distância se transforma em proximidade.
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O amor é tão surpreendente. Hoje nos surpreende com esta belíssima festa. Conquanto tudo tenha sido sonhado, planejado e realizado é surpreendente o que o amor fez por este casal. Por isso
estamos aqui, para celebrarmos a surpreendente força do amor de
Érica e Eduardo.

José Roberto Cristofani

Amor da Bahia ao Alegrete
Jamile e Mauro
Vocês sabem o que significa o nome “Jamile”? Este é um nome de
origem árabe e significa “beleza plena”. Significa formosa e indica
uma pessoa de raciocínio rápido, que, tem idéias claras e confia
no próprio sucesso. Assim, consegue com certa facilidade o que
outros custam a conquistar ou nem conquistam.
E vocês sabem o que significa o nome “Mauro”? Este também é
um nome ligado às tradições árabes e significa o “Mouro – moreno. Significa aquele que é oriundo do Saara ou da Mauritânia”
e indica uma pessoa constante na luta pelos seus objetivos e na
dedicação aos amigos e à mulher que escolhe para ser sua com-
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panheira.
Estes dois nomes foram dados para as pessoas certas. Ouçam o
que diz o casal.
Jamile – Se me perguntas donde vem o meu rei, eu respondo – do
Alegrete, tche! Ele é gaúcho peleador, valente barbaridade, colorado de coração.
Trazido pelo minuano pras essas bandas, meu rei traz dos pampas
as lembranças de guri, da família numerosa ao redor de um bom
churrasco de chão, quando tinha carne, e quando não, bastava o
pão.
Alegre no Alegrete o meu rei ainda tem nos olhos os sonhos de
guri que embelezam seu rosto de beleza única.
Mauro – Se me perguntas donde vem minha prenda, eu respondo – da Bahia, ó xenti! Ela é baiana arretada, menina de sandália
enfeitada, bata rendada.
Trazida da terra de todos os santos, minha prenda revela, nas lutas,
a guerreira que é em todas as lutas que enfrentou e conquistas
alcançou. Herança de mainha e painho.
Oxi!! O que é que minha baiana tem? Tem força, tem! Tem beleza,
tem! Tem inteligência, tem! Tem tudo que desejo.
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Os nomes Jamile e Mauro revelam a própria história destes enamorados. Enamorado que perguntam: Se isso não é amor... o que
mais pode ser?
Por sorte, ninguém consegue entender o amor, pois como sentiJosé Roberto Cristofani
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mento não tem limites e não precisa de razões. O amor enxerga,
no outro, a beleza e a riqueza, revestidas de pureza e simplicidade. Não escolhe tempo e nem espaço para surgir. Surge espontâneo, e nada consegue impedir que se transforme neste sentimento inexplicável. O qual faz passar noites em claro com os olhos
arregalados e com os pensamentos vagando, por não entender
como isso foi acontecer... E quando o amor passa de sonhos a
realidade, é como se ganhássemos asas, e conseguíssemos voar
para qualquer lugar do universo.
Esta linda história de amor, sem dúvidas, deve mexer com todos
os corações, inclusive daqueles que não acreditam na força do
amor.
Se isso não é amor... o que mais pode ser?

Página 9

O Alegrete nos deu Mauro. A Bahia nos deu Jamile. A paixão uniu
os dois. E o amor nos deu este momento. Por isso estamos aqui.

José Roberto Cristofani

O inesperado não é por acaso!
Fernanda e Giba
Você acredita no acaso? Acha mesmo que o universo se formou
por acaso? Que sem mais nem menos ... “big bang” ... e tudo passou a existir?
Você acredita no acaso? Acha mesmo que o surgimento da vida
foi por acaso? Que sem mais nem menos ... “puft” ... as pessoas
apareceram?
Você acredita no acaso? Acha mesmo que duas pessoas se encontram por acaso? Que sem mais nem menos ... “vapt” ... elas
estão se amando?
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Caso acredite no acaso, tenho outra versão dessa história. O romance de Fernanda e Giba (me permita chamá-lo assim) é a outra
versão dessa história.
Fernanda, no seu primeiro estágio, de trabalho é claro, encontra
Giba. Não é o acaso é o inesperado. Em poucos dias Giba sai de
férias do trabalho. Não é o acaso é o esperado. Durante suas férias, o Carnaval. E lá em Lambari, nas Minas Gerais, numa daquelas tardes moles de verão, quando a caminhar tranqüila Fernanda
depara-se com Giba. Não é o acaso é o inesperado.
Surpresos, conversam longamente. Vai-se o feriado. Vão-se as férias. E novamente, de volta ao trabalho, os caminhos de Fernanda e Giba se entrecruzam. Ele a treinará em tudo aquilo que ela
precisa aprender. Ela aprenderá tudo aquilo que deve saber. Sem
que saibam, já estão treinando o relacionamento. Não é o acaso é
o inesperado.
Contrariando todas as expectativas, Giba se revela atencioso e afetuoso. Fernanda, por seu turno, se deixa prender pelo aprendizado
paciente e competente. O treinamento aflora em uma amizade
ímpar. Não é o acaso é o inesperado.

Inesperadamente, acontece o que é esperado para dois seres: o
amor. O amor que já por mais de oito anos tem unido Fernanda e
Giba.
José Roberto Cristofani
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Ainda vai se passar um ano inteiro até que percebam o sentimento
que vem acompanhando e ligando os dois. Ao se darem conta deste sentimento, resolvem alimentá-lo de forma mais intensa. Vamos
namorar! Surpresas do coração. Não é o acaso é o inesperado.
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Caso do acaso? Não! Tudo bem marcado nas estrelas. Meu amor,
nosso amor, que surpresa ele nos preparou. Você me deu atenção
e tomou conta de mim, por isso minha intenção, é prosseguir sempre assim, pois sem você, minha paixão, não sei o que eu vou ser.
Agora preste atenção, quero casar com você.
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Por isso, estamos aqui, para celebrarmos a união de Giba e Fernanda.

José Roberto Cristofani

Qual é o seu Opilião?
Fabiana e Marcos
É isso mesmo, você não ouviu errado não. Não estou perguntando
qual é a sua opinião. Estou perguntando: Qual é o seu Opilião?
Não li errado. Tampouco meu computador errou a digitação. Vou
repetir a pergunta: Qual é o seu Opilião?
Fabiana, entediada e desgostosa com seu projeto de pesquisa,
partiu para outro. Na sua busca encontrou um novo projeto. Um
projeto novo e um novo amigo: Marcos.
Também ele, andava as voltas com seu mestrado. Procurando
terminar sua pesquisa, achou o que não estava procurando: uma
amiga de nome Fabiana.
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A timidez de ambos, porém, impediu que, apesar da primeira atração, se aproximassem.
Surge a grande oportunidade. Uma viagem de pesquisa para São
José dos Pinhais, lá no Paraná. Os dois vão à cata de material para
o projeto em comum. Doze horas de um bom papo antecederam
o sono. A primeira descoberta juntos: temos muito para partilhar
um com o outro.
E vão-se os dias. “O tigre e o dragão” é um bom filme para se ver.
E um bom pretexto para se verem. Pouco sensível aos discretos
sinais de interesse da moça, Marcos tem nas mãos uma carta de
Fabiana. Sob a consultoria da Luciana, ela extravasa seus sentimentos em palavras na carta.
Sonhos de menina revelados em uma cartinha de amor. Lembranças quase proféticas da infância sonhada com um japonês. Marcos
sai das histórias em quadrinhos de Fabiana para entrar em seu
coração.
A espera do longo final de semana que se seguiu ao filme gerou
muitas expectativas. E logo na segunda-feira abriram-se um para
o outro.
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E vai namoro. Nove anos de pura lembrança. Muitas memórias
boas e outras nem tanto. A primeira refeição na casa dos pais. A
viagem à casa de praia da tia. Primos, irmãs, todos tão importantes e queridos. A colação de grau, as defesas, as aprovações em
concursos e concessões de bolsas. Compartilham felicidade desde
então.

José Roberto Cristofani

O que aprendemos na escola?
Carla e Aurélio
A busca pelo conhecimento passa até pela escola! A vida ensina
mais. Porém, a escola também ensina.
E a busca de conhecimento do Aurélio passou pela FGV. Bem mais
que aprender o Aurélio, palavras, verbetes, Aurélio aprendeu algo
que transformou sua vida definitivamente.
E a Carla estava lá. Professora da FGV. Iniciando mais um semestre de aulas.
Como sempre, novos alunos, novos desafios e a rotina escolar de
sempre. Aulas, avaliações, reuniões de colegiado, diário de classe.
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Tudo igual ao que sempre fora.
Tudo igual. Seria tudo igual se não fosse o Aurélio estar entre
seus alunos. Carla explicando os conceitos de economia e Aurélio
com seus olhos fixos nela. Talvez Carla pensasse “Nossa que aluno
atencioso!”. Com os olhos vidrados, Aurélio não conseguia ouvir
uma única palavra da Beni. Prestava uma grande atenção, mas na
Carla.
Aurélio viu nascer ali algo muito especial e diferente. Aquela velha
fantasia de namorar a “fessora” agora parecia real.
Como se aproximar da professora?
Ousadia, criatividade e uma boa dose de coragem fizeram com
que Aurélio fizesse “mil loucuras” para conquistar Carla. Sensível,
ele ouviu em aula da predileção de Carla por rosas colombianas.
As flores falam mais alto que palavras. Então ... buquês para ela.
Exposição de orquídeas juntos. Passeios pelo parque florido.
Mais loucuras de Aurélio. Estudar metafísica! Já imaginaram?!
Aprender metafísica para uma aproximação do bem querer?! Loucuras de estudante. E vai chegando perto de Carla a cada gesto. E
a professora está, aos poucos, enamorada do seu aluno.
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Aurélio compreende que o Aurélio, apesar dos milhares de verbetes, não é suficiente para expressar seus sentimentos. Espalha,
entrementes, faixas com um “EU TE AMO MUITO” em vários idiomas, pois o amor é uma linguagem universal. E sabe que Carla
entenderá a língua da paixão.
Assomem a isso as serenatas de amor, aos pratos de um exímio
José Roberto Cristofani
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Mestre Cuca e, sobretudo, a jóia-metáfora, um coração pendurado
num cordão, para que Carla o tenha sempre ao lado de seu próprio
coração.
Que mulher resiste a algo assim tão eloqüente e especial? Que
pessoa pode resistir por mais tempo a investidas tão sinceras e
carinhosas?
Talvez alguma mulher resista, mas não Carla. É provável que encontremos uma pessoa que adie por mais tempo a aproximação,
porém não Carla. Ela se entrega aos muitos encantos de Aurélio.
Ela se torna amiga, confidente, amante, companheira, conselheira,
não necessariamente nesta ordem. Em uma palavra: a mulher de
sua vida.
De beijo em beijo, de declaração em declaração, de carinho em
carinho, vão-se mais de anos. Romance e lutas. Sonhos e realidade. Vida em comum, cumplicidade, paixão, zelo, respeito.
O que aprendemos na escola?!?! Muitas coisas.

Agora que a primavera bate em nossa porta querendo aflorar com
José Roberto Cristofani
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Carla e Aurélio aprenderam que é possível ultrapassar os limites das convenções sociais. Aluno pode sim namorar a “fessora”.
Aprenderam juntos que uma relação se constrói à base de sedução, cuidado e muito, muito romantismo. Aprenderam ambos que
prestar atenção na pessoa um do outro é muito importante. Aprenderam, enfim, algo que não está nos livros didáticos, nem nas
bibliotecas, nem nos anais da FGV, que o amor aflora em toda a
sua beleza e força em qualquer circunstância, até mesmo em uma
sala de aula.
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toda a sua força e beleza, estamos aqui para celebrar este romance.

José Roberto Cristofani

Metade do inteiro que sinto
Daniela e Eduardo
Metade da cada um foi a Angra. De Daniela e de Eduardo. Ilha
Grande, de grande e vasta beleza. Grande para duas vidas se cruzarem. Vasta para dois caminhos convergirem.
Metade de cada um mergulhou. Águas profundas e cristalinas.
Todo azul do céu estampado naquelas águas. Submergiram, ali,
as duas metades. De Daniela e de Eduardo. Como que num “batismo” transformador. Águas em profusão nas almas e corações.
Um rito de iniciação para Eduardo. Um rito de anunciação para
Daniela. Um rito de passagem para ambos.
Metade de cada um se entregou às correntes marinhas. Desde o
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barco de traslado até o fundo do mar, Dani já o observara. Havia
muita beleza ali no fundo. No fundo do mar e no fundo dos olhos
de Eduardo.
Metade de cada um deslizava por entre corais coloridos. Esquecendo o pedaço dolorido da outra metade de cada um que ficara
no cais da solidão.
Eles ainda não imaginam o que águas tão belas como as de Angra
dos Reis são capazes de fazer. Deixam o mar e, sem se darem
conta, estão como que purificados do passado recente. Emergem,
agora, como dois seres renovados pelo “batismo”.
Em poucos dias perceberão a transformação. Por hora, entretanto,
iniciam uma dança de aproximação. Papo vai, papo vem e o gotejar dos minutos se converte em uma torrente de horas. Primeiro
com muitas pessoas ao derredor. Depois, como se todos tivessem
conspirado pelo encontro de Eduardo e Daniela, vão-se, aos poucos, recolhendo-se. Deixando-os a sós.
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No salão de jogos da pousada, envoltos pelo clima de aconchego e
encantamento mútuo, a madrugada testemunha o primeiro beijo.
E se pudesse exclamaria: “Eu sabia que ia dar nisso!”. Posto que
assim é o encontro de duas almas, dois corações. Em questão de
horas metade de cada um que havia mergulhado no mar, mergulha sem temor num recém romance renovado.
Um final de semana foi pouco. Telefones e telefonemas. Msn e
mensagens. Ansiedade e desejo. Pois bem, que tal na terça?! Ótimo! E assim o reencontro. Para matar a imensa vontade de conversar, de tocar, de beijar. E de ouvir, novamente, o “sino” soar
José Roberto Cristofani
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dentro deles.
Atrevida, Daniela o pede em namoro. De forma virtual, pelo msn.
Assim não vale. Tem que ser pessoalmente. Eduardo achou que
com isso inibiria a menina. E face a face ela renova o pedido irrecusável. E ai estão, juntos.
Este casal fez uma descoberta fascinante. Perceberam que ao
mergulharem juntos, mergulharam em duas metades. Porém, ressurgiram como pessoas inteiras e completas. Como nos ensinou
Edgar Morin, a soma das partes resulta em mais que um inteiro. E
é isso o que a Bíblia chama de “tornarem-se ambos uma só carne”, uma única pessoa, uma só alma, um só coração.
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E a eles se juntaram o sansão e a biju, os gatos e a lolla, a cadela.
E como família ele declara: “eu amo muito a Dani”. E ela expressa sua gratidão a Deus ao dizer: “O Edu é metade do inteiro que
sinto”.

José Roberto Cristofani

Jericoacoara e seus segredos
Michelle e Victor
Jericoacoara guarda muitos segredos. Em suas praias deslumbrantes há muitos segredos enterrados. Em suas belíssimas dunas
estão escondidos milhares de segredos.
Jericoacoara, ou “Jeri” para os íntimos, significa o “refúgio das
tartarugas” marinhas. Foi neste refúgio onde, pela primeira vez,
Michelle ouviu a proposta de namorar o Victor. Para nossa surpresa, não foi o Victor que a pediu em namoro, mas sua prima Raquel
quem sugeriu para a Michelle este relacionamento.
Victor e Michelle já desde algum tempo vinham se falando. Papo
descompromissado, aparentemente, é o que achavam. O assunto,

Histórias de Amor para Celebrar Casamento

quase sempre, girava em torno a experiência de Michelle com
sua cirurgia. Era, na linguagem do empreendedorismo, quase
uma “consultoria” que ela prestava a ele.
Muita conversa e os pontos em comum vão surgindo espontaneamente. E todos concordamos que pontos em comum vão entrelaçando almas. O que há de atrativo no outro vai nos atraindo sem
que tenhamos muita consciência disso.
Jericoacoara ficou em Fortaleza. E já sente saudades de Michelle
que retorna a São Paulo em pleno sol de Janeiro. Ela encontra
Victor no dia em que ele vai fazer a mesma cirurgia que ela havia feito. E mais, o hospital fica a uma quadra da casa dela. Epa!!
Muita coincidência para pouco convívio.
E a cirurgia torna-se o motivo aparente para os encontros e bate
papos. Visitas ao hospital. Conselhos pós-cirúrgicos. Acompanhamento personalizado. E todo cuidado e mimos para com o recém
futuro noivo, sem que eles o saibam. Isso vai estreitando a relação
e apertando os laços dos corações de ambos.

Ela é mestra em enrolar panquecas e ao Victor também. Nem
nos dia dos Namorados a menina se entrega. The Day After não
tem mais jeito. Victor troca as mãos dadas pelo selar dos lábios.
José Roberto Cristofani
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Poucos meses se passaram, e totalmente recuperado Victor a convida para cafés e boas conversas. Já não são apenas conversas
dietéticas recheadas com receitas e cuidados. Não, não! As emoções vão aflorando aos poucos e de forma contínua. Os encontros
são mais freqüentes agora. O assunto é mais saboroso, mais temperado. Até o dia que Victor revela seu real interesse por Michelle.
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Pronto! Jericoacoara revela de vez um dos seus segredos. Agora é
realmente o rapaz que a toma por namorada e não a prima.
Esta história de amor se completa com Bono. Não o cantor, nem
a bolacha, mas o cachorro. Bono, além de lindo e muito querido,
torna-se a desculpa final para que o casal dê o passo decisivo para
coroar o relacionamento. Vamos casar!
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E aqui estão Victor e Michelle juntos a pedir as bênçãos do Senhor
para seu casamento.

José Roberto Cristofani

Quando as diferenças se encontram
Miriam e Celso
Terça de Carnaval. Enquanto milhões de pessoas pulam e dançam,
na web acontecem coisas diferentes. Nem todos estão na rua ou no
salão. Muitos estão no sossego do lar. Entre eles, Miriam e Celso.
Mas não se enganem. Eles não estão entediados com toda aquela
folia. Pelo contrário, apesar de estarem fisicamente em suas casas, suas mentes estão navegando. Na internet é claro.
Já vimos esse filme antes. Celso e Miriam estão curtindo aquele
Carnaval de forma diferente. Talvez da maneira mais gostosa para
o momento. Batendo um bom e animado papo em uma dos milhares de salas espalhadas pela rede. Não vimos esse filme antes??
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Bate papo despretensioso na internet. Aquela conversa mole. E
pimba!!! Vamos passar então ao telefone.
Tecnologia que te quero! Mais um mês de intensas e calorosas
conversas. Todos sabemos que bons papos relevam muitas afinidades entre duas pessoas. E afinidades se tornam semelhanças,
e semelhanças se tornam cumplicidade, e cumplicidade se torna
encontro, e encontro, paixão.
Lá estão na banca de revistas do “seo” Luís, Celso e Miriam. O primeiro encontro. A troca de olhares. O desejo aflorando. Ele prefere
rock. Ela country. Ela cede e vão juntos para uma casa de rock.
Depois de idas ao rock, ele cede e vão juntos ao rodeio, pois “Mirinha é puro country”.
Cena inusitada esta a do rodeio em Suzano. Quem vai a um rodeio
de terno e gravata? Nem o locutor! Mas o Celso foi. Imagine ele
acompanhado do sogro e da sogra, então. Olhares estranhos e
curiosos circundam o casal. Estranhas risadas reprimidas no canto dos lábios. E finalmente, uma gargalhada ressoa na arena. É o
sogro, “papai”, na verdade, que desanda a rir da cena pra lá de
engraçada.
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É assim mesmo. Bate papo na internet, conversas ao telefone, encontros e rodeios. E a cada encontro as distâncias vão diminuindo.
A distância física diminui. A distância afetiva diminui. E a cada encontro as diferenças vão diminuindo. A diferença musical diminui.
E a etária também.
A cada encontro aumenta, na proporção inversa, a admiração um
pelo outro. Aumenta o desejo de ficar um com o outro. Aumenta
José Roberto Cristofani
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a paixão um pelo outro. E a cada encontro aumenta, com maior
intensidade, a certeza de que querem um ao outro. Aumenta a
certeza de se entregarem um ao outro.
E o tempo passa torcida brasileira! Lá se vão dez anos de união.
Dez anos de convívio apaixonado. Dez anos de enfrentamentos e
vitórias. Nas palavras dos noivos: “Dez anos firmes, fortes e felizes
e queremos mais é que essa felicidade perdure.”
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Por isso Miriam e Celso nos convidaram para esta magnífica festa. Para juntos pedirmos as bênçãos dos altos céus. Para juntos
suplicarmos pela realização deste desejo: “... que essa felicidade
perdure.”

José Roberto Cristofani

O amor-amizade é como um rio
Karen e André
Um amor sublime tem um nascedouro. É como um rio já abundante que carrega as águas. As águas das suas fontes, de seu
nascedouro. Um fio de água que brota do interior da terra. E vai
descendo as encostas. Se junta a outros veios de água, a outras
pequenas fontes. E começam a partilhar o mesmo caminho.
Um rio caudaloso traz em suas águas as memórias de suas fontes.
As lembranças do seu percurso. Rio que traz estampadas em suas
torrentes as paisagens por onde passou. Os obstáculos que superou. O zigue-zaguear para contornar as montanhas. O serpentear
para superar os vales. Até desaguar no mar.
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Assim parece ser o amor deste casal. Águas que, de pequeninas
fontes, brotaram para se tornarem este rio abundante. Primeiro,
como dois cursos d´águas separados. Cada qual seguindo seu
rumo.
Depois o encontro na Faculdade de Jornalismo. E logo brota uma
amizade do encontro das duas vidas-águas. Cada qual com sua
trajetória própria. Cada um trazendo as suas memórias particulares. Cada um deles com suas lembranças individuais.
E no momento em que brota a amizade, brota junto a partilha. Eles
partilham histórias em muitas animadas conversas. Partilham alegrias em muitos encontros. Partilham o tempo, o tempo todo. Partilham a saudade quando estão longe um do outro. Dois rios que
começam a partilhar as mesmas águas.

E vão crescendo a admiração e o respeito mútuo. Já não se pode
mais separar essas águas. Já não se distingue mais uma fonte da
outra. Já não é possível mais as memórias individuais. Já não são
mais lembranças pessoais. Porém, se tornaram um único curso
d´água. Uma única história que escoa pelas paisagens da vida.
Uma única vida que vai zigue-zagueando, como um rio, por entre
os obstáculos. Plantões aos finais de semana, viagens, horários
“malucos”. Uma só vida que vai serpenteando, como um rio, pelos
José Roberto Cristofani
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Da amizade profunda desde o seu nascedouro, brota um profundo
amor. E já estão namorando. E juntos, aos poucos, vão se tornando
este imenso rio. Imenso e profundo. E na sua imensidão navega o
carinho, navega a ternura, navega o encanto. E na sua profundidade mora a amizade. Amizade que, como alimento, nutre todos os
demais sentimentos do casal.
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vales da vida.
Sim, este é o amor-amizade deste casal. É como um rio que recebe águas das fontes e se torna um e único. E vai superando tudo
através do seu percurso. Até que finalmente deságue no grande
mar.
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Por isso, estão aqui, para pedir as bênçãos dos altos céus. Para
pedir ao Criador de todas as águas, acima e abaixo da terra, que
continue a nutrir este rio-amor com outras águas benditas. Para
que sempre este amor-amizade corra dentro do seu curso de alegria e felicidade.

José Roberto Cristofani

Quando uma promessa se cumpre
Cláudia e Raphael
A história deste casal não é uma história comum. Em uma história
comum um mais um é igual a dois. E este não é o caso do Raphael
e da Cláudia. Muito pelo contrário. É uma história que desafia o
lugar comum e contraria a simples matemática.
Esperamos sempre, em nossas vidas, por alguém que venha somar. Por alguém que nos ajude a multiplicar. Por alguém que, no
mínimo, não venha subtrair.
Contudo, há outra possibilidade. E a história deste casal é um testemunho vivo disso. Há a possibilidade de complementaridade. É
quando a soma de dois inteiros continua a resultar, não em dois,
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mas em outro inteiro.
Pois a vida de Cláudia e Raphael tem sido assim. Uma matemática existencial. Juntos são bem mais que a soma das partes: se
tornam um. Formam uma unidade completa que se complementa
em tudo.
O casal vive assim. Quando eles precisam de organização Cláudia
intervém. Quando a questão é econômica é a vez de Raphael entrar em cena. Quando falta ao Raphael alguma habilidade é Cláudia quem o complementa. Quando falta a Cláudia alguma destreza
é Raphael quem a completa. E vice e versa sempre.
Além disso, na história deste casal, um mais um resulta quatro.
Sim, quatro, pois há dois frutos destas vidas: Matheus e Raphaela.
Os filhos do casal fazem parte da história. Eles complementam a
felicidade um do outro e de toda a família.
Podem alguns perguntar: Como isso é possível? Como é possível tão harmoniosa complementaridade? A resposta de Cláudia e
Raphael é bastante simples e profunda: É o cumprimento de uma
promessa de Deus.
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Isso, uma única palavra: Promessa. É nela que ambos encontram
a certeza de que foram feitos um para o outro. É com base nesta
promessa que podem dizer que o Senhor colocou na Cláudia tudo
o que o Raphael sonhou encontrar em uma companheira. Do mesmo modo, compreendem que o ser de Raphael traduz tudo o que
Cláudia imaginou encontrar em um esposo.
Este momento está sendo possível por ser uma promessa. Uma
promessa que superou todas as forças que queriam impedir esta
José Roberto Cristofani
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união. Uma promessa que alcançou seu cumprimento em uma vitória real. Uma promessa que continua apontando o caminho que
Deus tem preparado para o casal.
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Por isso, estamos todos aqui. Para suplicar, publicamente, as bênçãos de Deus sobre estas vidas. Para declarar, em público, a promessa do Senhor na vida deles.

José Roberto Cristofani

Jogos de amor
Daniele e Thiago
Você sabe como transformar “Jogos Mortais” em jogos de amor?
Daniele e Thiago têm a receita. Ouçamos a história do romance
deles.
O calendário que pendia da parede marcava 21 de abril. Corria o
ano de 2006. No Palácio de Buckingham a rainha Elizabeth II comemorava oitenta anos. Por aqui, Thiago planejava assistir “Jogos
Mortais 2” com amigos, amigas e um bom vinho.
Gentlemen, como convinha, foram buscar as meninas em casa.
Sala de espera. De súbito, como que uma miragem, envolta em
uma toalha, Dudi, como carinhosamente a trata Thiago, saltita em
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direção ao quarto. Não sem antes, como que num sinal antecipatório, olhar para ele. Ela saltita para o quarto enquanto os pensamentos do Thiago saltitam de expectativas.
Uma boa e demorada conversa, amaciada pelo Cabernet, se faz
prelúdio do filme. A película ainda não alcança os quinze minutos iniciais, e o sono, com os seus braços de Morfeu, alcança a
Dudi. Não somente o sono adormece a moça. Mas a voz mansa de
Thiago e seus delicados cafunés contribuem para esse estado de
torpor.
Lenta e preguiçosamente Daniele desperta. E antes que o filme
termine um beijo entre os dois rouba a cena. E a menina, agora,
tem mais que os olhos despertos. E o menino, agora, tem mais que
os lábios selados por um beijo. Com esta cena tem início os “Jogos
de Amor”.
De espectadores passivos o casal passa a atores principais. E as
cenas destes “Jogos de Amor” vão sendo escritas. Um amigo recoloca no dia seguinte os dois em contato novamente. Locação da
cena: um samba na Santa Cecília.

Passam mais tempo em companhia um do outro. E o desfecho é
inevitável. Febre, física e emocional. Discussão e namoro! Noivado
e festa. Planos para o casamento.
José Roberto Cristofani
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O roteiro inclui muitas performances e outras tantas locações. Vamos à casa de uma amiga. Vamos juntos. Que tal uma cerveja?!
Vamos juntos. Dorme lá em casa! Claro. Thi, se esconde que mamãe tá na porta. Corre! Corre! E o tênis fica como testemunha na
sala.
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E os “Jogos de Amor” continuam. Compartilhar o mesmo teto. Compartir o mesmo tempo. Repartir as atenções. Dividir as despesas.
Partilhar os mesmos sonhos e esperanças e expectativas e desejos
e tornar-se parte um do outro.
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Assim, para quem iria apenas assistir um filminho, a vida transformou aquele momento em uma superprodução. Produção que
não admite espectadores nem coadjuvantes. Todavia, exige que
Daniele e Thiago não apenas escrevam o roteiro, mas que atuem
como atores principais no set de suas vidas.

José Roberto Cristofani

Uma década de amor
Clélia e Fabiano
Festas são sempre boas oportunidades. Oportunidade de rever os
amigos. Oportunidade de comemorar alguma data. E também de
conhecer outras pessoas.
Foi assim em um dia de primavera do ano dois mil. Clélia marcava
presença em uma festa de aniversário de uma amiga. Fabiano,
que não a conhecia pessoalmente, também estava lá. Ela falava
animadamente com as pessoas. Ele tímido se reservava na roda
de amigo.
Mas festa você sabe como é, Né!? O olhar fica solto observando
todos. Entre um gole e um salgado um olhar discreto. E de tanto
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contemplar ao redor, seus olhos acabam encontrando outros.
E foi assim como este casal. Tímida, mas insistentemente, Fabiano
olhou para Clélia a festa toda. Ela percebia os olhares do moço.
Mas o esnobava como é próprio das mulheres. E aquele aniversário não terminaria sem um contato pessoal. E aquela festa não
acabaria sem uma boa conversa. E aquela noite, de fato, não terminou sem um beijo.
Pareceu, na época, que o beijo tinha sido apenas para terminar
aquela noite. Longos quinze dias se passariam até o reencontro.
Fabiano consegue o telefone da moça. Liga e faz um convite. Um
encontro. A alegria inicial de recordar a festa, os olhares e o beijo.
Daí para o namoro apenas alguns dias.
Vida de namorados. E começam a se conhecer melhor. Ela descobre em Fabiano um homem tímido. Ele descobre em Clélia uma
mulher extrovertida. Ela conhece a calma dele. Ele conhece o ritmo acelerado dela. Ela encontra nele um companheiro sempre
presente. Ele encontra nela uma companheira eqüidistante.
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Diferenças, por certo, existem. Porém, não para separar, mas para
unir. Por isso, as diferenças provocam idas e vindas no relacionamento. Fabiano sempre disposto a dar o braço a torcer. Clélia
sempre mais resistente a fazer o mesmo. E o amor de um pelo
outro ajudando a superar as crises.
Como quem casa quer casa, vão os noivos a procura de um ninho.
Lutas e vitórias. Recuos e avanços. Passo a passo o casal vai conquistando o sonho tão almejado. Lenta e persistentemente Clélia
e Fabiano vão construindo um sonho que não se sonha só. Um
José Roberto Cristofani
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sonho que amarra, cada vez mais, um ao outro.
Uma década já é passada. Desde a festa que desencadeou este
romance dez anos se passaram. Dez anos de alegrias e tristezas.
Dez anos de lutas e vitórias. Dez anos de aprendizado mútuo.
Dez anos de relacionamento regado por todas as emoções a que
se têm direito quando se ama. Em uma palavra: Uma década de
amor.
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Por isso, estamos aqui hoje. Para outra festa. Outra oportunidade de reafirmar aquele primeiro momento. Aquele primeiro olhar.
Aquele primeiro beijo. E dar graças ao Senhor de todos os amores
por mais este momento encantador na história de Fabiano e Clélia.

José Roberto Cristofani

Nas asas da paixão
Roberta e Ricardo
Viajar é bom. Nas asas da paixão então, é muito melhor. Esta é a
história de uma viagem. Uma viagem pelos meandros da existência e pelas surpresas do coração.
Ricardo, o Ri da Roberta e Roberta, a Ro do Ricardo, embarcam
juntos na VASP. Apenas bons amigos como convém à vida profissional. Vez por outra baladas com os amigos. Numa dessas, drinks
extras e o primeiro beijo na bagagem. Depois o arrependimento.
Tão novinho esse rapaz. Nada a ver.
Atenção senhores passageiros: Ubatuba! Lá vamos nós. Rika na
prancha. Roberta na praia. Ele tomando “caldos”. Ela tirando “sar-

Histórias de Amor para Celebrar Casamento

ro”. Até que se veem sozinhos na areia. Segundo beijo na bagagem. Agora sim! Contrário ao primeiro, este tem tudo a ver. E a
VASP conhece o mais novo casal da empresa.
Asas para voar. Cada vez mais alto e mais longe. Praia Grande,
Rio Claro, Suarão, Recife e, finalmente, Austrália. Lá na terra do
canguru, no primeiro lindo amanhecer, se dão conta de que as
escovas de dente estão juntas.
E Ricardo e Roberta dividiram muito mais do que só o apartamento. Dividiram muitos pratos para lavar, maçãs e “pão amanhecido”
no almoço e alguns “nuggets” no jantar. O alimento fortalecia o
corpo, enquanto a amizade em compartilhá-lo fortalecia o relacionamento. Força para enfrentar a saudade.
E das palavras do celebrante quase nada se lembram. Só se sabem
casados em abril de 2004. E mais asas e mais lugares: Sydney,
Port Stephens, Nova Zelândia. Experiências muitas cores e sabores.

Em Jundiaí, o lar. Mobília, telefone, auxílio da família. Família que
vai crescendo. Primeiro, a bolinha branca e preta, Brutus. Inimigo
de chinelos e calcanhares, mas um kilo de pura alegria. Depois,
Bruce, o simpático “negão” de lenço amarrado ao pescoço, resgatado numa feirinha de adoção.
Falando em calcanhar. A luta maior que Roberta travou foi com
José Roberto Cristofani
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No retorno à Pátria amada, bagagem repleta de lembranças, experiências, emoções, “inglesinho” básico, muitas amizades e uma
certidão de casamento. Alegria, alegria. Reencontros, lágrimas e
risos. De volta pro aconchego.
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seu tornozelo. Queda, torção, ortopedista, gesso, botas ortopédicas, fisioterapias, analgésicos, consultas, infiltrações e cirurgias.
Quatro ao todo.
Nesse ínterim, recuperação e gratidão. Época muito difícil, talvez
a mais difícil da vida deles. Porém, força e companheirismo não
faltaram. Juntos, Ricardo e Roberta atravessaram esse vale. Obrigada, Nego!
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A volta à normalidade e a Jundiaí se dá com tranquilidade. Por
isso, estamos aqui. Para compartilhar mais uma estação da viagem existencial destes dois jovens. Para comemorar mais uma
etapa desta jornada, jornada que se iniciou nas asas da paixão.

José Roberto Cristofani

A força de um amor
Sarah e Álvaro
A história de um casal pode se tornar um romance ou uma tragédia. Uma história de superação ou desistência. De derrota ou
vitória. Quem vai determinar o final é sempre o casal.
E o que nos traz aqui esta noite? O que nos traz aqui é uma belíssima história de um romance. Uma história de superação. Uma
vitoriosa trajetória de vida.
Entre as pessoas de nosso círculo de amizades há sempre alguém
que achamos interessante. Alguém cujos gostos são semelhantes
aos nossos. Alguém que, sem o saber, vai cativando nossa atenção. Com os seus gestos, palavras, sorrisos e tudo aquilo que vai
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diminuindo a distância. Mostrando-se próximo, facilitando a aproximação.
Sarah e Álvaro viveram esses momentos lindos. Aos poucos a amizade vai dando lugar a admiração. A admiração vai paulatinamente aumentando a atração. A atração em ritmo constante vai aproximando o coração. E o coração acaba por atrair tudo o mais.
E de tanto amor, o namoro irrompe com força total. Força centrípeta que catalisa os que estão à volta. Força centrífuga que distancia alguns ao derredor. Força divina que se manifesta no ato
de amor. Força colossal que impele Sarah na direção de Álvaro e
Álvaro no rumo de Sarah.
Vão os dias sob a luz encantada da paixão. Reverbera o limiar de
um novo tempo. O anúncio protuberante no ventre de Sarah os
alerta para a gravidez. E o tempo se faz espera esperançosa. E
até cumprirem-se os dias, os dias se enchem de preparativos e
cuidados.
À luz da aurora em diáfana alegria nasce o anjo esperado. De
especial beleza, exige cuidados muitos especiais. E de especial
que é esta criança, o Senhor a toma em seus braços para lhe fazer
companhia. A pequena toma as asas da alvorada e vai morar com
o Senhor.

Página 44

Força colossal esta também. Força capaz de abater qualquer um.
Entretanto, capaz de transformar qualquer pessoa. Qualquer casal.
E foi isso o que aconteceu a Álvaro e Sarah. Encontram forças
onde aparentemente só havia fraqueza. Acharam esperanças onde
à primeira vista só havia desesperança. Alcançaram vitória onde
José Roberto Cristofani
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corações desatentos só viam derrota.
Fortalecidos, Sarah e Álvaro se uniram ainda mais. A força se fortificou. A convicção ficou mais convicta. A certeza se transformou
em segurança. O amor revigorou-se em um testemunho pleno de
esperança.
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Por terem decidido viver todos os seus sonhos, Álvaro e Sarah
transformaram sua história em um sonho concreto: o matrimônio.
Por isso estamos aqui.

José Roberto Cristofani

A plenitude do amor
Ilka e Diogo
Pense no acaso como se não fosse acaso. Pare e pense, por um
momento, no acaso e você verá que ele não existe. Existe, sim, o
inesperado. O imprevisível. A surpresa, que de súbito torna o impensável em realidade.
Sábado à noite. A busca por diversão é só pretexto. A idéia de “azaração” é só uma desculpa. Inconsciente, mas é. Sabemos, hoje,
por toda a ciência dos relacionamentos que estamos em busca de
alguém. Nossos feromônios que o digam. E que o digam, também,
Ilka e Diogo.
Pois, foi assim. Em um espaço e tempo comuns. Em uma noite
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outonal de dois mil e três. Dois amantes perdidos numa balada
de sábado. Envoltos pelo manto invisível do desejo. Cobertos pelo
inconsciente anseio de encontrar alguém. Foi assim que, surpreendidos pelo olhar um do outro, este casal se encontrou.
E olhares são para sempre. As impressões da retina cinzelam o
coração. E moldam na alma a mais bela escultura de amor. Diogo
e Ilka o sabem bem. Pois, entrecruzaram olhares de puro magnetismo. Atraídos pelo faiscar da emoção. Incendiados pelo fogo
abrasador da paixão.
Aquele primeiro olhar descortina um horizonte de possibilidades.
E na imensidão de possibilidades, o amor. E no amor a grandeza
do outro visto como nunca antes.
A escultura talhada pelos olhares enamorados vai tomando forma.
Aos poucos, traços como: respeito e companheirismo vão vindo à
luz. A beleza do outro vai aparecendo como o sol de outono, que
lento e decidido vai rompendo a aurora até ser dia claro. Quanto
mais fulgura, mais ilumina os recônditos da silhueta existencial.

E o que se pensava ser o acaso, transformou-se na surpresa suprema destas vidas. E por se passarem já sete anos, rápidos e
intensos, este menino e esta menina mostram sua obra de arte.
José Roberto Cristofani
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E Ilka e Diogo se sentem apequenados pelos sentimentos mútuos.
E agigantados pelos mesmos sentimentos. Posto que o amor vai
num crescendo ad infinitum. Renovando-se a todo instante. Intensificando a admiração. Solidificando a relação. Estendendo-se
qual branco lençol transparente sobre uma bela escultura ainda
inacabada. Porém, que vai tomando forma a cada dia.
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Moldam sua existência a dois na compreensão das virtudes e defeitos. Imprimem em sua história de amores o sonho de caminhar
lado a lado.
E de sete dias a sete meses a sete anos este romance perdura. E
muito significado tem este número sete. Se numerológico ou cabalístico, não sabemos. O que sabemos é que a plenitude do amor
não tem tempo e espaços determinados. O que sentimos é que a
plenitude do amor se faz juntos todos os dias. E o que sonhamos é
que a plenitude deste amor prevaleça hoje e sempre.
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Eis o motivo de estarmos aqui hoje junto a Ilka e Diogo.

José Roberto Cristofani

Nem a distância
Gabriela e Filipe
Romances adolescentes como o de “Romeu e Julieta” sempre marcaram a história da humanidade. E em muitos deles está ausente a
tragédia shakespeariana.
Assim se apresenta o romance de Gabriela e Felipe. Um amor adolescente. Um amor que desabrocha com toda a beleza do primeiro
amor. Dois adolescentes a viver sua primeira paixão. Dois jovens
a desafiar a “escrita” de que amores assim são fugazes. E não
duram por muito tempo, pois logo se vai o encanto e outra paixão
toma lugar.
Ledo engano. À medida que crescem, cresce também o amor. Au-
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menta o convívio e, com o convívio, a união. Assim passeiam os
jovens pelo relacionamento. E o casal passa junto os anos novos,
natais, festas, viagens e passa junto, também, dois anos na escola.
De todas as provas escolares, a mais difícil foi a distância nos
tempos de faculdade. Cinco longos anos irão se passar. Felipe em
Vinhedo. Gabriela na Ilha da magia, Floripa para os íntimos.
Idas e vindas. Despedidas e reencontros. E uma profusão de cartas, cartões, textos, presentes especiais, hoje guardados como
lembranças em caixas. E demonstrações de afeto e carinho aos
milhares, hoje guardados no coração.
Na distância, apenas geográfica, o amor adolescente amadurece.
E cresce em fidelidade, em honestidade, em confiança. E mostra
sua capacidade de resistir ao tempo e a distância na solidez que
adquiriu neste período. Amor aprovado na prova mais difícil.
Assim, decorridos já dez anos de relacionamento, o tenro romance
adolescente que inspirava cuidados familiares, transformou-se em
um amor viçoso. Seguro, maduro, cheio de vigor e poesia.
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Amores adolescentes não precisam, necessariamente, seguir o
script shakespeariano. E o romance de Gabriela e Felipe assim o
demonstra. Por isso estamos aqui. Para ouvir publicamente deste
amor.

José Roberto Cristofani

Convite estranho
Kely e Rafael
Ir e vir da faculdade é sempre uma rotina. Quatro ou cinco anos
quase sempre do mesmo jeito. Às vezes você pega uma carona.
Outras vezes você dá uma carona. E nessas idas e vindas acaba
por conhecer alguém interessante. Outras vezes não.
E Kely, que estudava com o Rodrigo, irmão do noivo, vez por outra
vinha de carona com ele. Às vezes com eles, pois Rafael vinha junto. Estranhamente, Rafa, Kely o chama assim, sequer trocava uma
palavra com a moça.
E o tempo foi passando. E numa dessas entradas diárias no Orkut,
a menina encontra o Rafa. “Ah! Me adiciona, vai?!”. E quem iria
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negar um pedido desses?! Por curiosidade ou por educação as
pessoas acabam adicionando as outras no seu rol de amigos. E
assim o fez Rafael.
Preciso contar o resto?! Vocês já estão adivinhando, né?!
Essas conversas deságuam num encontro. A moça vai buscá-lo
no trabalho. Juntos vão à faculdade. Está tudo indo bem, como
planejado. Depois das aulas então, acho que vai rolar. Ai o moço
sai com essa: “Sabe ... preciso ir a um velório agora. Você quer ir
comigo?” Meio aturdida pela notícia-convite, Kely, com a grandeza de espírito e compreensão, acompanha o rapaz até o velório.
Claro que ela achou tudo muito estranho. Mas quem está na chuva é pra se molhar.
Ao chegarem ao local, Kely, ainda não acreditando no que estava
acontecendo, é surpreendida por um beijo do Rafael. Inesperado,
porém real. De modo repentino, contudo desejado. A noite está
salva. Dali em diante poucos passos para o namoro. E o namoro
vem com naturalidade. Tão naturalmente como o sol rompe o horizonte a cada manhã.
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O romance segue adiante. Três luas marcam o tempo entre o namoro e a decisão de casar. Ela deixa a casa paterna. Ele deixa
para trás seu quarto. Passam, então, a partilhar o mesmo telhado.
Compartilham as mesmas contas. Dividem o mesmo espaço e o
mesmo bife e o mesmo afeto e o mesmo carinho e o mesmo cuidado.
E hoje estão perante nós para repartir essas alegrias. Para celebrar a vida a dois. E suplicar as bênçãos do Senhor sobre o seu lar.
José Roberto Cristofani

Da internet para a realidade
Elaine e Igor
As histórias de amor pela Internet se multiplicam. Do orkut para
o msn, do msn, para o telefone, do telefone para um encontro. E
pronto! Este é o caminho preferido percorrido pelo “clima” que
rolava desde o início.
Contudo, a vida não é virtual. A realidade, virtualmente, é muito
diferente. E as diferenças vão aparecendo. A cada encontro vai gotejando a verdade. E é preciso esvaziar alguns recipientes, antes
que se possa encher a ânfora da paixão com um novo amor.
E assim acontece. Igor deixa a vida que ele achava que o preenchia para dar lugar à nova paixão que escorre do coração de
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Elaine. Elaine, por seu turno, deixa destilar de sua videira o néctar
precioso do amor incontido. Já estão namorando, agora.
Elaine traz seu rebento, Ryan. Igor traz seu broto, Bruna. Unidos
por formas diferentes de amar, eles se amam como uma família.
E o fazem por terem em suas talhas de amor, a abundância de
afeição, carinho, ternura e compreensão.
Com tantas afinidades, porque não dividirem o mesmo teto?! Vale
a pena tentar. E se não arriscarem tudo, nunca saberão. Pois, a
oposição, muitas vezes, parece querer separar as almas enlaçadas.
E fazer o jogo de esconde-esconde com a mamãe não pode funcionar por muito tempo.
E o apego mútuo e inquebrantável vai para o mesmo lar. E ali se
tem a verdadeira dimensão de que o Orkut, o msn e todas as redes
sociais são mesmo ilusões virtuais à parte da realidade. Visto que,
sem o conhecimento de Deus, falta sabedoria para lidar com o
estresse diário de um relacionamento.
Arrastam-se os dias. Trezentos e sessenta e cinco deles. E Elaine
de volta para a casa materna. Percebem-se no fim da linha. Aparentemente o cântaro do encanto se quebrou. Escorreu o precioso
líquido da paixão que outrora enchia de sonhos e alegrias a vida
deste casal. Era vidro e se quebrou.
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Mais um ano teria que se passar até que Elaine e Igor pudessem
ficar juntos novamente. Período recheado de encontros furtivos
que dessedentam a sede de amor. Tempo em que confluíram duas
fontes, outra vez, para o mesmo vaso.
Elaine, pela dor da perda de sua mãezinha, chora. Igor, pelo amor
José Roberto Cristofani
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que devota a sua amada, a conforta. Apoio emocional, suporte
físico, amparo espiritual e socorro familiar são o que eles experimentam agora um do outro.
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E essa transformação coincide com a entrada de um novo personagem na história de Igor e Elaine. E o seu nome é Jesus. O
que fez com que o casal desejasse mais e intensamente ficarem
juntos. E se unirem em matrimônio. E suplicar a bênção do Senhor
para o seu relacionamento. Por isso estamos aqui.

José Roberto Cristofani

De tudo um pouco
Patrícia e Roberto
Época de colegial acontece de tudo. E de tudo um pouco. E aos
poucos foi acontecendo nossa relação. Um pouco de coisa boa. Um
pouco de coisa ruim. E assim vai.
Período um tanto complicado para o Beto. Um tanto complicado
para ambos. Pela dupla perda: do pai amigo e de um amigo de
classe. Tempos conturbados aqueles. Em meio a essas nuvens espessas Patrícia passa a “reparar” no Roberto.
Ela repara seu jeito “muleque bagunceiro” que provoca boas gargalhadas em todos ao redor. Isso causa alguma irritação na moça
que não suporta nem aprova aquele jeito do moço.
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Mas a adolescência é um amontoado de sentimentos díspares e
conflitantes. E ninguém sabe por que a implicância inicial da menina acaba por se transformar em paixão pelo menino. Pois há
algo de cativante naquele “muleque” que atrai o olhar de Patrícia.
A aproximação das turmas aproxima os dois. Oportunidade de se
conhecerem mais e melhor. Oportunidade que se estende até a
formatura. Canudo na mão, namoro no coração.
O primeiro amor. O primeiro beijo. A primeira viagem. A primeira
vez que, de fato, ambos se entregam a um relacionamento. E vão
crescendo juntos. E vão se descobrindo juntos. E vão amadurecendo juntos. E vão passando pelos percalços juntos.
Um romance que contraria o lugar comum. Enquanto namorados
querem se ver e falar todos os dias, Roberto e Patrícia não fazem
assim. Têm seu tempo próprio. Fazem as coisas acontecerem na
medida certa. Sem abrirem mão da própria vida, são o que são e
permanecem juntos.

Lenta e decididamente a relação vai se firmando no respeito mútuo. E o compromisso vai sendo construído ao longo desses onze
anos. Comprometimento que supera qualquer aliança. Que ultrapassa qualquer barreira.
José Roberto Cristofani
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Até mesmo a distância não impediu de ficarem juntos. Roberto vai
morar na Praia Grande. Contrariado ninguém se sente bem. E a
angústia aumenta na mesma proporção que aumenta a distância.
O quanto dista São Paulo da Praia Grande, dista à sensação de se
verem separados. E, provado assim, o amor deste casal resiste a
tudo.
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Por isso, estamos todos aqui. Para testemunharmos a declaração
pública deste casal de que querem continuar a viver juntos. E suplicar as bênçãos dos altos céus para sua relação.

José Roberto Cristofani

Frutos de uma relação
Priscila e Luiz Guilherme
Priscila e Luiz dispensam apresentação. Quem os conhece, sabe
de cor sua linda história. E da sua história brotam sentimentos e
virtudes que nutrem o relacionamento.
São visíveis os frutos que pendem deste romance. Alguns ainda
em flor. Outros já crescidos. E outros mais maduros. Pois estão
sendo cultivados há sete anos.
O amor é a seiva que nutre toda essa relação. Tempera as virtudes
e dá sabor aos sentimentos. Entre as folhagens aparece o comprometimento mútuo. Suprido pela força da amizade, o compromisso
prospera na confiança e dedicação.
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Pode-se ver, neste casal, o belo fruto da harmonia. O sentimento
de união é alimentado pela certeza de que na junção de suas vidas, suas famílias estão unidas. Unidas para manifestar apoio. Unidas para servirem de exemplo. Unidas para dispensar a atenção
cuidadosa sobre seus rebentos.
Vê-se, também, a exuberante vitalidade da admiração mútua. Surgem ramos de valorização contínua de um pelo outro. O reconhecimento da importância que um tem para o outro.
Viceja a dedicação de um para com o outro. A disposição constante para ajudar sempre que é necessário e quando não é também.
Dedicação que permeia cada gesto de cuidado de um pelo outro.
Vigora-se na árvore de muitos frutos, a compreensão, o zelo, a paciência, o carinho, a união e todos os bons frutos de uma colheita
abundante e feliz.
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Por isso, estamos aqui nesta noite. Para celebrar a vida deste casal
e os frutos de sua relação. Frutos que, sob a bênção de Deus que
vieram receber, hão de amadurecer mais e mais para que a felicidade seja constante neste novo lar.

José Roberto Cristofani

Alô, quem é?
Natasha e Jonh
Alô, quem é?
Natasha reconhecera a voz de John ao telefone. Também, pudera,
haviam conversado por mais de cinco horas em uma festa. Mas a
menina tinha que fazer um charminho. Mesmo sabendo que era o
rapaz, a moça o assustou com essa pergunta.
Tudo aconteceu em uma festa com a turma da escola de inglês.
Prestes a piorar, e muito, de uma forte gripe, Natasha resolveu
aceitar o convite de uma amiga para ir a tal festa. Ela pensou: A
maioria da turma já foi embora para seus países de origem. E eu
aqui sozinha com calafrios e arrepios gripais. Por que não?! Me-
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lhor a festa mesmo.
Do outro lado da cidade, John e seu amigo já se debatiam há mais
de uma hora para encontrar o local da festa. Haviam sido convidados por outro amigo da amiga da ... bem por alguém. Finalmente
chegaram à festa.
A anfitriã fez as honras da casa. Sessão de apresentações. John,
Natasha. Natasha, John. Os recém amigos vão se dispersando e Natasha se vê frente ao John. Bem, vamos lá. Ela puxa conversa com
o rapaz. Sem grandes pretensões, já que era o único por perto.
Em meio ao papo John se ausenta por alguns minutos. Ao retornar
para o interior da casa, a conversa continuará por longas horas.
Depois, Natasha soube o porquê de John ter saído por uns poucos
minutos: ele tinha ido fumar. A sensibilidade da garota ao cheiro
de nicotina o fez parar uma semana após terem se conhecido.
Força de quem, por livre e espontânea vontade, sabe impor limites
a si próprio.
In Day After John retoma o contato com uma mensagem sedutora:
Adorei te conhecer. Mais mensagens e um jantar no mesmo dia.
Várias outras mensagens e ligações durante a semana, e a promessa de um encontro no fim de semana.
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E a semana transcorreu entre telefonemas e tosse, mensagens e
espirros, emails e dor no peito. Natasha piorara muito. E o prestativo rapaz trouxe um pacote de remédios e dois potes de sorvete.
É para quando você sarar!
Por mais de um ano o romance se susteve na bela Irlanda, regado
a muitos beijos e não poucas Guinness e cafés. Afazeres profissioJosé Roberto Cristofani
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nais e pessoais trouxeram a menina de volta ao Brasil. Mas não
sem o plano já traçado de ficarem juntos. Aqui ou acolá.
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Aqui agora para o casamento. E em pouco acolá para a vida a dois.
Por isso estamos aqui esta noite. Para abençoar este casal e desejar vida longa para este amor.

José Roberto Cristofani

Diário de uma paixão
Mariane e Eugênio
Data Estelar: abril de 2006. A nave pousa entre amigos e entre
os amigos lá está ela, Mariane, linda e misteriosa. E lá está ele,
Eugênio, divertido e curioso. Próxima parada no dia seguinte: ir
buscá-la no serviço, e ambos embarcam numa viagem pelo tempo, conduzidos pelo coração.
Aquele friozinho na barriga do dia anterior se transformara em
ansiedade na espera pelo término do expediente. E ao final da
espera que parecia interminável lá estava ela, bonita e engraçada.
Haveriam de combinar, com certeza, pois um são-paulino bem
humorado e muito avesso ao “curintia” podia propiciar muita di-
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versão à moça.
Data Estelar: junho de 2006. A viagem de muitos encontros havia
se tornado um namoro bem sólido. O tempo a favor permitira que
a vontade de ficarem juntos só aumentasse. E o romance aflorava
em muitas palavras e gestos. Confissões de amor, tipo: o seu lindo
sorriso me fez acordar para a vida e transformou o meu chão tão
carente de amor em um jardim. Ao que eles chamam de “fé no
amor”.
Começar e terminar o ano juntos e entre beijos é motivo de muita
gratidão.
Data Estelar: janeiro de 2007. O tempo passado juntos passa de
baladas, viagens e pagodes, para sonhos. E sonho que se sonha
junto é realidade. Sonhar com os filhos, casa e família. Uma coisa
por vez, mas todas ao mesmo tempo no projeto de vida.
E vem cirurgia e cuidados e chamegos e tudo o que uma pessoa
precisa para que tudo cicatrize bem, até a culpa do mentor da
idéia de pular.

Data estelar: maio de 2008. Dá esse panfleto ai moça. É o sonho
do apartamento tomando forma. A busca pelo “apê” ocupa quase
todo o tempo do casal. E o 22 do bloco 2 é deles. Agora pensar os
móveis, cozinha, colchão e geladeira, é claro.

José Roberto Cristofani
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E ambos podem cantar, por mais um ano de amor: “Foi Deus que
me entregou de presente você. Eu que sonhava um dia viver um
grande amor assim. Foi Deus numa oração que um dia eu pedi,
acorrentado em seus olhos me vi. Quando te vi pela primeira vez.”
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Em suma, conquista, certeza, trabalho e amor, resumem bem
2008.
Data Estelar: bem 2009 e 2010 estão registrados no diário de
bordo. Lá constam: o noivado, a preparação, os planos e tudo o
mais que tornou este momento possível. Os interessados, por favor, consultem os noivos.
E a nave pousa suave hoje aqui. Dela desembarcam Eugênio e
Mariane para compartilharem, com amigos e familiares, este dia
tão especial.
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Data Estelar: 05 de fevereiro de 2011. O casal vem pedir as bênçãos
do Senhor para continuarem a escrever seu Diário de uma paixão.

José Roberto Cristofani

O segredo das madeixas
Julliana e Gustavo
Amores, amores, amores. Quando nasce um, há grande festa no
Universo. Mesmo quando ainda embrionária aquela paixão adolescente é a semente do amor nascente. É uma questão de tempo
para que este amor aflore em todo o seu vigor.
Você vai dizer que já ouviu essa história antes. Mas eu garanto
que de comum, o romance de Julliana e Gustavo só tem as palavras. Pois, de resto, é uma história linda e única. Linda porquanto
todo amor é lindo. Única porque o amor de um pelo outro não se
repete.
E era somente a parede da sala de aula que separava os dois.
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Ali no colégio, num ponto equidistante trocavam olhares. De longe podiam sentir a vibração de algo muito especial. Algo que vai
além da suposta amizade que intencionavam. Aquilo que chamamos “segundas intenções” impulsionava a aproximação mútua.
A volumosa cabeleira do então roqueiro Gustavo enlaçou Julliana. Sob as madeixas do moço, havia muitos segredos escondidos.
Uma mente e um coração dispostos a oferecer companhia e aconchego. Por certo isso encantaria a moça muito além dos longos
cabelos do rapaz.
E ela ali, meiga, deixava-se descortinar sua beleza aos olhos do
menino. E com seu sorriso encantador, encantara Gustavo. Pelo
que se podia notar, ambos entrelaçados um pela beleza do outro.
E vão-se as idas e vindas à casa da, agora, namorada. Lá pelas
duas ou três da madrugada, a pé, sob o sereno que pede serenata.
Feliz, vai pra casa rindo à toa. E com saudades já. E a moça desejava que ele ficasse na casa dela. Sabe como é que é né ... cidade
violenta, madrugada, frio, e outras justas preocupações femininas.
Até o pai da moça se condoer do “infeliz” e convidá-lo a passar a
noite na sala, é claro.
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Até que tenham a própria casa, vão namorando e noivando e planejando. Crescendo juntos, acadêmica e profissionalmente. Relação sadia, sem muitas brigas e controvérsias. Um apoiando o
outro, amparando um ao outro. E depois de muito trabalho e suor,
a casa.
E hoje aqui a realização de um sonho: unir suas vidas para sempre. E transformar a “casinha” em um lar. Um lar acolhedor e
José Roberto Cristofani
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abençoado. Um lar para a família e os amigos. Um lar para receber
a todos e ter por residente permanente o Senhor.

José Roberto Cristofani

A química perfeita
Débora e Leonardo
Era um dia assim. Uma sexta-feira à noite. Um dia comum. Trabalho, faculdade e descansar, porque no sábado, faculdade de novo.
Um dia bem comum.
E o que se pode esperar de um dia assim? Espera-se que tudo
corra dentro da normalidade, pois sobressaltos numa sexta-feira
ninguém merece ou deseja.
Contudo, no lado oriental da existência já se sabia que aquele dia
seria transformado em uma data inesquecível. Inesquecível para
Débora e para Leonardo.
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Foi assim, num convite natural para um barzinho mexicano, que
Leonardo teve a ideia de ir prestigiar a despedida da Déia, amiga
que estava de partida para a Argentina. Convite feito também à
Débora. Ambos no mesmo encontro, sem nunca antes, e até aquele dia, terem se visto.
Com olhos atentos, acostumados a olhar minúsculas estruturas
químicas, Leonardo viu uma “japinha” muito linda que de imediato ganhou sua atenção.
Déia, a amiga em comum do casal, havia mencionado de apresentar, ao Leonardo, outra amiga que também cursava Química. Ela
funcionou como o elo nesta ligação iônica. Pois a dita amiga era
aquela meiga menina japonesa da qual os olhos de Leonardo não
desgrudavam.
Uma dose de um bom papo entre os dois e logo Débora teve que
ir embora. Mas não sem antes o rapaz pedir seu telefone. Telefone
que logo tocou no domingo. Porém, sem sucesso.
Persistência é uma grande qualidade. E o moço arrisca novamente alguns dias depois. Do telefonema para o primeiro encontro,
duas semanas. Do primeiro encontro para o namoro, longos trinta
dias.

Todavia, a química do amor necessita mais do que um mero encontro. A ligação entre dois seres apaixonados vai num crescendo.
Da instabilidade para a estabilidade. Da insegurança para a seguJosé Roberto Cristofani
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Pode parecer um trocadilho comum ao dizer que “rolou uma química” entre os dois. Também pudera um estudante de engenharia
química e uma estudante de química só podia ser assim.
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rança. Da paixão para o amor.
A química perfeita entre Leonardo e Débora vai sendo construída
para além do namoro, noivado e, agora, o casamento. Passo a
passo. Partícula por partícula. Ligação da qual, todos nós participamos em maior ou menor medida. E com certeza participa Deus
em muito maior proporção.
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Por isso estamos aqui, para pedirmos as bênçãos do Supremo
criador de toda química amorosa do Universo.

José Roberto Cristofani

Quantas coisas (almas gêmeas)
Carolina e Vinicíus
Quantas coisas já fizeram juntos. Desde aquele encontro de jovens
em Guarulhos tem sido assim.
Aliás, foi exatamente em uma dessas reuniões que aconteceu. Foi,
podemos dizer, o encontro de duas almas gêmeas.
Vinícius estava lá, trabalhando com um grupo de pessoas, Carolina, observadora, notou naquele menino, algo especial, algo assim
como uma aura, um brilho diferente. Mas, para a decepção da
moça, ele estava acompanhado. Porém, o mundo gira.
E em umas dessas voltas, Carolina se viu ao lado do Vinícius. O
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silêncio da palestra foi quebrado por um discreto espirro da moça.
Gentil, o rapaz prontamente – Saúde!
Esperançosa, a menina imaginou: Opa! Agora vai dar liga. Frustração! A esperada conversa não passou desta gentileza monossilábica, ou quase isso.
Moça insistente essa. Vamos ver o que ele tem no Orkut. Nossa
amiga... Você bem que poderia... Já sei Carol, bancar o cupido né!?
Tecnologia a favor, msn, e-mails, alguns churrascos e um bom
papo. Ai “ficaram”. Mesmo a moça achando o rapaz completamente “louco”. E o namoro comprovou a suspeita de Carolina: Vinícius
era mesmo completamente louco. Louco por ela. Vamos casar?
Daquela briga na qual terminaram o relacionamento, só ficou a
certeza de que não podiam viver separados. Reataram e reagiram
à situação com o noivado e os planos para o casamento.
Quantas coisas estão fazendo juntos. E hoje, tal quais duas almas
gêmeas pedem as bênçãos dos céus para continuarem a fazer
muitas outras coisas.
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Por isso estamos todos aqui, para, como família e amigos, rogar
estas bênçãos sobre o casal.

José Roberto Cristofani

Nas esquinas da vida
Alessandra e José Ferraz
Em cada esquina há um mundo novo pronto para despertar. E
aqui no Cambuci tem o cruzamento da Conselheiro Furtado com
a Tamandaré.
Dia normal como qualquer outro. Fim de expediente, de volta pra
casa, Alessandra segue seu caminho. Vai, como de praxe, pela
Conselheiro Furtado em direção a esquina com a Tamandaré.
Estava tudo indo bem, como de costuma. Porém, a moça avista
uma blitz policial. Três policiais de parar o trânsito. Alessandra
tem um sobressalto. Minha nossa! O documento do carro está
atrasado. Com aquela devoção típica de que está em apuros, a
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moça reza para que o sinal continue aberto até que ela passe.
Quando parecia que suas preces tinham sido ouvidas, acontece o
inesperado: vermelho pra ela. Vixe, tô ferrada! Agora, cara a cara
com um dos policiais, rapidamente, como é próprio nestas situações, ela engendra um plano de diálogo.
Olá moça, tudo bem? Soou simpática a voz da autoridade de policial. Alessandra, ainda rezando para que ele não pedisse os documentos, respondeu que sim, que estava tudo bem sim. Calor né!?
Disse ela, pensando: se ele me pedir o documento, vou dizer “Seo
policial, serve o telefone? Por que documento eu não tenho.”
Às vezes, investimos muita energia mental arquitetando um plano
para sair de alguma enrascada que nem sequer aconteceu ainda.
E neste caso, não aconteceu mesmo. O que aconteceu foi surpreendente.
Naqueles poucos segundos que o semáforo fica fechado, o belo
guarda não guarda segredos e engrena um papo rápido e fulminante com a moça. Sabe, sou de Ubatuba e estou a pouco tempo
em São Paulo e amanhã estarei aqui nesta esquina novamente e
você pode me dar o seu telefone. A concisão é uma virtude dos
românticos.
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A luz amarela indica que o farol vai passar para o verde e Alessandra poderá ir embora sem mostrar os documentos. Mas agora
o desejo da menina é que o sinal não mude para que possa ficar
mais uns segundos com aquele policial. Do qual só saberá que se
chama José Ferraz Jr em um próximo contato.
No dia seguinte, ainda com o documento vencido, ela passa pela
José Roberto Cristofani
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mesma esquina, já sem medo de encontrar o policial. Pelo contrário, desejando que ele lá estivesse. Mas para sua tristeza, vejam
só, ele não estava lá para o primeiro encontro naquela esquina.
Passados poucos dias o Júnior liga e após um papo de horas marcam um encontro. E desde então, passaram dias, meses, anos e
anos e permanecem juntos.
E nas palavras da Alessandra: “Hoje percebo que ao dobrar de
cada esquina existe o despertar para um mundo novo.” Mundo
novo que hoje se traduz neste enlace.
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Por isso, estamos aqui para celebrarmos este encontro nas esquinas da vida.

José Roberto Cristofani

Círculos de amizade
Alessandra e Guilherme
Você sabe o que acontece em cursos preparatórios para concursos? Pode imaginar? Isso mesmo! Prepara a gente para prestar
concurso.
Mas eles não sabem, e o mais das vezes, nós também não sabemos que estes cursos aproximam pessoas. Promovem integração.
Oportunizam interação. E criam círculos de amizades.
Foi num desses cursos que, ao invés de apenas preparar Alessandra e Guilherme para um concurso, preparou Alessandra para o
Guilherme e vice-versa.
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Por três meses os dois conviveram lado a lado, dia a dia. E sabe
como é né, vai pintando aquela troca de olhares em contatos imediatos. Noutro dia aparece um sorriso entre os lábios. Depois um
desejo de aproximação e... bem... ai precisam da força dos amigos.
Você já jogou uma pedra em um lago ou em uma piscina? Exato!
A pedra atirada produz na água círculos concêntricos que vão se
abrindo até as bordas. A vida é um lago no qual lançamos nossas
vidas. E ao tocarmos a superfície da vida, ela produz círculos, círculos de relacionamentos.
Pois então, lá estavam também, Fernanda e Vanessa, hoje madrinhas. Um círculo a mais na vida do casal, que ainda não formavam
um casal.
Foi-se o tempo de curso e começou a temporada de flerte. Guilherme em telefonemas constantes convidava Alessandra para
sair. E a moça resistia bravamente. Contudo, sua resistência ia
sendo minada pela determinação do rapaz. Até ela aceitar.
O círculo de amizade vai dando sinais de sua vitalidade. Márcio a
convite de Guilherme e Fabiana a convite de Alessandra tornam-se amigos de ambos. Estão aqui neste momento memorável.

Helena Cristina e Claudemir, Raphael e Fernanda, Clayton e Talita, amigo de infância que ele pode chamar de irmão. Os pais, os
irmãos e irmãs, familiares, amigos e todos os que formam um círJosé Roberto Cristofani
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E assim, lenta e cuidadosamente, o relacionamento deste casal
foi estreitando laços. Aproximando pessoas queridas. Ampliando
o número de amigos. Fortalecendo os vínculos de uma relação de
amor e carinho.
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culo ao redor deste casal estão aqui. Dando suporte. Alimentando
as forças. Indicando a direção.
E claro, gratidão à mãezinha querida pela luta e dedicação que
sozinha educou três filhos, dos quais um é o noivo, que juntamente com a noiva começam uma nova etapa ciente do verdadeiro
significado da palavra família.
E daquele curso para concurso ficou mais do que o aprendizado
técnico. Ficou a certeza de que, quando nos lançamos na vida
como pedras lançadas num lago, criamos uma sucessão de círculos de amizade ao nosso redor.
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Por isso, estamos aqui hoje, para celebrarmos o encontro de Guilherme e Alessandra e os frutos que já produziram como casal.

José Roberto Cristofani

Nosso reencontro
Cida e Beto
Assoprava um vento morno no final daquela tarde. Sobre as colinas íngremes levantava o pólen das flores do campo. O vento
brando daquela tarde varria manso a relva espessa e balançava,
num ir e vir, as folhas no alto dos eucaliptos.
Aquela brisa anunciava um mistério. Um segredo oculto por anos,
prestes a se revelar.
Os segredos são bem assim. Arrastam-se através do tempo esperando o momento certo para virem à luz. Porém, de soterrado que
estava somente o vento-tempo o podia trazer à tona.
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A claridade da cozinha vinha dos raios de sol que vazavam pela
ampla porta aberta. Aquela luminosidade parecia já suficiente
para iluminar o ambiente. E o era, na verdade.
Toda a clara luz daquela tarde, contudo, de súbito ficou com um
brilho intenso. Intenso a ponto de ofuscar a visão.
Quando meus olhos te viram, compreendi que foi a luz do teu sorriso receptivo que intensificou o brilho daquela tarde inesquecível
do nosso reencontro.
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Então o mistério se fez claro e o segredo veio à luz.

José Roberto Cristofani

Sobre o Autor
José Roberto Cristofani
Sou Pastor, ministro religioso presbiteriano e celebrante de casamento. Exerço meu trabalho há mais de 20 anos. Sou PhD em
Escritura Sagrada e um amante da poesia bíblica.
Minha missão é invocar a bênção do Criador sobre os seus filhos.
Abençoar casais que, como vocês, desejam receber a bênção sobre o seu relacionamento.
Sobre o meu trabalho de celebrante e contato, click nos links:
www.CelebrarCasamento.com.br / contato@celebrarcasamento.com.br

