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Prefácio

Maria Cristina Manfro, a Cris, como muitos a conhecem, é uma 
pessoa muito especial. Seu constante alto astral e sua excepcional capa-
cidade de comunicação a tornam uma pessoa sempre muito querida por 
todos que com ela convivem. Terapeuta experiente, trabalhando com in-
divíduos, casais e famílias, utiliza sua larga experiência não somente no 
exercício da arte da terapia, mas também para escrever a respeito dos 
mais variados temas ligados à sua área de trabalho, em especial sobre as 
complexidades dos relacionamentos amorosos. 

Este livro é mais um resultado de sua grande criatividade e pro-
dutividade, sendo uma seleção de textos publicados na mídia impressa 
ou mesmo inéditos. O critério desta seleção é a temática que dá título 
ao livro: Encontros & Desencontros. Aborda com maestria questões que 
vão desde as angústias dos primeiros sinais de distanciamento, passando 
pelos desafios das muitas formas de conflitos, desamores, infidelidades, 
mágoas e dores dos relacionamentos, até o seu doloroso final. 

Mas Cris também fala de superações de crises, de reconquistas, 
de redescobertas e de novas aventuras que estão, muitas vezes, à espera 
daqueles que têm a coragem de superar as relações empobrecidas e os 
desamores que desqualificam e oprimem. Essas pessoas renascem como 
Fênix das cinzas de casamentos falidos e de amores esgotados ao longo 

Luiz Carlos Prado e Adriana Zanonato*

* Luiz Prado e Adriana são terapeutas de casais e famílias.



de grandes batalhas ou de um tédio crescente e frustrante. Essas questões 
humanas são presença frequente na vida de muitos casais – enfrentá-las 
é um desafio que somente pessoas com larga experiência no trabalho clí-
nico com casais e famílias podem fazê-lo com competência. Cris Manfro 
tem essa experiência, em seu trabalho e em sua vida pessoal e familiar 
intensa e afetiva. 

Este livro é escrito no estilo da Cris – com simplicidade e pro-
fundidade, com seriedade e afeto. Com uma linguagem agradável, vai 
contando histórias de vida e de relações nas quais encontramos nossos 
amigos, conhecidos, familiares ou a nós mesmos. São histórias que nos 
fazem pensar sobre esses temas tão relevantes e tão universais: as relações 
amorosas, os casamentos, os desencontros e os reencontros. Cheios de 
ensinamentos úteis para pessoas que queiram compreender melhor esses 
aspectos da vida humana, este livro é um presente para todos nós. Cur-
tam e aproveitem em suas próprias vidas e relacionamentos!
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Quando você ler este livro, terei contado com 28 anos de traba-
lho, com histórias de dores e amores, encontros e desencontros, chega-
das e partidas, términos, recomeços e reconstruções. Reflexões, ideias e 
experiências que passam a ter voz a partir de tantos relatos que criam 
vida própria na escrita. Histórias que se entrelaçam e que conectam uns 
aos outros. 

Na matemática da vida, todos são iguais. Vivemos felizes até que 
os dramas chegam. Com os dramas chegam os vilões, mas também che-
gam pessoas para ajudar. É então que vem a luta. Toda história precisa 
de luta, ainda mais as de amores. E finalmente vivemos felizes novamen-
te... até o próximo drama. Na minha crença, isso que nos faz “irmãos”, 
nos faz todos iguais: os dramas e lutas da vida. Se você se identificar nes-
tas histórias não será mera coincidência. É a sua história, mas ao mesmo 
tempo são as histórias de todos nós.

Aproveite e faça as suas reflexões. O livro não tem por objetivo 
julgar, avaliar e nem determinar o certo e o errado, mas se propõe a um 
diálogo com o seu interior. Que ele seja um bom companheiro e que 
minha voz vá com você.

Apresentação





Procura-se alguém

P rocura-se alguém que seja capaz de rir. Que tenha riso fácil, es- 
 pontâneo, mas acima de tudo autêntico. Que saiba rir das mi- 
 nhas piadas bobas. Que ache graça do meu jeito atrapalhado, 

que tenha sempre humor. A vida em parceria, mas somente com serie-
dade, sem humor, é insuportável.

Procura-se alguém que esteja disposto a ouvir. Mesmo que os as-
suntos não sejam do seu interesse. Que possa ficar atento e respeitoso 
com minha fala e que valide o meu saber.

Procura-se alguém que fale comigo e que se sinta motivado a me 
contar sobre suas coisas. Que compartilhe comigo o que pensa e o que 
decide, fazendo com que eu me sinta uma pessoa incluída em sua vida.

Procura-se alguém que não tenha segredos nem mentiras comi-
go, mas sem deixar que a riqueza da própria individualidade e que res-
peite nossos limites. Procura-se alguém que me deixe respirar, obser-
vando as minhas fronteiras, sem pensar que com isso estou isolando-o 
da minha vida.
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Procura-se alguém que ame a vida. Que ame a natureza. Que ame 
os amigos. Parceria, para ser boa, precisa ter a alegria dos amigos. Mas 
não aquela necessidade social e desenfreada dos eventos sociais. Falo do 
encontro genuíno do carinho da amizade.

Procura-se alguém que trabalhe. Mas, que trabalhe pelo relaciona-
mento. Nutrindo, abastecendo de afeto, carinho e gentileza.

Procura-se alguém que me incentive e motive. Que vibre com mi-
nhas conquistas e que queira o meu crescimento. Procura-se alguém que 
sempre queira ser melhorado, não para mostrar para ninguém, mas para 
ser alguém especial.

Procura-se alguém que desista de ir a todas as festas sem que isso 
represente se isolar, porque minha companhia é o bastante.

Procura-se alguém que queira envelhecer com tranquilidade. Sem 
rolos, sem encrencas, sem problemas que não os corriqueiros da vida.

Procura-se alguém que me queira muito e me querendo se sinta ten-
do sentido na vida ao meu lado.

Procura-se alguém que chegue ao nível do gostar de ter, mas sem 
que isso sobreponha o que se é, ou melhor, o que somos e vivemos.

Procura-se alguém que aprecie o valor de se estar junto, amar e ser 
amado.

Procura-se alguém que não co-habite comigo, mas que conviva co-
migo.

Procura-se alguém que, apesar das minhas limitações, eu baste. Pro-
cura-se alguém que me amando, ame estar com quem está. E assim... me 
amando e me desejando seja grato pela benção de ter todo e unicamente 
para si o meu amor. 

Se você é esse alguém, saiba que muitas pessoas neste momento pro-
curam por você. Se você é quem procura esse alguém, pense em se trans-
formar nesse alguém tão especial e o encontro acontecerá.


