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Hideo, um jovem oriental, chega ao Brasil para construir uma nova vida. Aqui conhece Maeva, uma brasileira, e com
ela tem três filhos: Marcos, Simone e Carlos. É uma linda família.u003cbr/u003e
Com o crescimento profissional, Hideo proporciona uma vida maravilhosa à mulher e aos filhos. Marcos forma-se em
Engenharia

e

Simone

em

Veterinária.

Carlos,

o

caçula,

abandona

seu

curso

de

Medicina

e

segue

o

sacerdócio.u003cbr/u003e
Mas a vida de Hideo vai passar por transformações. Simone e Marcos se casam e vão morar fora do país. Maeva, a
esposa querida, desencarna, e Hideo, tempos depois, viúvo e desconsolado, acaba se interessando por Maria. Com ela
dá início a uma nova fase em sua vida e conhece a doutrina espírita. u003cbr/u003e
Marcos, o filho, também fica viúvo e conhece Bruna, que já tem um filho: Eduardo. Assim que conhece o menino,
Hideo sente grande afinidade por ele e surge uma grande ligação entre ambos. u003cbr/u003e
Passados todos esses anos, a batalha agora é descobrir quem é o herdeiro do Cálice Sagrado.
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