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PRÓLOGO 

A nossa passagem pela terra, é sem dúvida uma 

enorme caixa de surpresas. Todos os dias, nós tentamos 

retirar algo de dentro desta caixa e, na verdade, nunca 

sabemos o que pode sair de dentro dela.  

Este livro conta a história de uma complexa 

odisseia,  fala sobre o espírito lutador de um rei, sobre a 

luta de uma família para salvar a vida de uma criança e a 

vida entre dois países maravilhosos de línguas e hábitos 

diferentes.  

No percorrer dessa odisseia, veremos a 

importância de se ter uma visão global de situações que 

enfrentamos no cotidiano, assim como uma opinião 

pessoal sobre a presença espiritual de Deus. 

 Dado o ambiente em que vivemos, parece que 

nós planejamos nossos objetivos e lutamos arduamente 

para alcançá-los, focando constantemente em aumentar 

nossa riqueza material. O nosso sonho de felicidade, por 

muitas vezes, somente estará assegurado se adquirirmos 

o carro novo, uma casa enorme e bem localizada, 

aquelas roupas de grife, etc. Em suma, possuindo 

"coisas" nós pensamos que tais aquisições nos 

conduzirão à felicidade. 

 Porém, em busca de realizar tal sonho nós temos que 

diariamente acessar esta enorme caixa de supresas, ao 

qual eu chamo de vida; e às vezes, em vez de um sonho, 

nós poderemos retirar de dentro dela, um grande 

pesadelo. 

 Eu concordo que as pessoas precisam  ter seus 

sonhos de possuir bens materiais e acho que devem 
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persegui-los. Afinal, temos que ter recursos para 

sobreviver e alcançar os nossos objetivos. Entretanto, é 

importante que essas metas não devam ser perseguidas 

a qualquer custo. Nada valerá a pena se sacrificarmos a 

nossa moral ou mesmo a integridade de alguém. 

 No caminho em busca pela felicidade, muitas 

vezes procuramos por atalhos. Nós nunca pensamos 

sobre os obstáculos que poderão aparecer ao longo da 

viagem. Esses obstáculos podem nos forçar a um desvio, 

a um atraso, ou mesmo ao abandono dos nossos planos.  

A aflição de um membro da família com uma 

doença rara, certamente se tornará um obstáculo no 

caminho da vida podendo forçar todos em outra direção, 

ou mesmo deixar-nos à deriva. Diante desse obstáculo, 

você realmente não sabe onde está indo nem quando 

sua viagem vai acabar. Este é o tipo de desvio que eu e 

minha família confrontamos. Para a maioria das pessoas, 

isto pode ser chamado de destino ou um desejo de Deus. 

Estes desvios podem levar a um sentimento de 

completo desamparo na medida em que você tenta 

encontrar o caminho certo. E, ao lidar com as doenças 

raras, as coisas se tornam mais complicadas quando até 

mesmo os profissionais da saúde estão perdidos a 

respeito de como lidar com a situação.  

Nesse desvio, como fatores adversos e/ou 

favoráveis, você encontrará todos os tipos de pessoas. 

Umas vão instigá-lo a desistir e buscar outra direção; 

algumas pedirão para clamar por Deus e sugerirão que 

você deixe o caso nas mãos Dele; várias darão opinões 

completamente adversas à realidade que você está 

vivendo e outras serão muito úteis.  
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Em uma situação muito difícil, ser sábio é 

extremamente importante. Nossas emoções podem 

facilmente nos conduzir ao fracasso, especialmente 

quando você está cercado por pessoas céticas. 

 Talvez eu ainda não saiba o que é a felicidade. O 

desvio que fui forçado a tomar, como eu descrevo neste 

livro, tornou-se meu destino e, creio que este é o meu 

caminho para alcançar a felicidade. Quem sabe o que eu 

vou puxar em seguida de dentro da grande caixa? Mas, 

eu  agradeço a Deus todos os dias pelo que tem 

acontecido na minha vida até agora. 
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