
Dedico esta obra aos meus 
melhores amigos: minha querida 

mãe Idelma e meu querido pai 
Gilmar.

E a todos os sonhadores que 
decidem dar um passo além do 

limite, vocês são os reis e rainhas 
deste mundo.



Este livro é para você.

Você acabou de colocar nas mãos 
exatamente o que você precisa ler, eu 
pensei em você enquanto escrevia cada 
linha deste conto.

O mundo precisa de uma luz que só você 
pode trazer. 

Este livro é um compromisso com a sua 
missão na Terra, este livro foi feito para 
honrar cada batida do seu coração. 

O conto aborda a Filosofia porque o 
enigma em torno da placa “limite” pode 
ser interpretado de diversas formas. 
O conto também pode ser utilizado 
no estudo da História porque fala da 
revolução e das mudanças de paradigmas 
na sociedade. 



A psicologia também pode ser abordada, 
porque o conto demonstra a formação 
de um padrão de comportamento em 
consequência da observação. Abrange 
também o Direito porque aborda a 
necessidade da participação do cidadão 
no processo legislativo e como o Direito 
acompanha a moral da sociedade.

Podemos também citar a Sociologia, 
porque o conto aborda o desafio 
da individualização e da mudança 
de conceitos em uma sociedade de 
comportamento massificado.

Eu acredito que, o conto, pela sua 
simplicidade e profundidade, pode 
mudar a vida de muitas pessoas, 
principalmente a sua. 

Então, vire a página. Vamos começar a 
aventura.

Ohana Nery





O Limite



6

O fim:

Era uma vez um lindo reino, o Reino do 
Finito.

Para saber como era o reino basta olhar 
ao seu redor. O reino se parece muito 
com o lugar em que você está agora.

Todos os habitantes do reino viviam e 
realizavam suas atividades normalmente, 
mas o Reino do Finito possuía algo 
diferente.
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Em uma parte do reino havia uma placa, 
e nessa placa estava escrito: “LIMITE”.

Nenhum habitante jamais ousou pisar 
além daquela placa.
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Um habitante chamado Gilmar cresceu 
imitando a conduta das pessoas mais 
próximas. Até que começou a questionar 
as pessoas ao seu redor sobre o porquê 
daquela placa, mas, ninguém dava uma 
explicação satisfatória.

Mas que limite era esse, afinal?

Em busca de respostas, Gilmar convocou 
todos os habitantes para uma audiência 
na praça principal. 
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Todos compareceram e Gilmar iniciou a 
audiência fazendo uma pergunta:

- Existe alguma lei que proíba as pessoas 
de pisarem além daquela placa? - 
Perguntou Gilmar.

- Não há! - Respondeu o povo.

Bastante confuso Gilmar questionou 
novamente.

- Se não há lei que proíba então, existe 
alguma penalidade para quem pisar além 
daquela placa?

- Se não há lei proibindo também não há 
punição! Não há! - Gritou o povo.

- Por que ninguém nunca pisou além 
daquela placa? - Resmungou Gilmar.
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Já irritados com tanto questionamento, 
pois, não estavam acostumados a pensar, 
os habitantes responderam:

- Nem sabemos quem colocou aquela 
placa. Pode ter sido o rei, pode ter sido 
um reino inimigo. Aquele aviso de 
“LIMITE” representa a nossa segurança.
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- Vocês inventam perigos para justificar 
a própria covardia. Como existe algum 
reino inimigo se vocês nunca, nem ao 
menos, tiveram curiosidade de saber o 
que existe ali? – Perguntou Gilmar. 

- Não devemos arriscar, o desconhecido é 
algo que deve ser evitado. O conhecido é 
o lugar seguro. - Disse um homem.

- Nossa terra, nosso reino, é tudo que 
existe. Além do limite só existe o abismo. 
- Disse uma camponesa.
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Indignado, Gilmar resolveu se aproximar 
da placa. Afinal, era só um pedaço de 
madeira com uma palavra escrita.

Olhou adiante e sentiu um pouco de 
medo, mas deu um passo além da placa 
“LIMITE” mesmo assim.

O povo gritava: - Louco, louco, loucura!
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E depois do primeiro passo, deu o 
segundo, o terceiro... E antes que notasse, 
Gilmar estava em um lindo lugar 
com areia branca, onde enxergou pela 
primeira vez uma grande porção de água 
azul, que se encontrava com o céu no 
horizonte e parecia não ter fim.
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Até que escutou a voz do rei.

– Gilmar!

Gilmar se aproximou do rei, e 
desesperado, exclamou:

- Vossa Majestade! Eu ultrapassei os seus 
limites! Mas não havia lei me proibindo e 
eu gostaria de saber o que existia além da 
placa. Se mesmo assim desejar me punir, 
siga em frente.
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O rei riu e respondeu:

- E quem disse que aquele era o meu 
limite? Há milhares de anos eu decidi 
que deveria compartilhar meu reino, não 
queria governar para sempre. Mas como 
decidir quem seria o novo rei? Então um 
dia eu coloquei aquela placa esperando 
que alguém a desafiasse.

- Então não existe limite algum? - 
Perguntou Gilmar.

- Existe porque as pessoas acreditam 
nele. Mas se as pessoas ignoram o limite, 
ele não existe. - Declarou o rei. - Um 
governante precisa entender exatamente 
isto: deve enxergar as coisas como 
realmente são.
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- Gilmar, aqui nesta parte do reino eu 
guardo várias minas de ouro. Além deste 
mar existem outros reinos. Não sou 
o único rei e este não é o único reino, 
existem outros mares. Além deste céu 
existe um Universo infinito. Todas as 
coisas e todos nós que estamos na Terra 
somos parte do Universo.

E Gilmar entendeu que se o Universo é 
infinito, e o homem é parte dele, o limite 
então não é uma lei da natureza, mas 
uma escolha do homem.



24

- E o que faremos agora? - Perguntou 
Gilmar ao rei.

- Você não faz nada. - Disse o rei. – Vou 
retirar a placa e anunciar que você é o 
novo rei, e que o limite chegou ao fim.  

Enquanto você governa, irei desfrutar 
de toda a abundância que existe no 
Universo. Vou viajar e conquistar novos 
reinos. Meu povo é entediante, vou 
embora daqui.
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- Mas você pode conquistar outros reinos 
além do nosso? Nosso reino não basta? - 
Perguntou Gilmar.

O rei gargalhou e respondeu: - Meu caro, 
mas você já se esqueceu do que aprendeu 
hoje? O limite não existe. Podemos 
conquistar qualquer coisa. Quanto ao 
reino, não estou partindo porque não me 
basta, mas principalmente porque não 
me sinto mais em casa.

- E como você vai saber o caminho? - 
Perguntou Gilmar.

- É andando que se faz o caminho. – 
Revelou o rei.
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Quando o rei anunciou a sua partida e 
Gilmar foi coroado o novo rei do Reino 
Finito, o povo não entendeu por que o rei 
foi sucedido por um louco.
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O novo rei convidou todos os habitantes 
para conhecerem a parte misteriosa do 
reino, que possuía muita beleza e riqueza.

Mas a maioria dos habitantes não teve 
coragem ou disposição de descobrir o 
que existia além. Preferiram ficar com a 
rotina que conheciam no mesmo lugar, 
que consideravam seguro e confortável.
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- Vamos! Eu guio vocês! Eu já abri o 
caminho! - Gritava o novo rei.

Mas a resposta do povo era sempre a 
mesma:

- Vossa Majestade, nós não vemos 
caminho algum! Como vamos guiar 
nossos passos por uma estrada que não 
conhecemos?
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O novo rei pensava que se um único 
homem fosse além do limite abriria o 
caminho para todos os outros.

Será que sou louco? – Lamentava Gilmar.

Refletindo, finalmente percebeu que 
não sofria de loucura, e desvendou o 
significado da sua trajetória:



32

O caminho só aparece para quem decide 
caminhar.

Loucura é limitar nossos passos ao 
limite que outro homem estabeleceu.
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O início.
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Sobre Ohana Nery, por Filipe Gazen: 
 
Ohana sempre foi uma pessoa de muitos 
talentos. Natural de Vitória-ES, formou-
se em Direito, teve sua inscrição na 
OAB e especializou-se em Criminologia, 
Política Criminal e Segurança Pública. 
Advogou por alguns anos, enquanto 
pesquisava e crescia em outras áreas que 
lhe fascinavam desde pequena - como a 
religião, a astrologia e a arte da palavra 
escrita.

Aos 24 anos, Ohana sentia que precisava 
de algumas mudanças em sua vida 
pessoal e profissional. Assim buscou na 
espiritualidade a orientação, descobrindo 
sua real vocação. 
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Juntando sua experiência na advocacia 
com o conhecimento que adquiriu 
durante seu crescimento espiritual, 
iniciou um trabalho de contribuição 
à sociedade e as pessoas ao seu redor, 
através de aulas, palestras e textos. 

Atualmente escreve para portais 
especializados e jornais, além do 
próprio site, onde publica seus textos e 
disponibiliza seu acervo.

“Minha intenção é capacitá-lo com 
uma orientação legítima e suave em sua 
jornada espiritual, para que você seja a 
pessoa mais feliz que você conhece.” 
– Ohana.

Contato profissional:
www.ohananery.com
ohana@ohananery.com
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Sobre Filipe Gazen, por Ohana Nery:

Ilustrar uma mensagem é como criar a 
canção para a letra da música: é o que 
torna a música possível.

O artista é aquela pessoa que faz a vida 
ter sentido, ter balanço, ter cores, ter 
sabor, e principalmente esperança.  E a 
arte de viver é a mais nobre das artes. 
Sendo assim, o desenhista, o pintor, o 
artista, pode ser considerado o mais 
nobre dos habitantes humanos do planeta 
terra.

Apresentado por amigos em comuns, a 
amizade do Filipe foi uma ilustre bênção 
na vida preta e branca e um tanto quanto 
solitária de uma escritora. Entre centenas 
de páginas e mergulhada em letras, 
a amizade de um artista traz leveza e 
esperança para o coração do poeta.
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Nascidos na mesma terra, Vitória/ES, 
agora compartilhamos a mesma história.
 
Filipe é formado em Publicidade pela 
Faesa em Vitória/ES, é pós-graduado 
especialista em marketing de moda pela 
ESPM-Sul, ilustrador profissional e 
designer. 

Contato profissional: 
www.fgazen.com.br


