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Prólogo

Sarah Laine olha o grande relógio que fica no final do corredor das salas
de aula enquanto segue seu caminho rumo às escadas da Universidade. Faltavam dez minutos para o meio-dia quando o professor de Direito Criminal
finalizou a aula e dispensou a turma.
Sarah terminou o Ensino Médio, ingressou na Universidade e já está
cursando Direito, o curso com o qual tanto sonhou. Ela trabalha em uma
grande loja de departamento num shopping na capital mineira desde que se
mudou para a capital. Duas vezes por semana, Franklin e Sarah encontram-se
para almoçar, já que seu tempo livre está cada vez mais escasso devido às atividades de ambos.
Sarah checa novamente seu relógio de pulso, estranhando a demora do
marido, pois uma de suas muitas qualidades é sua pontualidade. No mesmo
instante, ela ouve o celular vibrar na bolsa e procura-o rapidamente a fim de
atendê-lo.
— Alô! Oi, Franklin, onde você está? Estou te aguardando em frente da
universidade — ela diz, olhando para os lados à procura dele.
— Querida, eu não posso deixar o trabalho. Surgiu um imprevisto que
terei que resolver. Se eu sair, posso me complicar — ele explica, demonstrando
chateação em seu tom de voz.
— Franklin, não há problema. Nos vemos no jantar — Sarah tranquiliza o marido com sua voz doce e suave de sempre.
Durante o caminho rumo ao trabalho, ela recorda-se de como haviam
chegado até ali, de todas as dificuldades que haviam enfrentado e da difícil
renúncia do marido.
Franklin agora é gerente geral de relações em um banco reconhecido internacionalmente, graças ao seu curso de Psicologia e seu bom relacionamento
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com pessoas. Ele recentemente conseguiu uma promoção no trabalho que o
deixou ainda mais realizado e, apesar da mudança tão radical em sua vida,
ainda é o mesmo homem apaixonado que lhe faz juras de amor. Sarah acredita
que será assim por muito e muito tempo.
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Capítulo 1

MINHA HISTÓRIA
Na cidade de Laguinhos não faz frio, nem mesmo no inverno. É uma
cidade clara, com dias quentes e ensolarados, e por isso todos os moradores
transitam com roupas leves e confortáveis. As senhoras de lá costumam andar
com seus guarda-chuvas abertos, como se fossem guarda-sóis, para se protegerem do sol excessivo no rosto.
Sarah caminha rápido com sua mãe pelas ruas da cidade. É sábado, e
elas vão fazer a limpeza da igreja. Amanhã, terão um novo padre na cidade,
pois há cinco meses não têm um vigário na paróquia, uma situação que já se
tornou comum para todos.
Padres precisam ser aprovados por dona Senhorinha para atuar na igreja, coisa extremamente difícil. Dona Senhorinha é a beata mais fofoqueira
da cidade, autointitulada dona da paróquia, e é quem lhes pediu para fazer a
limpeza para o acolhimento do novo mentor espiritual.
Sarah tem 17 anos e mora nessa cidade desde que nasceu com seus pais
e três irmãos menores. Eles têm uma pequena casa na periferia, cujo terreno
seu pai comprou à parcela, onde, com a ajuda da sua mãe, construiu três
cômodos e um banheiro pequeno.
Sua mãe chama-se Elaine Freitas Medeiros e é a melhor faxineira da
cidade. Trabalha em uma loja no centro da cidade e é conhecida por todos
como Laine. Já seu pai é bastante “famoso, não pelo seu excelente trabalho
como eletricista, no qual possui maestria, mas sim por ser viciado em jogos de
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