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A historia do celebre anciao que foi alvo de
uma aposta entre Deus e o principe das
trevas tem sido ao longo dos anos fonte de
especulacoes, controversias, esperanca e fe.
Mas pouco e conhecido sobre a historia
das filhas geradas apos seu infortunio e que
desperta curiosidade pela mencao honrosa
de seus nomes. Estas mulheres serao os
fios condutores deste romance, e se verao
as voltas com conflitos, alegrias, tristezas,
aventuras e velhos inimigos. Porem, desta
vez, a moldura e o ultimo estado de Jo, no
qual o anciao e restaurado duplamente apos
suas aflicoes. No desenrolar deste enredo
muitas das perolas do livro de Jo serao
resgatadas atraves das circunstancias
vividas por cada uma delas, costurando-as
as experiencias de seu pai.
Yemimah
enfrenta antigos inimigos de Jo, e atraves
deles entende preceitos imemoriais,
contempla novos horizontes e guia o pai a
novos concertos.
A sensivel e sabia
Ketzia empreendera uma jornada ao lado
do seu grande amor, espalhando os frutos
resultantes de sua historia ao longo de seu
caminho. E a bela e vaidosa Kerenhapuk
sera arremessada em uma aventura que ira
desperta-la para um novo nivel de
espiritualidade, que nem mesmo o Justo
havia sido capaz de faze-la divisar. Cada
uma delas descobrira atraves de suas
experiencias o significado do que o velho
profeta afirmou e que ecoa atraves do
tempo: eu Te conhecia de ouvir falar, mas
agora os meus olhos Te veem.
Assim
abencoou o SENHOR o ultimo estado de
Jo,mais do que o primeiro. ...e teve tres
filhas. E chamou o nome da primeira
Yemimah, o nome da segunda Ketzia, e o
da terceira Kerenhapuk. E seu pai lhes deu
heranca entre seus irmaos. Jo 42:12-15
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