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Para todos que acreditam no reencontro.
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“Ame mais, fale mais, abrace mais. 

Vale a pena lembrar que a vida é curta 

demais.” 
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Era noite e eu acabava de chegar 

ao alto daquele monte. Sentei. Todas 

as noites fazia o mesmo ritual para 

ver as estrelas no céu limpo e sem a 

interferência da luz das lâmpadas. 

Naquele dia tudo foi diferente. O 

silêncio que sempre me acompanhou, que 

sempre se fez presente em meus 

momentos de reflexão deu lugar aos 

gritos que ecoavam pela cidade. A 

condenação injusta acontecia diante de 

todos. Quando tentei correr, Ana me 

segurou. 

- Não vá. 

- Eu preciso. 

- Não irá adiantar. 
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Meus olhos estavam marejados e as 

lágrimas desceram quando ela disse 

aquilo. Caí por mim, fiquei oculto aos 

fatos. Permanecia lá, olhando tudo e 

oculto. Ele permanecia calado como se 

esperasse que alguém fizesse algo de 

verdade. Mas nada foi feito a não se a 

covardia. Realmente não fui como ele 

que tantas vezes enfrentou tantos para 

salvar quem precisava. O caminho que 

ele fez para salvar não fizeram para o 

salvar. O medo falou mais alto, mais 

alto que a voz de Ana. Ela não fez por 

mal, fez por medo de me perder. Porque 

o medo que tem de me perder não é o 

mesmo com ELE? Acontece. Vez ou outra 

somos paralisados a fazer o certo 

pelos outros, pelos que amamos e por 

quem nem conhecemos.  

Tudo o que nos fez amigos ficou 

cravado naquele chicote que golpeava 

suas costas e sua face. Ainda era Ele, 

mas o sangue já adentrava seus olhos 
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que ansiavam por descanso. E eu não 

fui capaz de oferecer meu colo para 

que Le repousasse. Tantas vezes me 

deitei em teu colo, toquei suas vestes 

e o chamei de amigo. Mas agora, logo 

agora que era o momento de provar que 

minhas falas e promessas eram 

verdadeiras, eu não fui capaz. E ainda 

acreditava no equívoco de todo o 

acontecimento e que alguém sairia das 

sombras de seus medos e o pegaria pela 

mão. Mas não. Ninguém fez. Ninguém 

falou. Permaneceram pequenos e 

frágeis, igual a mim.  

- Não se culpe tanto – Ana dizia 

enquanto secava minhas lágrimas. 

- Por que não posso? - Perguntei 

sem cessar as lágrimas. 

- Ele sabe os motivos de você se 

ausentar. Não se preocupe. 

Aquelas palavras doces e tão 

cheias de autoridade me colocaram por 

terra. Ela tinha total razão. Depois 
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de tempos sendo seu amigo na ausência 

de olhares eu não poderia me revelar, 

não naquele momento. Os donos poderiam 

ser imensos e Ana também poderia pagar 

por algo que eu desejei fazer. Mas eu, 

logo que tanto estive em seus 

encontros com o povo, eu que tanto me 

sentei para repartir o pão, o vinho e 

o peixe. Eu também era responsável por 

ele arrastar aquela cruz. As vielas 

que caminhou para trazer a Boa Nova as 

pessoas agora são manchadas com o 

sangue da indiferença.  

O casaco desceu sobre os meus 

ombros. Não havia mais motivos que me 

prendiam naquele monte, o único deles 

estava ali sendo massacrado pelos 

gritos de uma população bem 

intencionada. O medo cegou a muitos, 

mas a crueldade entrou na pele de 

todos. Certamente Ele incomodou muita 

gente e, agora, pagava por isso. Por 

ser diferente foi atacado. E assim 
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ainda fazemos, toda e qualquer 

diferença que julgamos incômodas, 

queremos destruir. Apenas o tempo 

mudou, as pessoas ainda são as mesmas.  

- Não se culpe - Ana repetia sem 

cansar.  

- A culpa é minha. – Eu 

respondia. 

- A culpa é de todos. – Ela 

encerrou me ajudando a levantar.  

- Por quê? 

- Não culpe os outros. Não se 

culpe. Às vezes achamos que os outros 

devam fazer, mas esquecemos que muitas 

vezes eles não estão emocionalmente 

prontos para agir. 

- Certo. – Falei, enquanto olhava 

diretamente para o chão.  

Tudo ficou mais claro depois 

daquela fala. Eu precisava caminhar 

com Ele, a mística dos retornos. Com 

Ele nas vielas, Ele comigo nas vielas 

de minha alma. Deus só nos pede o que 
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já nos deu. O caminho estava aqui, o 

tempo todo ele sabia. O tempo todo ele 

viu os fatos e não teve medo, mas me 

preparou. Eu estaria pronto depois de 

caminhar com Ele. Era isso. Só podia 

ser isso. Antes dele eu era singular. 

Eu estava com a Ana, mas anda não 

estava completo. Algo faltava, meu 

coração gritava por alguém que eu não 

entendia. Até o dia em que Ele bateu 

em nossa porta. Ao abrir, aquele olhar 

me ganhou. Diferente de Zaqueu, eu não 

precisei habitar árvores para o ver. 

Ele estava diante de mim. Aquele que o 

povo tanto falava bateu à minha porta. 

À luz do dia o ofereci a porta fechada 

na cara. Mas na noite, no silêncio da 

cidade, Ele vinha nos visitar. Sabia 

que era bem vindo e entendia o 

horário. Mesmo escondido aceitou ser 

meu amigo.  

Durante o dia eu o acompanhava de 

longe, como se o vigiasse para as 
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autoridades da época. Mas a verdade 

era que eu estava aprendendo. Os 

gestos são mais importantes que as 

falas. À noite as conversas, de dia os 

gestos. O ato ensina mais que as 

palavras. E assim foi. Aqueles que 

ficavam à margem ganharam um novo 

olhar. O meu.  

- Vamos. – Puxei a mão de Ana. 

- Está louco? Não podemos. - Ela 

se negou. 

- Não posso negar isso a Ele. – 

Insisti.  

- Sim, você pode. – Segurou minha 

mão com mais força. 

- Vamos escondidos. – Insisti – 

ninguém nos verá.  

Descemos aquele monte e nos 

colocamos ao seu lado. Obedeci ao 

chamado do meu amigo. Ele é mais para 

mim que meus irmãos são. Há amigos que 

fazemos familiares, é nítido. Ele me 

amou sem reservas, sem pedidos, sem 
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exigências. Apenas esperou e o amor 

chegou. Amar é esperar, é cultivar, é 

se doar. Aquela cruz também estava 

dentro de mim. A geografia era outra, 

mas os motivos eram os mesmos. Éramos 

condenados. Cada um por sua sina, os 

dois pelo mesmo motivo: amar demais. 
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“Nem as limitações ou minhas 

imperfeições. Me impedirão de 

contemplar a tua face em mim.” 
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Eu andei muito para chegar até 

Ele, mas andei ainda mais para chegar 

ao alto do monte. Não consigo saber o 

quanto. Existem caminhos que não são 

possíveis medir. O ponto aonde preciso 

chegar é mais importe que a distância 

que é preciso percorrer. É melhor 

andar pouco na direção correta, que 

muito na direção que não convém. O 

coração não se engana. Pode demorar, 

pode ter muitos desajustes, mas o 

coração fará esforço para vencer.  

 Muitas distâncias não são medidas 

por metros ou por escalas. Existem 

distância que são maiores dentro de 

nós mesmos. Nem sempre o passo é 

físico. Somente por amor andaremos 

pelas estradas de nossa alma, porque o 

caminho é doloroso. Amar é doloroso. 
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Mas ser amado no momento em que 

necessitamos é o que importa. O outra, 

pela força do tempo, chegará até nós. 

Nos amará, mesmo nos momentos 

difíceis. Nos dará a mão, ainda que 

não a estique. Existem ajudas que não 

são físicas.  

 Depois de muito andar cheguei ao 

local que Ele foi sacrificado. A 

Gólgota estava cheia de curiosos e de 

revoltados. Ele quebrou as tramas das 

farças, acendeu a luz da verdade, 

retirou os cenários, deu voz a um povo 

que era excluído. Ao caminhar com ele 

o caminho não foi mensurável. As 

estradas não foram físicas, foram 

escatológicas. As estradas que ele 

precisou para chegar até aquele local 

estavam alocadas em minha alma. Em 

nenhum outro local é possível as 

encontrar.  

 Eu e Ele, atados em um mesmo nós. 

Faces de uma mesma trama. Era 
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impossível nos separar. Eu era a Cruz 

que Ele carregou. Fui culpado pela 

feridas em sua carne e pelas chagas 

abertas em sua alma. Ele não podia 

parar e eu não podia recuar. Aquele 

olhar tão perdido na certamente 

identificava na multidão muitos rostos 

conhecidos. Rostos que até pouco tempo 

o acompanhou pelas ruas de Jerusalém. 

A condenação para mim aconteceu pelo 

medo de me revelar, para ele aconteceu 

justamente por ter se revelado. E 

mesmo na hora da traição ele manteve o 

amor.  

 Muitos o amaram porque ele foi 

capaz de oferecer um novo olhar para 

aqueles que estavam perdidos de si. 

Mostrou um novo olhar, novos motivos. 

Isso desagradou a elite daquela época, 

sem dúvidas. Os miseráveis o amaram, 

os notáveis estavam o seguindo de 

curiosidade, de ouvirem falar. E a 

elite o condenou. Quebrou inúmeras 
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regras ao estabelecer vínculos com os 

doentes. Ele vem e ensina que Deus é 

amor. 

 Nos cantos da cidade, os 

excluídos derramavam lágrimas ao 

descobrir que Deus os amavam. Ainda 

que a sociedade dissesse o contrário. 

Ainda que as lideranças religiosas 

continuassem a afirmar que a doença 

era manifestação do pecado, Ele vem e 

mostra o contrário. Estica a mão, 

oferece o abraço, beija a face, lava 

os pés. Fez questão de dizer que Deus, 

ao receber a ovelha perdida, se 

alegrava imensamente. Fez questão de 

quebrar as máscaras, mostrou que todos 

podem falar com Deus, basta uma 

oração.  

 Eu achava que era religioso até 

que Ele apareceu. Me mostrou que não é 

possível ser religioso apenas dentro 

da igreja, apenas no templo que 

denominamos como santo. Ele era Ele, 
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mas era muitos outros. Alojado naquela 

alma estavam muitas outras. Outras 

vidas, outras histórias, outras 

contradições, outras solidões. Desejos 

de mudança que necessitavam ser 

olhados. Ser identificados. Ser 

resgatados. Ele chamou os seus, buscou 

aqueles que estavam perdidos. Foi 

aonde outras lideranças religiosas não 

tinham coragem de ir. Ensinou que amor 

é conversão. Ensinou que não é fácil 

mudar, mas é possível. 
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“A Pedro restou a coragem da negação  

e para mim a dormência.”
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O dia foi perturbador. Mesmo em 

meio a tantas pessoas que estavam em 

Jerusalém, por motivo da páscoa, o meu 

coração chorava. A indignação não era 

só minha, mas de muitos que ali 

estavam. Eu não podia gritar 

publicamente, mas gritava em minhas 

alma. Vi de perto os seus milagres. Os 

que gritavam, ainda mais indignados 

que eu, viram muito mais de perto os 

feitos que ele fez. Enquanto ele 

sofria na carne, eu sofria na alma. 

Eram dores distintas, mas unidas por 

uma linha que só eu era capaz de 

enxergar e andar sobre ela.   
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Algumas pessoas não estavam 

ligando para os fatos que ali 

ocorriam. Não era possível não saber o 

que acontecia. Um inocente sofria uma 

injusta condenação e muitos escolheram 

a indiferença. O que acontece é que, 

como não faz parte das minhas 

experiências diárias eu acabo não 

ligando para o que o outro passa. Não 

viveram milagres, não presenciaram 

graças. Estes, é até compreensível que 

não tenham levantando bandeiras em 

defesa. Pior foram aqueles que 

estiveram com Ele e ainda assim 

gritavam por sua condenação. 

Sou cruel ao outro e esqueço que 

assim, também me condeno. Vivo no 

outro, com o outro e preciso o ajuda 

para que assim, eu me ajude. Gritar ao 

outro é uma maneira de exportar aquilo 

que não suporto em minhas veias. Foi 

preso porque, no dia anterior, um dos 

seus amigos o entregou. O beijou e 
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assim marcou quem deveria ser levado. 

Estranho pensando que um ato de amor e 

carinho tenha sido usado para algo tão 

banal. Após o beijo do discípulo, o 

amigo que tanto confiou e amou, Ele 

foi levado para ser sabatinado. 

Certamente deram a ele o direito de 

revogar tudo o que, supostamente, 

havia feito. De desmentir o que 

falavam. Mas ele se manteve firme ao 

propósito.  

Enquanto tudo acontecia, me 

mantive longe. A covardia daquele 

momento, por muito tempo, foi 

justificada em meu coração. Hoje tenho 

vergonha do que fiz. O neguei para 

todos. O neguei para mim mesmo. Negar 

ao outro é também negar para si. Logo 

eu que sabia que tudo era verdade. 

Logo eu que estive tão íntimo Dele. Eu 

também um trai, apesar de ter achado 

que era só juízo. Enquanto eu omitia, 

Pedro negou. Pedro teve a fala, eu o 
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silêncio. A Pedro restou a coragem da 

negação e para mim a dormência. O 

grito faltou, a voz falhou e a voz de 

defesa não foi concebido.  
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“Eis o homem!”
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 Insistiram na pergunta sobra a 

filiação do altíssimo, e Ele confirmou 

a sua versão. Falou que é lá de cima a 

sua autorizado. Foi levado até 

Pilados, o poder política da época. 

Mal começou o interrogatório e mandou 

levá-lo até Herodes já que Jesus era 

galileu. Na verdade, Pilatos se livrou 

de um fardo que era pesado demais para 

qualquer humano. Considerou que as 

questões religiosas eram de outra 

jurisprudência.  Não era um caso 

político, mas religioso. Pilatos e 

Herodes estavam brigados por algumas 

atitudes do primeiro. E deu certo. 

Herodes ficou imensamente feliz de ter 
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na sua frente o homem que todos 

falavam.  

 O que Herodes tanto queria era de 

ver alguma das façanhas que ouviu 

falar. Fez provocações, muitas 

perguntas e nenhuma resposta fora 

dada. Mandou vestir roupas de um 

mendigo Naquele homem. O humilhou 

publicamente. E, ainda assim, não teve 

respostas. O mandou de volta para 

reatar a amizade com Pilatos.  Ele se 

foi. Já abatido, foi arrastado 

novamente. Enxovalho, caminho até a o 

início de sua real condenação.  

 Escondido, me coloquei no meio do 

povo. Vi, ainda mais de perto, a 

condenação injusta. A culpa também era 

minha. Lá de cima, Ele se mantinha 

firme e de pé. Olhava para frente 

concentrado. As palavras foram 

proferidas mas eu não consegui ouvir. 

Fiz um enorme esforço e mesmo assim 

não consegui ouvir. Os gritos de 
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condenação eram muito mais altos. O 

povo antes da justiça. Pilatos não via 

motivos para condenar, mas ouvia o 

povo. Deu ao povo o direito de fazer a 

escolha. Tirou das costas a culpa que 

teria de carregar por toda a vida. 

Mandou trazer Barrabás. Explicou que, 

por ocasião da Páscoa, algum preso 

precisava ser liberto. Fez a pergunta 

fatal “Jesus ou Barrabás?”, e o povo 

optou pelo segundo.  

Foi levado. Os gritos de dor eram 

ensurdecedores. Depois de flagelado 

foi trazido novamente a público. 

Pilatos para terminar a humilhação 

mandou trazer uma coroa. Falou que 

todo Rei deve ter uma, deve ser 

coroado. E a coroa de espinhos foi 

colocada. O puxou pelo braço e o levou 

até a beirada da escada. O arrastou e 

gritou “Eis o homem!” Ele fez aquilo 

que a o povo o pediu. Aquilo que a sua 
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autoridade permitia. O entregou ao 

povo para que fosse sacrificado.  

Eu ouvia a tudo. Congelei quando 

ele começava a descer as escadas e o 

povo o cuspia, o chutava, o 

blasfemava. Ele passou do meu lado e 

eu não fui capaz de oferecer uma mão, 

um olhar de dignidade. Nele eu também 

estava. Eu estava na multidão e ainda 

assim estava só. Acompanhado e 

sozinho.  

Pilatos lavou a mão e deu o 

entendimento ao povo “Mate-o” Mas, 

afinal, qual era o crime que Ele havia 

cometido? Dar ao povo o direito de 

serem quem são? Jogar luz no que antes 

estava sob a escuridão? Falar que Deus 

está mais próximo que imaginam? 

Acolher a todos? O problema era 

justamente esse: Ele estava tirando as 

ordens das coisas.  
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“Naquele longo e doloroso caminho 

outros fatos ainda iriam me visitar.”
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 Ele estava rodeado de pessoas. 

Caminhando como caminhou desde sempre. 

Só que agora o interesse não ela por 

suas palavras e ensinamentos, mas por 

sua desgraça. O problema do outro nos 

provoca ao tanto que ficamos inquietos 

e vamos, de perto, acompanhar a 

solidão em seus olhos.  

 Naquele longo e doloroso caminho 

outros fatos ainda iriam me visitar 

tão profundamente que eu não seria 

mais capaz de entender o porquê me 

mantinha escondido. Ao passar por 

Jesus e se manter indiferente, o forte 

cirineu foi obrigado a carregar a 

cruz. Naquele rapaz, ainda que 

mandado, eu também estive. Desejei que 

tivessem me ordenado, mas não o 
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fizeram. Desejei que, de algum modo, 

fosse possível trocar de lugar com 

Simão e que as dores de Cristo fossem 

compartilhadas comigo. De nada 

adiantou todos os meus desejos. Com um 

olhar incrédulo do que acontecia, 

encarou o homem desfigurado e nenhum 

palavra foi dita. Pegou e carregou a 

cruz, como lhe foi pedido.  

 Ainda sem entender, Simão foi 

amigo de Deus. Por motivos que são 

desprezíveis, eu sei. Mas, ainda 

assim, dando suporte ao filho foi 

amparado pela mão divina do pai. 

Quando saiu de sua cidade para 

festejar a Páscoa em Jerusalém, Simão 

mal sabia que não seria preciso chegar 

até o templo, os acontecimentos 

históricos lhe foram entregues ainda 

no caminho. Achou que ajudava, mas 

estava sendo ajudado. Quantas vezes a 

gente passa pelas pessoas caídas nas 

ruas e não olhamos para o lado¿ Ou 
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atravessamos para que não seja 

possível esticar a mão¿ Quantas vezes 

fingimos não ouvir uma voz que vem 

debaixo, que solicita um ombro, uma 

moeda, um olhar¿ As vezes a nossa 

salvação está ali, tão perto. E muita 

vezes, pelo egoísmo e correia dos dias 

estamos tão distantes dos que 

necessitam ouvir o que já somos 

íntimos.  

 A caminhada continuou. O mesmo 

silêncio do início permaneceu, só que 

agora o vazio era ainda maior. O 

cirineu não ajudava por bondade, 

ajudava por que foi mandado. Os 

soldados não queriam que o meu amigo 

descansasse de sua pena, queriam que 

ele chegasse vivo até a crucificação. 

Estava sendo poupado do brando para 

que sofresse ainda mais no fim. O 

silêncio foi quebrado por uma voz que, 

dolorosa, cantava sem fim. 
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 Veio do meio da multidão. 

Adentrou aquele amontoado de curiosos 

como água que invade as paredes. Se 

colocou sentada na frente do meu 

amigo. Começou a cantar uma canção 

embalada por sons que apenas ela 

ouvia. A melodia era tão leve que o 

momento doloroso e, por alguns 

segundos, o meu amigo se emocionou e 

esqueceu o que se passava e os olhos 

que lhe encaravam. Ele fechou os 

olhos, foi embalado pela maternidade 

que aquela voz possuía. Ao fim, ela 

pegou um pano e passou em seu rosto, 

levando suor e lágrimas de uma única 

vez.  

 Esgotado a paciência dos 

soldados, verônica foi arrancada da 

frente do meu amigo que ainda mantinha 

um sorriso e os olhos tranqüilos. Os 

motivos de Verônica eram os mesmo que 

os meus, ela foi agradecer. Enquanto 

ele havia curado a minha alma ela foi 
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curada de uma enfermidade. Tornaram-se 

amigos. Só que ela teve a coragem que 

eu não tive. Se mostrou. Não se 

conteve em seguir, olhar de longe. 

Quis dar a ele a calma que ele a 

ofereceu. O coração que antes sofria 

com as dores da enfermidade, agora 

sofrem pela injustiça cometida pelos 

que não são capazes de o enxergar de 

verdade.  
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“Maria quebrou os muros da 

intolerância e adentrou o espaço onde 

Ele estava caído.”



 

35 

 

6 

 

 Ele não precisava me ver para 

saber que eu estava ali. Ao olhar a 

retirada brusca de Verônica meus olhos 

pararam em Maria, a mãe do meu amigo. 

Mãe do meu salvador. Segurou firma a 

minha mão entendendo que naquela cruz 

eu também estava presente. O calvário 

que hora era dele também me 

sepultaria. Em seu olhar perdido, 

certamente pela dor que sentia, ele se 

encontrou ao olhar nos olhos de sua 

mãe que tanto sofria. Mais uma vez o 

silêncio foi profundo. O sofrimento de 

ambos era tanto que nenhuma palavra 

seria capaz de ser dita. A alma 

gritava.  
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 Estivado ao chão enquanto os 

soldados lhe davam chibatadas Ele 

apenas agonizava. Rodeado por uma 

multidão que crescia e, cada vez mais 

raivosa, ele era ofendido, cuspido, 

chutado. A carne que antes era curada 

por brincadeiras infantis agora é 

massacrada pela falta de olhares 

suaves. Maria se mantinha firme. A 

multidão se mantinha firme. Os 

soldados precisavam manter a ordem e 

eram encorajados pela falta de motivos 

da mesma multidão que gritou 

“crucifica-o”. Muitos foram revelados 

por aquela situação. Tantos que ali 

estavam mal sabiam quem Ele era. 

Apenas foram para participar do 

massacre.  

 Maria quebrou os muros da 

intolerância e adentrou o espaço onde 

Ele estava caído. Ele se assustou. 

Vida inteira em segundos. Todos 

queriam um pedaço Dele. Foi muito 
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rápido e eu não pude, ou não quis, 

agir. Mais uma vez me mantive 

escondido sob o manto da covardia. De 

longe e com o olhar fixo em seus 

lábios vi meu amigo pronunciando 

debaixo daquela camada de sangue uma 

única palavra que nos é eterna “Mãe!”. 

Chorei como nunca havia acontecido. 

Sentei-me e ali permaneci sem 

condições de continuar. O que eu 

fazia, era a pergunta que me deixava 

transtornado. Porque eu não agia em 

defesa do meu amigo? Porque eu deixava 

com que fizessem tudo aquilo com ele? 

 Levantei-me, escorando na parede 

e Maria o respondeu “Eu estou aqui, 

meu filho!” era a despedida. Eles 

sabiam disso e ainda assim eternizaram 

aquele momento. Ela tentava entender 

os motivos que levaram o povo a fazer 

aquilo com seu filho enquanto ele 

apenas chorava. Ela o abraçou. A 

multidão se calou.  
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 Beijou-a e solicitou que o 

deixasse continuar. Assim ela fez. 

Sabia que o corpo era temporário. 

Antes de continuar Ele fitou os olhos 

em Maria, que caminhava de volta aonde 

eu estava. Em um breve desviar do 

olhar ele me viu. Fiquei sem jeito. 

Aquele olhar não era de condenação. Em 

meio a dor Ele ainda me amava. Aquele 

olhar era amoroso demais para o 

momento. Mas Ele era assim, me amava 

nos momentos em que eu nem merecia. 

Antes que eu pudesse tentar dizer 

algo, Ele foi empurrado e obrigado a 

continuar.  
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“Morreu pregado num madeiro romano, 

por mim sofreu a dor de um simples 

humano.” 
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 Enquanto a tarde caía como 

deveria ser, chegamos ao Gólgota. 

Maria foi correndo para o local onde o 

madeiro estava preparado para a 

crucificação. Ele estava desfigurado e 

tão perto de mim, mas eu ainda me 

mantinha distante. Era mais seguro. A 

subida não foi fácil, mesmo recebendo 

ajuda Ele estava esgotado. Durante o 

caminho o chão foi o seu maior 

encontro. Pedia água e parecia que 

ninguém o ouvia. A coroa da ironia 

parecia ter perfurado um de seus 

olhos. O sol estava muito forte e 

ainda assim ele tremia. Certamente 

pela perda de sangue.  
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 Arrancaram-lhe as vestes e Ele se 

sentiu envergonhado. Sua carne viva 

ficou amostra. Logo após, mais uma 

vez, ser atingido pelos risos irônicos 

da multidão; Ele foi levado ao 

madeiro. Um profundo silêncio tomou 

conta do local. A cada batida nos 

cravos era possível ver as pessoas 

ficando chocadas ao som seco de seus 

gritos de dor.  

 Tapei os ouvidos para não ouvir, 

mas não foi possível. Após ser pregado 

a ordem foi dada por um dos soldados: 

  “Levante-o”.  

A multidão ficou agitada, as 

cordas esticadas, e mais uma vez um 

grito ensurdecedor de enorme dor. De 

repente, o silêncio. Os olhares 

altivos ao alto. Ele estava suspenso. 

Estava ao meio de outros dois.  

 Há alguns dias o barulho era de 

“Hosana rei!”, neste momento tudo eram 

aplausos. A multidão estava amando o 
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espetáculo. Logo Ele que tanto os amou 

e agora era exposto daquela maneira. 

Lá de cima Ele olhava a todos. Alguns 

acabou reconhecendo por estar com Ele 

nos momentos de glórias e milagres. 

Diversos encontros foram promovidos e 

agora, a multidão se calava diante da 

covardia e falava grata, de se livrar 

de mais um “agitador”. Alguns olhares 

estavam felizes porque se livrar do 

“bandido”, outros estavam vermelhos 

porque foram frutos de um encontro que 

mudou suas vidas. Alguns esperavam 

ansiosos por Ele, outros apareceram só 

para olhar.  

 Ele que foi tantos agora era 

apenas um, a escória da humanidade. 

Ele que ofereceu a muitos motivos para 

acreditar. Ele que fez paralíticos 

andar, cegos ver, mulheres mudar. Ele 

que fez o Cirineu ter o maior encontro 

que poderia esperar, ainda sem saber. 

Amou quem não merecia. Deu ao rapaz da 
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árvores motivos para descer de seu 

ego. Encontro com os perdidos pelo 

caminho.  

 Eu observava a todos mas ninguém 

me via. Porém, um único olhar me foi 

oferecido para que eu soubesse que 

também fazia parte da multidão, mesmo 

não estando no meio. Ele sabia que eu 

estava ali. Descobri, desde o primeiro 

encontro, que Ele era a minha terra 

prometida. Mas agora eu não era capaz 

de lhe oferecer um simples olhar.  

Maria e José estavam ao pé da 

Cruz. Ao lado João, o discípulo. A 

covardia me era presente. Vida inteira 

de conhecimentos desperdiçados pela 

falta de coragem. O bom senso que 

achei ter era apenas hipocrisia. Fiz o 

que todos fizeram, mas debaixo daquele 

pano que me escondia. A multidão foi 

mais corajosa. Negar ao outro é menos 

doloroso que negar a mim mesmo.  
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“Poderia ter estendido a mão,  

mas não o fiz...” 



 

45 

 

8 

 

 

Tudo acontecia bem diante de mim 

e eu não era capaz de agir. Todos, 

como num passe de mágica, 

desapareceram de minha vista. Até Ele, 

que sempre esteve por aqui, não estava 

mais naquela cruz. Os dois ladrões 

também sumiram. Foi um amargo me ver 

só. Eu e meu medo. Era a vida fazendo 

justiça. Era o tempo me convocando a 

olhar para dentro, a dar explicações 

para mim mesmo. Ao olhar para as 

perguntas e entender que nem todas vem 

de fora, mas do coração. A justiça que 

o povo pediu estava sendo feita. A 
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justiça que o meu coração desejava não 

seria atendida. Não agora.  

Me vi andando só pela cidade que 

estava povoada. Eram poeiras de dores. 

Eram ares que saiam de todos os 

lugares e me atacavam. Cada fantasma, 

uma lembrança. Uma vez vi uma moça se 

vendendo e não fiz nada. Era uma 

ferida que resistia ao tempo. Ela não 

iria sarar e a moça não seria salva.  

Não por mim.  

Os clientes, inúmeros, faziam 

filas obcecados. Era como se naquela 

cabana de taipa a vida não valesse 

mais que alguns centavos. A 

necessidade falava mais alto. Da mesma 

maneira que apedrejavam, usavam. Eram 

milhares.  

Corri, corri de volta para o 

local que Ele deveria estar, mas tudo 

ainda estava apagado. Vida que se 

resumia a cores mortas. Cores que não 

se livrariam das dores, das angustias, 
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dos medos. Eu deveria ter ajudado, 

gritava ao vazio. Deveria ter tentando 

impedir, balança a sua cruz. 

Deveria... Mas não fiz.  

O que mais dói é saber que 

poderia ter mudado algo, ter tentado 

abrir os olhos daquele povo. Poderia 

ter estendido a mão, mas não o fiz...
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“Vem pro colo da mãe! 

Aqui você se sente seguro, aqui todo o 

mal do mundo é esquecido  

num abraço de amor...”
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 Fui acordado por Maria, que me 

chamava de “filho”. Olhava em meus 

olhos como quem pedia força e coragem. 

Me levantou e Ele lá estava. A cabeça 

baixa, os olhos fechados me trouxe 

inúmeras dores e lágrimas. O Rei, que 

fez um enorme sacrifício, partia. Foi 

Ele quem me deu uma nova chance, uma 

oportunidade de recomeçar. Me deu uma 

nova vida. Ele, que tanto amou aquela 

multidão agora morria só. Estava cheio 

e ao mesmo tempo vazio. Estava rodeado 

e apartado.  

 Tudo acabava e eu estava 

aliviado. Ele cumpriu o seu papel. 
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Mesmo sendo quem era, na fugiu. Foi 

nobre, digno. Os olhares estavam 

fixos. O último suspiro e a 

tempestade. Os curiosos correram. 

Fiquei onde estava. Maria ainda me 

olhava e olhava as águas que descia 

limpando a cidade.  

 Era o céu querendo limpar a 

bagunça feita pelos homens. Eram as 

águas tentando levar ad dores e as 

marcar de sangue do caminho.  

 Tetelestai! (Está consumado!) Foi 

o seu último grito. Fiquei calado e 

pensativo. Repetitivo, eu direita. Foi 

rico em sua última fala. Colocou sobre 

a mesa o horizonte profundo da vida. 

Tudo vivia não caberia em mim. Simão, 

o pescador que cedeu lugar para Pedro, 

o homem das estruturas. A chuva já 

passava quando recordei-me dos motivos 

que nos levaram até ali. Voltei-me 

para a Gólgota, vazia. O silêncio 

profundo e imagem sacralizada. Cristo 
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na cruz, Maria sua mãe, aos pés e 

João, o discípulo, mergulhados em suas 

dores.   

 Maria está calma, sempre soube de 

tudo. Aceitou ser mãe de Deus e 

guardou o segredo. Ali, na Cruz, era 

uma parte de sua carne. Nasceu de suas 

entranhas. Cumpriu o papel que era 

apenas Dele. Não viveu para si, mas 

para os outros. 
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“Liberdade que não vem de dentro é 

apenas mentira.”
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 Deus é liberdade e nunca me 

disseram a verdade. A regra da vida é 

sermos livres. Não existe nenhum mal 

em utilizar apenas a lei dos homens 

para justificar tal ação, mas é na 

palavra Divina que tudo se entende.  

 Liberdade que não vem de dentro é 

apenas mentira. Quando nos privam de 

sermos guiados como queremos é um 

crime. Eu tenho o direito de ir em 

direção àquilo que desejo, mas também 

preciso entender que o outro não tem a 

obrigação de acreditar no que creio. 

São regras de ambos os lados, e quase 

nunca respeitados.  
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 Saio por aí e vejo inúmeros 

querendo reorientar o mundo a partir 

da imposição da leitura das 

escrituras. Qualquer leitura que não 

for efetuada livremente, não vale a 

pena. Precisa ter harmonia nas 

escolhas. Tenho o direito de ser 

encontrado sem a inquisição dos que já 

foram. Mostrar o caminho nada tem 

haver com obrigar a caminhar.  
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“A lógica era simples; é no silêncio 

que tudo se entende.”
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 Ele me chegou em um momento em 

que a luz não era parte de minha 

existência. Chegou de mansinho, sem 

obrigação porque saber que só se ama 

de verdade quando se é livre. É no 

limite que encontramos com Deus, 

Abraão sabe disso. Sou seu filho 

porque ele é o pai da fé.  

 É preciso distanciamento para 

entender as questões que são nos 

caladas a mesa. Tudo o que aconteceu 

só foi possível porque permiti que Ele 

morasse em mim. O encontro para Ele 

era mais do que para mim. Sabia de 

tudo, enquanto eu era apenas alguém 

que tapava a visão. Ouvia a respiração 

das pessoas que me olhavam, mas Ele 

não estava preocupado que fosse visto 

comigo. A revolução foi feita. Comecei 

a mudar.  
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 A primeira sensação que tive que 

Ele era meu amigo foi quando Pilatos 

deu ao povo a voz da condenação: Eis o 

homem! Ali estava, diante o povo que o 

amava porque fez o cego enxergar. Ali 

estava o salvador e todos gritando 

pela condenação. Desafiou os estatutos 

daquele período. Foi subversivo. 

Gritou que os rituais exercidos não 

agradam ao Pai. Enquanto Zaqueu subiu 

na árvore para o ver e desceu para o 

abrigar, eu estava do seu lado o tempo 

todo. Fui movido mais pela curiosidade 

do que pela bondade. Eram muitas falas 

sobre o Nazaré e eu precisava enxergar 

para crer. Eis o meu erro, não 

acreditei cegamente.  

 No meio do povo, no alto daquele 

monte em Carnafaum, Ele falava com 

gestos. Ainda que muitos não entendiam 

as falas, entendiam o olhar de 

misericórdia. Falava individual, ainda 

que estivesse no meio da multidão. 
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Falava pausado, dava tempo para que as 

pessoas fizessem uma reflexão. A voz 

era leve e cheia de conteúdo. Primeiro 

entrava em nossas vidas pelo olhar, 

depois pelas falas e, quando 

percebíamos, Ele estava criando raízes 

em nossas almas. Sempre iniciava as 

frases com “bem-aventurado”, mas era 

uma contradição dizer aquilo no 

contexto em que vivia.  

 Depois que parei de me fazer as 

perguntas, as respostas vieram. A 

lógica era simples; é no silêncio que 

tudo se entende. Acolheu muitos que 

estavam pelo caminho. Amou a todos. O 

olhar acolhedor era a chave que 

faltava para muitos perdidos. Disse a 

frase que arrebatou todos os ouvintes: 

“Bem-aventurados os puros de coração, 

porque verão a Deus!” 
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“Em nome da fé, atrocidades foram 

feitas. Em nome de valores religiosos 

enormes desastres ocorreram.”
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 Ele me convidou para uma conversa 

sem obrigações. O recado me chegou por 

um dos discípulos. Mais uma vez me 

escondi e fui ao seu encontro. Todos 

já tinham ido e ficamos a sós.  

 Visivelmente cansado, me acolheu. 

Disse que nada poderia o afastar dos 

necessitados. Ofereceu-me o colo para 

deitar, recusei. Ainda não conseguia 

entender as contradições presentes 

naquele homem. Me abraçou e os seus 

braços me acolheram com enorme 

bondade. Ainda que eu não fosse digno 

daquele amor, ele me via como alguém 

amável. Fui grato. 

 Depois do abraço, fitou-me com um 

olhar que jogou para o lado toda a 

inteligência que sempre usei para 

explicar tudo. Ele era o meu alvo e eu 

a ovelha que ele foi atrás. Não 
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desistiu de mim, mas eu já tinha 

desistido de mim. Queria todos o 

conhecesse, mas me escondia. Em nome 

da fé, atrocidades foram feitas. Em 

nome de valores religiosos enormes 

desastres ocorreram. Enquanto muitos 

entendem que para a glória de Deus é 

preciso humilhar o outro, eu entendo 

que a palavra digna, certa, com calma 

é o caminho.  
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“Com Ele e para Ele só viver.”
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 Ele me ensinou que toda oração é 

válida e que todo lugar é lugar para 

conversar com o Pai. Me ensinou que é fora 

dos templos que a vida acontece. Que não 

adianta dizer que acredita e não ter ação.  

 Todos os encontros foram prazerosos. 

Até o encontro com Madalena me fez 

crescer. Com Ela e com Ele. Ela por estar 

a beira da morte que era justificável 

pelas leis daquele tempo, Ele por 

interromper os códigos. Ela desacreditada 

da vida, Ele por oferecer a mão quando 

todas as pedras já estavam prontas. Ele se 

abaixou diante daquele mulher e, sem dizer 

nada, iniciou a transformação.  

 Não disse porque não seria ouvido. 

Existem transformações que não passam 

pelas palavras, mas pelo olhar. Ele sabia 

disso. Enquanto ela fitava chão, esperando 

que as pedras fossem arremessadas, Ele 

solta a frase que desencoraja a multidão: 

“Quem nunca pecou, que atire a primeira 
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pedra.” Todos se olharam. Mais uma vez, em 

nome da fé atrocidades seriam feitas. É 

mais fácil ver o erro do outro do que 

concertar o nosso. Naquele tempo era 

assim, hoje é assim.  

 Aquela frase me acometeu. A mulher 

levantou o rosto e olhou, sem acreditar, 

que alguém a entendia. Viu motivos para 

recomeçar. Alguém gritava que a lei de 

Moisés era clara. Outros se encarregavam 

de informar que, para que as outras não 

fizessem o mesmo, alguém deveria servir de 

exemplo. Aos poucos, as pessoas foram 

deixando o local. A transformação foi 

feita. Seguimos. 
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“E nos calam, pondo a vida pra falar.” 
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 Ele seguiu. A transformação ainda 

continua. Me chamaram de louco porque 

andei com ele. Me chamaram de louco 

porque fui seu amigo. Não me importei.  

 O mistério que a mim foi revelado 

jamais será esquecido. Aquele homem Fo 

único de todos os modos. Desafiou o 

seu tempo e ofereceu novos caminhos. 

Deu a mão aos que a sociedade deixava 

largado. Não deixou ninguém se perder 

pela estrada. Todos que chegavam, eram 

acolhidos. Em meio as suas falas as 

pessoas chegavam e ele apontava um 

local para que sentassem.  

Caminhei por inúmeros caminhos que 

estavam me falando pelos cacos dos 

vitrais. Ele me ensinou que a 
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eternidade é o local que o 

encontrarei. As estradas que me levou 

foram seguras, ainda que Ele soubesse 

o final. Me chamou pelo nome. Me 

chamou de amigo, de irmão, de filho.  

 Minha Fé foi iluminada e agora 

sou livre. É o tempo eterno, aquela 

voz que é o destino de chegada e de 

partida.  

 “Está consumado!”  
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Este livro nasce de muitas 

inquietações e observações. Quantas 

vezes nos dizemos religiosos porque 

vamos a igreja, lemos as sagradas 

escrituras¿ Quantas vezes já fizemos 

maldade em nome da Fé¿ Quantas vezes 

não fomos tenda humana, não fomos 

pontes¿  

 Um dia uma galera me ensinou que 

“sempre fica um pouco de perfume na 

mão de quem oferece a rosa”, mas a 

rosa morreu. Aqui você encontrará um 

pouco de cada pessoa e, 

principalmente, muito de você. As 

perguntas estão postas a mesa, sirva-

se.  

  


