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Em 1998, publiquei o livro Viver não é linear, dedicado aos noivos 
e aos jovens casais. Foi escrito com o objetivo de proporcionar uma leitu-
ra fácil, mas seus temas permitiram reflexões que agradaram a um bom 
número de leitores. No dizer do Pe. Brendan Coleman, que prefaciou a 
edição, “constitui um guia prático e útil para a família, a vida conjugal, a 
paternidade responsável e o inter-relacionamento de pais e filhos”. A edição 
se esgotou e, agora, dez anos depois, após lançar em 2008 o romance O 
encontro – Uma lição de vida, decidi reeditar o primeiro livro. Ocorre que, 
nesse intervalo de dez anos, muita coisa mudou, nos costumes e nos concei-
tos das pessoas. Por outro lado, adquiri novas experiências, nestes mais de 
quarenta anos de vida matrimonial, nos contatos com centenas de casais e 
através de palestras em cursos de noivos e outros eventos, afora nossa busca 
permanente de informações sobre assuntos atinentes à família. Por conta 
disso, está saindo agora não a segunda edição do Viver não é linear, mas 
um novo livro, estruturado a partir de algumas ideias do primeiro. Espero 
que agrade, porque a família e o casamento passam por grandes transfor-
mações, pressionados pela onda de materialismo trazida pela globalização, 
que quer se sobrepor ao idealismo e à espiritualidade. 

Seu principal objetivo é oferecer aos leitores, principalmente aos noi-
vos e jovens casais, um embasamento mínimo para repensarem suas vidas, 
para que a convivência matrimonial seja satisfatória. Em muitos lares – em-
bora exista amor –, pais se ressentem da qualidade da vida que levam por 
não saberem demonstrar seus sentimentos, e anseiam por caminhos que 

PReFáCio
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tornem sua existência e a dos filhos um encontro permanente, que transfor-
me o lar num porto seguro e feliz para todos. 

O livre-arbítrio, que permite ao homem cometer todo tipo de sandice, 
também oferece ao ser humano a possibilidade de optar por um caminho 
positivo. A humanidade pode, assim, colher frutos bons ou maus de suas 
atitudes, afastando-se ou se aproximando de Deus. A leitura é um dos ins-
trumentos que mais influenciam as pessoas, para o bem ou para o mal, 
dependendo das suas preferências. Espero que este texto proporcione boas 
ideias e estimule o leitor a se aprofundar nos assuntos nele abordados. 

O autor
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um Pequeno
ComentáRio

Somos casados há 48 anos, temos cinco filhos e oito netos. Vivencia-
mos em nossa trajetória um imenso número de eventos e passamos por 
muitas dificuldades, mas conseguimos, através da descoberta do caminho 
ensinado pelo Evangelho, ultrapassar esses problemas e, hoje, vemos que o 
importante mesmo é o AMOR. Tudo mais é transitório e ilusório. A família 
é a fonte de onde pode jorrar a paz ou o egoísmo para o mundo, dependen-
do de como se comporta o casal que lhe dá origem. Na convivência com 
noivos e casais através de nossa participação em pastorais da família, trans-
mitimos algumas experiências, assim como aprendemos bastante. Quan-
do Carduci resolveu escrever este livro, procurou unir a teoria à prática de 
vida, tornando-o um manual de fácil leitura e bastante informativo. Foi boa 
sua ideia de inserir ao final de cada capítulo questionamentos, porque eles 
levam o leitor a refletir sobre o que foi lido e a dar sua própria contribuição 
ao entendimento de cada assunto abordado. Espero que você goste do texto, 
como eu gostei.  

Áurea Lucia

                      


