


Índice

Introdução ..................................................................................... 9
Viver com os seres humanos ........................................................... 11
No começo…  .................................................................................. 15

Anna ............................................................................................. 21
Anna P.  ........................................................................................ 25
Rossana  ........................................................................................ 33
Angela  .......................................................................................... 41
Ada  ............................................................................................... 47
Tina  .............................................................................................. 55
Claudio ......................................................................................... 61
Alfonso ......................................................................................... 67
Katia  ............................................................................................. 75
Adriana ......................................................................................... 83
Milena  .......................................................................................... 89
Vito  ............................................................................................... 97
Sara ............................................................................................... 103
Paola ............................................................................................. 109
Giorgio  ......................................................................................... 115
Mario  ............................................................................................ 121
Daniela  ......................................................................................... 127
Maria Letizia  ................................................................................ 133
Katia N.  ........................................................................................ 139
Carmen ......................................................................................... 147



Ainda… Anna ............................................................................... 153
Anita ............................................................................................. 157
Ale  ................................................................................................ 161
Enrico ........................................................................................... 169

No final da jornada ....................................................................... 173
Agradecimentos ............................................................................. 175
Posfácio  ......................................................................................... 177



9

Introdução

O livro Viver com os Anjos foi o início da minha experiência lite-
rária e do meu compromisso ao serviço dos anjos enquanto 
testemunha de uma vida vivida sob as suas asas.

Desde pequena, na verdade, estava ciente de que nunca estamos 
sozinhos e de que somos sempre ajudados e protegidos pelos nossos 
Guardiões Celestes.

Todos temos um anjo e todos poderemos encontrá-lo, senti-lo  
e receber a sua ajuda. Muitos ainda duvidam e acreditam que esta é 
uma experiência possível somente para pessoas extraordinárias ou 
superdotadas.

Aqui reside, portanto, a inspiração deste livro: testemunhar que 
os anjos existem e vivem com todos nós.

Guiada e inspirada pelo meu Guardião Celeste, encontrei pessoas 
que declaram viver juntas com os anjos e contei as suas experiências 
extraordinárias.

As histórias recolhidas testemunham de que modo é possível 
para todos nós vivermos junto ao próprio Guardião e de que modo a 
existência humana, abrindo-se à presença dos anjos, acolhe a força 
milagrosa do Amor.

Na verdade, quando um anjo entra na nossa vida, nada volta  
a ser como antes.

Mudam os nossos pensamentos, as nossas emoções, as perceções 
sobre nós e os outros.

Muda especialmente o nosso modo de amar.
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O amor já não é um sentimento, mas uma visão da nossa alma. 
Com os anjos começamos a saborear um novo tipo de Amor, que nos 
enche o coração e nos faz sentir profundamente amados.

Os anjos entram na nossa vida quotidiana para trazer o calor e a 
força do Verdadeiro Amor. O anjo, amando-nos, transforma a nossa 
vida e nós, amando-o, transformamos o nosso coração. Os anjos  
ouvem-nos e falam connosco, doando ao nosso coração Palavras 
de esperança, de amor, que sabem tocar e transformar. Os nossos  
pensamentos abrem-se à visão da alma e começamos a relembrar, 
a reencontrar a memória de uma Vida onde Tudo é unido e Tudo  
é Amor.

Por ocasião da nova edição de Viver com os Anjos senti o desejo de 
transmitir ao leitor as Palavras dos anjos, de ajudar o leitor a perce- 
ber o som daquele Amor que sabe curar, salvar e vencer cada mal. 
Quis dar voz à outra metade do Céu para conseguir entender melhor 
a Vida e o Ser Humano.

Quem somos? E o que quer dizer viver?
A resposta está no encontro do Amor entre nós e o Mundo 

Invisível do Espírito que vive connosco e dentro de nós.
Conhecendo os anjos começamos a conhecer-nos melhor.
E ouvindo-os, abrimo-nos para escutar a Voz da nossa Alma e da 

sua Palavra…
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Viver com os seres humanos
Testemunho de um anjo

M inha amada amiga, é com prazer que aceito o seu pedido 
de contar a nossa vida junto a vós, Seres Humanos, por 
nós tão amados.

Deve saber que a Vida que nós vemos não é a mesma que aparece 
diante dos vossos olhos.

Do lugar no qual estamos a visão da vossa vida é somente uma etapa 
do Caminho Completo.

Nós vemos o Todo e aquilo que é alheio ao olhar humano.
O que vemos?
Que tudo é Amor e neste Único Objetivo de Amor Tudo é Alegria.
Saiba que nada é como parece ao vosso olhar e tudo vai além dos limites 

e aos confins da vossa perceção física.
A Vida é Amor que nasce do Coração.
É o Coração, na verdade, que vos permite Viver…
Vivemos convosco e por vós desde sempre, para vos mostrar a Verdade 

e a Beleza da Vida.
Do Alto do nosso Posto observamos quão forte e intensa é a vossa dor 

que consegue escurecer os pensamentos e esmagar o coração.
O vosso sofrimento é grande e, por vezes, muito pesado.
Mas saibam que nunca estão sós.
Estamos sempre convosco, prontos a intervir em vosso auxílio.
Estamos sempre convosco para vos darmos Amor, para vos envolver-

mos no Amor Divino, que é Força capaz de curar, convalescer e abrir-se  
à Alegria do Verdadeiro Amor.
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Cada vez que nos chamam e nos permitem ajudar, nós oferecemos um 
tipo de Amor que transforma o olhar, enche os vossos corações e abre as 
vossas consciências à memória de quem realmente são.

A dor, na verdade, nasce da perda da vossa memória. Vocês são Seres 
de Luz, Seres Divinos que escolheram viver a experiência da Vida terrena, 
da dimensão da dualidade onde reina o conflito entre o Bem e o Mal, entre 
a dor e a alegria.

É um teste importante para vós, Seres de Luz, assumir um corpo  
e tornarem-se Humanos.

O vosso sofrimento nasce quando já não reconhecem a vossa Luz,  
a vossa Natureza Divina.

Mas o vosso coração sabe… e quer lembrar-se…
Curam-se da dor, na verdade, quando escolhem ouvir a voz de vosso 

coração.
Não tenham medo.
Estamos ao vosso lado e damos-vos a Força para curarem as vossas 

dores e reencontrarem em vós a Presença Divina com a qual sempre podem 
criar a vida que desejam.

Vós sois Amor, Luz e Alegria.
E nós vivemos convosco para vos relembrar e para vos fazer sentir  

o perfume do Verdadeiro Amor que nasce do Vosso Coração.
Tudo é ganho com a Força do Amor Divino que nós vos ajudamos a 

sentir e a redescobrir em tudo o que vos rodeia: na Beleza da Natureza, 
do Céu, nas pessoas, nos animais.

Mas especialmente em Vós.
Nós, Anjos, queremos entrar em contacto convosco, fazer-nos ouvir 

para conseguir colaborar convosco na criação do Objetivo da Vida Divina.
Estamos convosco para vos ajudar a ver, a sentir, a compreender e a 

reencontrar em vós a Força que frequentemente duvidam ter.
Não temeis: o Amor Divino transforma e vence cada dor.
E vós sois Amor Divino, mesmo se com frequência se esquecem e se 

distanciem.
Tenham fé em vós, no vosso futuro.
Confiem e creiam na nossa ajuda.
Estamos sempre convosco. Procurem-nos, chamem-nos.
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Ajudar-vos-emos sempre. Peçam e receberão.
Abram o vosso coração à nossa presença para viver no Amor, que é 

Luz e Alegria.
Estamos convosco. Para vos amar.
Sempre. Em todos os casos. Eternamente.

Viver com os anjos, portanto, é recordar quem somos… Encontro 
após encontro, história após história começava a reencontrar na minha 
vida a presença dos meus Amigos Celestes e, como uma menina, vol-
tava a abrir com confiança o meu Coração à Vida e a recordar…

Encontrei anjos onde quer que fosse, a seguir os passos do meu coração.
Em cada rosto reconhecia a sua luz,
em cada palavra reconhecia as suas vozes.
O mundo está cheio de anjos
e os anjos estão ao lado de cada um de nós.
Alguns apercebem-se disso: veem-nos, sentem-nos, seguem-nos.
Eles reconhecem-nos nos recantos das suas vidas quotidianas.
Outros, ao invés, ignoram-nos e prosseguem indiferentes, indepen- 

dentemente das suas mãos esticadas sempre que caem sob o peso das 
dificuldades.

Encontrei anjos em cada história que recolhi e depois contei.
E é uma grande alegria descobrir que não estamos sós nesta terra  

à sua procura.

Um dia, um anjo disse-me:
«Cala-te e escuta! Escuta o coração deles, as suas palavras. Escreve-as.
Serão alegrias para ti e para todos aqueles que as lerão.»
Comecei uma jornada em busca de vestígios daqueles que, como eu, 

acreditam neles e os amam.
Encontrei-os e encontrei os meus anjos.
Cada um deles me ajudou e cada encontro nunca aconteceu por acaso…
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No começo…

S empre soube, desde criança, da minha predisposição para 
escrever. 

Escrevia muito e durante bastante tempo.
Ainda assim, apesar de os professores me encorajarem a seguir 

a minha vocação, sempre escolhi não a acompanhar. Não a escutava, 
não a cultivava.

Claro que me interessei pelo mundo vasto da comunicação. 
Contudo, até há pouco tempo, nunca tomei seriamente em conside-
ração a possibilidade de escrever… um livro.

Trabalhei na área da moda, mas não encontrei nela o oxigénio 
necessário para a minha vida criativa.

Trabalhei na televisão, onde, como autora, idealizei a série tele-
visiva Anjos.

Pela primeira vez, tive a sensação clara de que havia colocado  
a minha criatividade ao serviço de um conteúdo espiritual.

E a coisa, creia, fez-me sentir bem.
Anjos foi uma revelação luminosa.
Pude combinar as minhas aspirações espirituais com a minha 

capacidade de executar.
Hoje, posso considerar o início de um novo caminho: a etapa mais 

intensa e revolucionária da minha vida.
Aprendi a ler e a compreender a minha realidade, a conhecer 

sempre melhor a minha alma e a enfrentar provações que tornaram 
os meus objetivos ainda mais claros.
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O meu relacionamento com os anjos e com Deus tornou-se cada 
vez mais forte.

O meu amor pelos anjos tornou-se imenso.
A experiência televisiva dos Anjos terminou. Sem qualquer segui-

mento, pelo menos do ponto de vista profissional. A televisão parecia 
ter-se desinteressado deste tipo de conteúdo. E eu, por outro lado, 
fiquei ciente de que não me tornaria uma autora que escreve para 
televisão.

Então, o que queria fazer?
Sentia que havia muito para descobrir, para compreender. E, toda-

via, não pensava poder dedicar tempo a ouvir a minha alma.
A vida achou por bem vir em meu auxílio, impondo-me uma 

pausa forçada.
Só mais tarde compreendi a grande oportunidade que estava 

escondida por trás das dificuldades aparentes ou das súbitas «portas 
fechadas».

Diante de mim podia ver um novo caminho que ainda hesitava 
percorrer. Permanecia parada e nada se movia.

Então, finalmente, consegui superar todas as minhas descon- 
fianças, medos e dúvidas, e abandonar-me com confiança nas mãos 
dos meus anjos. Não foi, claro, um período fácil: estava terrivelmente 
confusa, porque ignorava o destino para o qual eles me estavam  
a guiar.

Os anjos, na verdade, indicam-te o caminho; frequentemente, 
ao percorrê-lo, deixam-te sem nenhuma certeza, apenas o seu amor.

Com o tempo, aprendi a preferir o caminho ao destino. Mas agora, 
eram muito fortes as ansiedades ligadas ao futuro…

Consegui, gradualmente, de tempos a tempos, abandonar o con-
trolo sobre a minha vida e encontrei a indicação que procurava.

Ao caminhar pela cidade, deparei-me com folhetos publicitários 
de uma companhia de teatro.

Impressionaram-me as palavras do texto, que senti como se fos-
sem minhas e, acima de tudo, reconheci a voz do anjo nas entrelinhas.  
Não sabia o que aquela experiência me traria, mas pressenti a impor-
tância de a encarar, de… mergulhar.
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O diretor estava a escrever uma comédia sobre a dinâmica  
do enamoramento e comecei, quase por brincadeira, a escrever 
com ele. Colaborei na elaboração da piéce, que foi levada à cena com 
êxito.

Senti o prazer profundo da escrita, que me permitia realizar via-
gens maravilhosas no mundo da fantasia e, ao mesmo tempo, comu-
nicar com o público.

No entanto, apesar do reconhecimento e do pedido de outras 
colaborações, abandonei o teatro para seguir aquela voz que agora 
sinalizava o meu caminho.

Apesar de as minhas escolhas serem aparentemente irracio- 
nais, confiava na minha intuição, que seguiu, como um cão de caça, 
os sinais de uma estrada ainda não totalmente evidentes.

Um dia, uma amiga jornalista convidou-me para uma reunião 
sobre relacionamentos de casais.

Até ao último momento pensei em recusar, mas, inexplicavel-
mente, aceitei.

É algo que me acontece desta forma com frequência. É mesmo 
no momento das escolhas «inexplicáveis» que emerge uma trama 
escondida por trás dos acontecimentos.

Naquela ocasião conheci Angelina Spinoni, editora-chefe do 
semanário Confidenze. Embora privada de experiência, ousei pedir-
-lhe para colaborar com a revista.

Após um teste, comecei a escrever contos.
A minha capacidade expressiva cresceu, tornou-se mais madura. 

Além disso, estava feliz porque o meu trabalho era contar histó-
rias de sentimentos. Custava-me acreditar ter de usar o coração para 
trabalhar.

Mas… as surpresas agradáveis não tinham terminado.
Descubro, na verdade, que a diretora da Confidenze, Cristina 

Magnaschi, crê e ama os anjos, e é uma mulher muito sensível à 
realidade espiritual.

Os anjos regressaram à minha vida… No entanto, finjo que não é 
nada e tento ignorar os sinais. Até que… encontro uma mulher que 
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me conta a sua experiência «angelical». Proponho a sua história ao 
jornal, que depois a publica.

Começo a escrever relatos de mulheres que tiveram encontros 
especiais com os anjos.

Entretanto, sinto, cada vez com mais força, a voz de um novo 
chamamento.

Ainda hesito em responder. Receio lançar-me no vazio, trabalhar 
num projeto não encomendado, não remunerado. Temo a responsa-
bilidade da escolha, assim como o regresso à insegurança.

Então, um dia, crio coragem e aceito interiormente escrever este 
livro. Digo «sim». Inicia-se a minha viagem à procura de homens e 
mulheres italianos que vivem as suas vidas junto dos anjos. E trans-
crevo as suas histórias.



Viver com os  

Anjos
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Anna

D izem que em cada nome está escrito o próprio destino. Se há 
situação em que tal me parece verdadeiro, é no meu caso.

Tinha cerca de 12 anos quando li pela primeira vez o 
diário do meu nascimento, escrito pela minha mãe. Estava emo-
cionada e curiosa por poder descobrir naquelas páginas o início da 
minha história.

«Nasceste no dia 4 de agosto de 1965. Pesavas 4,3 kg», escre-
via a minha a mãe. «O meu pai gostaria que te chamasses Bárbara.  
A minha mãe queria chamar-te Letizia. Chamar-te-emos Anna…»

Quem tinha decidido chamar-me Anna? E por que razão?
Imediatamente corri para a minha mãe. Estava inquieta e  

queria mesmo descobrir o mistério por detrás da escolha do meu 
nome.

A minha mãe sorriu, divertida com a minha insistência e, com 
grande doçura, começou a contar-me como é que eu tinha vindo 
mundo…

Era um típico dia quente de meados do verão. Fazia um calor aba-
fado, até nos faltava o ar. Durante a noite não tinha pregado olho. Estava 
cansada e nervosa. Não via a hora de dar à luz: o último mês tinha sido 
muito cansativo. A barriga tinha crescido muito e já me custava andar. 
A tua irmã, Maria Teresa, com apenas 18 meses, queria correr e andar a 
segurar a minha mão. Eu não aguentava mais e esperava que nascesses 
o quanto antes.
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Naquela manhã acordei muito agitada: havia uma preocupação que 
me abalava. Mas o quê? E porquê? Não conseguia compreender a causa 
da minha perturbação: talvez fosse o calor, o cansaço, ou talvez o medo 
da iminência do parto. De repente, uma pontada dolorosa dobrou-me e 
percebi que as contrações estavam a começar. Chamei o teu pai e meia 
hora depois já estávamos no carro em direção à clínica. O teu pai estava 
calmo, contente. Não via a hora de te conhecer. Apertava-me a mão e 
olhava-me, feliz. «Vai correr tudo bem», continuava a dizer, a tentar 
tranquilizar-me. A tua irmã, Maria Teresa, nascera sem problemas. Não 
conseguia perceber por que razão, agora, estava assim tão angustiada,  
e aquela estranha inquietação não me abandonava. Apoiei as mãos sobre 
o meu ventre como que para te defender. Sussurrei-te: «Vai correr tudo 
bem. Vais ver…» Mas não estava convencida.

O trabalho de parto durou cerca de dez horas. Estava exausta. As dores 
eram insuportáveis e começava a respirar de forma irregular. Faltavam-me 
as forças. Percebi logo que alguma coisa estava a preocupar os médicos, 
porque os ouvia a falar de um modo cada vez mais apreensivo. Pareciam 
nervosos e impacientes. Rezei mentalmente a Santa Ana, mãe de Nossa 
Senhora e protetora das mulheres em trabalho de parto, para me ajudar. 
Reconhecia as vozes dos médicos, mas já não conseguia perceber o que me 
estavam a dizer. Em seguida, lembro-me do rosto de uma freira gorducha 
que se sentou violentamente sobre a minha barriga. Gritei de dores e perdi 
os sentidos. Quando voltei a mim, vi o rosto do ginecologista sobre o meu. 
Ele estava sério e constrito. Ouvi-te chorar, mas não te pude ver. O médico 
estava em silêncio, quase envergonhado. Procurei por ti. O que é que te tinha 
acontecido? Como é que estavas? Onde é que estavas? Comecei a entrar 
em pânico. «Acalme-se. É uma menina e está bem. A sua filha tem mesmo 
uma grande vontade de viver», assegurou-me o ginecologista.

Somente mais tarde é que me contaram, ainda incrédulos, o que te 
tinha acontecido. Nasceste asfixiada, sufocada pelo cordão umbilical. 
Estavas totalmente negra, cianótica. Tinham decidido que era melhor não 
te ver, mas tu, de repente, começaste a respirar. O teu pequeno coração 
tinha recomeçado a bater. Quando, mais tarde, a parteira te pôs nos meus 
braços comentou, a sorrir, que se tinha tratado de um milagre. Disse-me 
que era absolutamente extraordinário o modo como tu tinhas lutado para 
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viver. Eu tive a certeza, no meu coração, de que Santa Ana tinha ouvido as 
minhas preces e que te tinha salvado. É por isso que te chamámos Anna…

Cada nascimento é um mistério, mas saber que nasci por um 
milagre certamente influenciou a minha vida.

Tinha 12 anos quando a minha mãe me contou pela primeira vez 
a história do meu nascimento. Não sei quantas vezes depois lhe pedi 
que me contasse tudo novamente.

Estava obcecada pela ideia de ter sido salva. Por quem e porquê?
Sempre tive uma grande fé e era uma criança que adorava rezar. 

Sabia que tinha recebido uma bênção especial de Deus. Estava profun-
damente grata e sentia nascer dentro de mim uma ligação profunda 
com o mundo espiritual. Queria agradecer e recompensar Deus aju-
dando os outros. Sonhava ser missionária em África, médica, juíza de 
menores. Enfim, queria ajudar o próximo, mas não sabia ainda como.

Ao crescer, a adolescência e a juventude tornaram confusas  
estas minhas aspirações. Quase as esqueci. Percorri caminhos que 
considerava felizes, mas ainda tinha sempre a sensação de estar  
longe do meu verdadeiro trajeto. Possuía coisas e vivia situações com 
que muitas pessoas se sentiriam felizes. Eu, pelo contrário, estava 
sempre inquieta, sempre à procura de algo que sentia ter perdido. 
Tinha esquecido a origem da minha história e o verdadeiro sentido 
da minha vida.

Só voltei a pensar naquela história muitos anos depois e, com 
grande espanto, descobri que ela não estava contada por inteiro.

Tinha já 36 anos. Trabalhava para a Mediaset como autora de 
Anjos.

Durante um almoço na casa dos meus tios maternos, conversá-
mos sobre Anjos, a série que estava a ser transmitida por aqueles dias.

A minha tia observou-me em silêncio e, então, timidamente, 
revelou-me um segredo que ninguém, além da minha mãe, conhecia.

«Creio que tudo nasceu com o voto da tua avó», disse-me. Todos 
nós a olhámos espantados. «Qual voto?», perguntei-lhe curiosa.

A minha tia começou a contar outra página do meu «estranho» 
nascimento. Voltei a lembrar-me, e, graças aos anjos, reencontrei-me.
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Lembro-me ainda muito bem do dia em que nasceste. Quando o teu pai 
nos avisou que a tua mãe tinha dado entrada na clínica, a avó fechou-se 
num silêncio impenetrável. Fazia-o com frequência quando estava preo-
cupada e nervosa. A tua avó era uma mulher de grande fé e passou toda 
a manhã em silêncio, a recitar o rosário. O dia passou-se e não recebemos 
notícias, o que era muito estranho. Ao fim da tarde, não sabíamos ainda 
de nada. Obviamente, este silêncio preocupava-a. Decidiu, então, ir à 
igreja. Assistiu à missa, e depois ficou na igreja a rezar. Sentia que algo de 
grave estava a acontecer. De repente, sentiu uma grande dor no ventre e, 
naquele momento, teve a certeza de que a sua filha e a sua neta estavam 
em perigo de vida. Rezou e pediu aos anjos, em particular ao teu anjo da 
guarda, para te salvar. Se isso acontecesse, tu pertencer-lhes-ias. No exato 
momento em que fez esta oração, tu vieste à luz.

Fiquei incrédula, sem palavras. Devo confessar que não percebi 
bem as palavras da minha avó, mas naquele momento reconheci o 
sentido da minha história e da minha vida. Tive a sensação de ter 
finalmente chegado a casa.

Os anjos guiaram-me para me encontrar a mim mesma. Nos mo- 
mentos mais belos da minha vida eles mostraram-me a luz do céu 
sobre mim; nos momentos mais difíceis, sustentaram-me com a 
força do seu amor. Estão sempre ao meu lado, prontos a intervir em 
cada pedido de ajuda.

Desejava encontrar pessoas com quem partilhar a minha expe-
riência e o meu caminho. Os anjos guiaram os meus passos em  
direção às histórias que tive a alegria de ouvir e de posteriormente 
escrever.

São histórias verdadeiras de pessoas que reconheceram a presença 
do anjo nas suas vidas. E nada para elas voltou a ser como dantes.
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Anna P.

E ncontrei Anna uma manhã no parque, enquanto passeava 
com o meu cão.

Vi-a de repente ao meu lado como se tivesse saído de uma 
árvore e pensei que parecia uma personagem das fábulas dos bos-
ques que tinha lido em criança. Pequena, arredondada, vestida com 
calças e camisola cor de laranja, cabelo ruivo, cortado curto, um rosto 
redondo no qual se destacavam dois grandes olhos negros e alegres, 
bem como um grande sorriso, aberto.

Vi-a novamente dois dias depois na venda da hortaliça, onde com-
prou dois sacos de cenouras para os seus cavalos. Descobri assim que, 
aos 58 anos, ela cavalgava todos os dias.

Gostei dela imediatamente, pela sua vivacidade e pelo seu entu-
siasmo. Fiquei curiosa porque me pareceu uma mulher particular e 
com uma grande força.

Encontrámo-nos por acaso novamente duas vezes no período de 
duas semanas: tivemos uma conversa agradável sobre cavalos, cães, 
bem como acerca dos seus netos.

Um mês depois, um amigo falou-me sobre uma conhecida sua 
que tinha vivido uma experiência angelical verdadeiramente especial. 
Passou-me o seu número de telefone para a contactar. Telefonei-lhe 
imediatamente para marcar um encontro. Quando cheguei ao encon-
tro fiquei completamente sem palavras quando foi Anna quem me 
abriu a porta. 

Era incrível!
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O nosso encontro não foi um mero acaso; eu estava em busca de 
pessoas dispostas a relatarem-me as suas experiências com os anjos 
e a Anna apareceu no meu caminho…

Tive duas filhas: Stefania e Lucia. Stefania morreu num acidente 
rodoviário quando tinha apenas 18 anos.

Era julho. Estava muito calor e Stefania tinha saído com os amigos. 
Antes de ir para a cama fui cumprimentar Ciro, o cão dela. Encontrei-o 
abatido, triste e estranhamente muito calmo, imóvel na cama da minha 
filha. Pensei que estivesse doente e que deveríamos chamar o médico veteri-
nário no dia seguinte. Eu fiquei estranhamente transtornada e não conse-
guia adormecer. Virava-me e revirava-me na cama, cada vez mais agitada, 
sem conseguir pegar no sono. Por volta da 1 hora, um raio repentino e 
violento atravessou o meu quarto. Levantei-me da cama muito assustada. 
Acordei o meu marido. Carlo tentou tranquilizar-me argumentando que, 
provavelmente, não muito longe da cidade estava a começar uma típica 
tempestade de verão. Fingi acreditar, mas ainda sentia crescer dentro de 
mim o medo e o pressentimento de um perigo iminente. Duas horas mais 
tarde, o toque do telefone interrompeu o sono da casa: Stefania estava 
morta. Exatamente à 1 hora, quando aquele raio violento havia atraves-
sado o meu quarto. Naquele momento, uma parte de mim morreu com  
a minha filha. A vida para mim já não tinha sentido, nem interesse.  
Não conseguiria ficar sem a minha filha. Continuava a pensar nela, a tocar 
nas suas coisas, nas suas roupas. Comecei a falar com ela, a escrever-lhe  
e a senti-la por perto, presente em cada momento do meu dia. A morte 
tinha-a arrancado de mim, mas eu não desistia e continuava a lutar para 
a ter comigo ainda. Só isso me fazia continuar a viver.

Seis meses depois da sua morte sonhei com ela. Estava bela, doce e 
sorridente como quando era viva. Falou-me com grande tranquilidade  
e amor. Convidava-me a parar de chorar porque ainda estava viva. Disse- 
-me que já não estava nesta terra, mas que vivia numa outra dimensão e se 
encontrava bem. Depois desapareceu e apareceu a sua sepultura, de onde 
saía um feixe de luz colorida que se erguia para o céu. Compreendi que 
Stefania tinha subido ao céu e pensei nela como o meu anjo da guarda. 
Apesar da calma de Stefania, eu não conseguia encontrar paz e aceitar 
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a sua morte. Era um peso muito grande para mim e uma injustiça que  
o meu coração não conseguia suportar.

Começou, assim, para mim uma nova vida. Se assim se pode dizer…
Na verdade, retirei-me do mundo. Procurava ficar cada vez mais 

sozinha para estar na companhia de Stefania. Falava com ela e percebia 
as suas respostas. Desabafava com ela e sentia a sua proteção, o seu amor. 
Vivia a ouvir a sua presença. Não me sentia sozinha, porque nunca estava 
sozinha: estava sempre com ela.

Teria seguido em frente, para sempre assim, se um dia, muitos anos 
depois, não tivesse tido um encontro realmente singular.

Era dia 5 de janeiro e eu completaria 50 anos no dia seguinte. Estava 
nas montanhas com o meu marido, nos Alpes Suíços. Gosto muito de 
esquiar e esquio muitas vezes sozinha, para poder aproveitar o silêncio  
e a beleza das montanhas.

Naquele dia saí de casa tarde porque tinha estado a preparar tudo 
para a chegada da minha filha e do meu neto que se juntariam a nós para 
festejarmos o meu aniversário e o feriado da Epifania do Senhor. O meu 
marido gostaria de ter organizado uma festa com alguns dos nossos amigos, 
mas eu não aceitei porque não tinha nada para festejar. Depois da morte 
da Stefania eu e Carlo tínhamo-nos distanciado. Amava-o, mas já não 
o compreendia. Ele tinha mergulhado no trabalho e parecia ter superado 
a dor da morte da nossa filha. Eu não suportava que ele pudesse fazer de 
conta que nada tinha acontecido. Não podia aceitar que ele conseguisse 
esquecer. Carlo viu-me sair sem me dizer nada. Disse-lhe que voltaria assim 
que possível para receber a minha filha Lucia com o menino.

Estava um dia belíssimo, com o céu limpo, azul, iluminado por um 
sol intenso. Fazia muito frio, mas eu estava bem. Gostava de esquiar com 
velocidade, atravessando o gelo frio daqueles dias de inverno. Por volta 
das 13 horas senti uma fome repentina e um desejo incomum de comer 
Kaiserschman. É um bolo regional, uma espécie de omelete doce coberta 
de açúcar de pasteleiro e molho de mirtilos. Não queria parar para comer 
porque àquela hora os abrigos estão sempre muito lotados, mas o desejo 
de comer Kaiserschman não me abandonava. Parei num abrigo que já 
estava fechado. Fui para outro, mas lá também já se tinha esgotado. Apesar 
de tudo, o desejo de comer o bolo aumentava.
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Pensei que o meu comportamento era estranho porque nunca paro 
quando esquio e tinha tomado um grande pequeno-almoço naquela 
manhã. Procurei o bolo nos abrigos mais próximos, mas inutilmente. 
Pensei então em ir para o Laurin, que é um abrigo mais distante. Cheguei 
ao Laurin, e, finalmente, encontrei o bolo. O salão estava muito lotado e 
todas as mesas ocupadas. O meu olhar pousou sobre uma mesa ao fundo 
do salão onde estavam sentados uma rapariga loira e um casal de jovens 
de tez morena e longos cabelos, de um preto reluzente. Pensei que fossem 
dois índios. Continuava a olhá-los fixamente, sem saber o que me atraía 
especialmente. De repente, um homem sentado na mesa da rapariga loira 
e dos índios levantou-se e deu-me o seu lugar. Sentei-me ao lado deles e 
cumprimentei-os. Responderam-me com um sorriso. Enquanto comia o 
bolo, não pude evitar escutar a conversa deles. Estavam a falar de como 
curar a asma de origem psicossomática com remédios naturais. Fiquei 
realmente impressionada com aquele discurso, porque durante muitos 
anos sofrera desse distúrbio. Olhei para o prato, a fingir que perseguia 
os meus pensamentos. A rapariga loira não falava, mas escutava com 
um sorriso, enquanto olhava à sua frente. Era bonita, mas diferente das 
outras raparigas. Possuía um fascínio peculiar que, naquele momento, 
não compreendia. A rapariga loira começou a contar de que modo Santa 
Ildegarda recebeu dos anjos muitas receitas de ervas medicinais.

Naquele momento tive a clara sensação de estar a viver uma expe-
riência muito especial: havia sinais a mais! Uma semana antes, na ver-
dade, tinha comprado um livro sobre Santa Ildegarda. Acabei de comer o 
bolo, mas não consegui levantar-me e abandonar a companhia daquelas 
pessoas. Estava muito impressionada com todas aquelas coincidências e, 
escondida por trás dos meus óculos escuros, continuei a ouvir as palavras 
daquela rapariga loira, que contava aos dois amigos a relação entre Santa 
Ildegarda e os anjos. Já era tarde e relutantemente afastei-me da mesa. 
Fui pagar e desci ao andar de baixo, onde se situava a casa de banho. 
Fiquei realmente surpreendida ao encontrar a rapariga loira. Sorri-lhe, 
aproximei-me e comecei a falar com ela. Desculpei-me por ter ouvido a 
sua conversa. Ela sorriu-me e docemente pediu-me para retirar os óculos 
escuros. Aceitei e encontrei o seu olhar. Um arrepio percorreu-me as costas. 
A rapariga olhava-me como se me conhecesse desde sempre. Senti a sua 
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doçura e a sua força. Estava tranquila e perfeitamente à-vontade quando 
lhe confessei que também eu acreditava em anjos. Lembro-me ainda das 
palavras da rapariga. Olhou-me a sorrir e disse: «Fazes bem em crer nos 
anjos, porque os anjos estão muito mais próximos do que pensas.» «Eu sei»,  
respondi, «porque sinto sempre ao meu lado a minha filha Stefania. Ela é  
o meu anjo e sei que me ajuda». A rapariga falou-me, então, com uma 
doçura extraordinária, e o som da sua voz afagou o meu coração. Ainda 
hoje, quando penso naquelas palavras me comovo. «Já chegou a hora de 
a tua filha levantar voo, mas estás a impedi-la. A tua filha é como um 
passarinho ligado a ti com um cordão e não consegue libertar-se para 
voar.» Comecei a chorar silenciosamente, mas não sentia dor. Estava 
muito calma e serena e um grande calor aqueceu o meu corpo. As minhas 
tensões derreteram-se e os meus nervos afrouxaram-se. Enquanto chorava, 
agradecia-lhe. «Amanhã é dia 6 de janeiro e farei 50 anos. Tu deste-me 
um presente belíssimo.»

A sua resposta impressionou-me. Disse-me: «Não me deves agradecer. 
Foste tu quem me procuraste e quiseste este encontro. Daqui a pouco, 
quando desceres em direção ao vale, perceberás tudo.» As suas palavras 
poderiam parecer-me estranhas, mas eu, pelo contrário, senti-me cheia de 
uma paz e de uma serenidade que jamais tinha experimentado. Estava 
realmente muito emocionada. Despedi-me. Quando saí do abrigo, vi-a a 
conversar com os seus amigos e decidi aproximar-me para lhe agradecer 
novamente. Baixei-me para prender os esquis e quando levantei a cabeça já 
não a vi. Tinha desaparecido com os amigos sem deixar rasto. Procurei-a 
por todo o lado, mas não voltei a vê-la. Tentei encontrá-la com os esquis 
pelo único caminho que descia em direção ao vale. Naquele momento, 
dei-me conta de que nenhum dos três tinha esquis. Mas não era possível 
chegar ao Laurin a pé! Era tudo muito estranho e misterioso, mas não 
estava minimamente perturbada.

Olhei para o relógio: já era tarde e tinha de voltar para casa. Aumentei 
a velocidade da descida. O vento gelado cortava-me o rosto, mas não sentia 
frio. Pela primeira vez em muitos anos estava cheia de alegria. Parei por 
um segundo: a pista estava vazia, envolta num silêncio estranho, quase 
irreal. Levantei os olhos para o céu atraída por um barulho de batida  
de asas. Acima de mim voava um passarinho. Olhei-o e ouvi novamente  
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a voz forte e calma da rapariga loira que me falara sobre Stefania: «A sua 
filha é como um passarinho ligado a si com um cordão e não se consegue 
libertar para voar.» Os meus olhos encheram-se de lágrimas e a chorar 
falei àquele passarinho: «Meu amor, voa. Vai para onde é bom ires.»  
Eu soluçava, mas não sofria, enquanto olhava para o passarinho a levantar- 
-se sempre mais alto no céu e depois a desaparecer.

Naquele momento vi a minha vida com outros olhos e senti uma 
grande doçura a apagar a minha dor, a minha raiva. Naquele instante, 
o sangue e o calor da vida voltaram a pulsar dentro de mim. Sentia-me 
leve e cheia de amor.

Cheguei a casa e olhei-me ao espelho: parecia ser uma outra mulher.
O meu marido olhava-me preocupado e continuava a perguntar-me  

o motivo do meu atraso. Contei-lhe que tinha tido um encontro realmente 
peculiar e que falaria sobre isso mais tarde. Chegaram, então, a minha 
filha com o meu neto e, pela primeira vez em muitos anos, passei junto a 
eles uma bela noite sem pensar na Stefania.

Na manhã seguinte, levantei-me muito cedo, quando todos estavam 
ainda a dormir. Saí de casa e entrei na tranquilidade da aldeia ainda  
a dormir. Estava feliz. Entrei numa igreja. Sentei-me na penumbra e 
depois de anos em silêncio voltei a falar com Deus. Agradeci porque sabia 
que Stefania estava feliz, junto a Ele. Levantei, então, os olhos e observei 
as pinturas da igreja: eram anjos. Um anjo loiro com um sorriso muito 
doce, como o da rapariga do dia anterior. Então percebi, e a minha vida 
nunca mais foi a mesma.

Como eu não acreditava numa vida após a morte, eu tentava de 
todos as formas manter Stefania junto a mim, impedindo-a de partir 
em direção àquela viagem para a felicidade eterna. Queria tê-la ao meu 
lado para não a perder no vazio sem esperança da morte.

A partir daquele dia, comecei a rezar aos anjos para me ajudarem a 
estar tranquila e reencontrei a minha alma e uma nova felicidade. Comecei 
um novo caminho espiritual e nunca mais me senti sozinha. Reencontrei 
a alegria e o amor pela minha família, pela vida. Parece absurdo dizer 
isto, mas a morte da Stefania foi o início de um percurso que permitiu  
que eu me conhecesse verdadeiramente, à minha vida e à minha alma. 
Hoje, vivo com os meus anjos, com Deus por perto e sou feliz.
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Observo Anna enquanto me conta, comovida, a sua história,  
e encontro nela uma parte da minha vida.

De facto, a morte do meu pai, há cerca de 15 anos, foi uma expe-
riência muito dolorosa para mim, mas, ao mesmo tempo, muito 
importante para o meu crescimento humano e espiritual.

Nos momentos de desespero, na verdade, eu tinha a clara perceção 
da presença do meu anjo ao meu lado.

Experimentava a força do seu abraço que me sustentava e con- 
fortava.

Sentia ao meu lado a sua grande energia de amor a acalmar o meu 
coração e o meu sofrimento.

Então, num dia particularmente difícil, em que eu chorava, cabis-
baixa, esmagada pela dor, senti a sua mão amorosa levantar doce-
mente o meu rosto e mostrar-me a beleza da luz divina que iluminava 
o céu.

Reencontrei Deus ao meu lado e descobri uma nova felicidade.
Foi então que percebi a proximidade dos mortos e como o amor 

do nosso coração os torna eternos.




