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O céu pode esperar! 
por Paulo Faitanin  UFF. 

1. Ficha Técnica: Título Original:  Heaven Must Wait; 
Ano, 2006; Diretor:  Tom Reeve; Gênero:  Aventura; 
Origem: Estados Unidos; Idioma:  Inglês; Duração:  91 
min; Elenco: Andrew McCarthy, Louise Lombardi; 
Filmografia: Andrew McCarthy Visões; Louise Lombardi: 
Mar de Fogo. 

2. Sinopse: Raymond é a ovelha negra da família e vive a 
sombra do seu meio irmão Otis. Após perder seu 

emprego, apartamento e toda a autoconfiança, ele acaba recebendo noticias de 
que havia herdado uma propriedade em uma vila rural da Inglaterra. Mas para 
a surpresa de Raymond, após ter deixado tudo para trás e viajado apenas com 
bilhete de ida, ele descobre que sua herança é nada mais, nada menos que uma 
velha igreja abandonada. No entanto, a igreja é alvo de busca incessante de um 
suposto tesouro que teria sido escondido na vila pelo Rei no final da guerra 
Civil Inglesa.  

3. Análise: Não se pode escolher por quem ser amado! O amor é um dom e a 
beleza de poder ser amado por qualquer um, inclusive pelo possível inimigo é 
uma das maravilhas da vida. Nem se pode evitar vir a amar um inimigo. Nem 
mesmo podemos escolher a quem amar. O amor não é pré-determinado, nem 
pré-determinante. O fato é que não escolhemos nenhum dom. Eles nos são 
dados livremente, em oportunidades que surgem durante a vida. É preciso 
estar atentos para percebê-los e saber usá-los no momento certo, com as 
pessoas certas e do modo certo. Neste filme a oportunidade do amor como 
um dom surge e é levado em conta. Uma produção simples, mas bem dirigida, 
embora em matéria de doutrina acerca dos anjos cometa equívocos: uma 
criança não se torna anjo, nem um anjo torna-se criança, pois são seres de 
naturezas distintas. Nada que atrapalhe o roteiro. O pano de fundo é, como 
disse, o amor e como se descobre o amor ou que amamos a quem menos 
esperamos verdadeiramente amar.   

 

http://www.aquinate.net/atualidades/sinopses

