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PREFÁCIO

DA ARTE DE VIVER UM CAMINHO

Já se disse que viajar é como que trocar a pele da alma 
ou viver pequenas vidas. As pessoas que gostam de viajar 
intuem isso. Em tempos de pós-modernidade e sociedade 
líquida as viagens começam a assumir papel hegemônico 
entre as experiências sensoriais que as pessoas querem 
fruir, para além dos sonhos representados pelas conquis-
tas de bens de consumo ou patrimoniais.

Viagens dessa natureza reforçam a importância es-
tratégica que o turismo tende a assumir como alterna-
tiva econômica refinada, porque vai de encontro ao an-
seio crescente das pessoas que buscam mais sentir que 
racionalizar. Mais desfrutar que acumular. Uma viagem 
tem muito a ver com a plena interação dos cincos sentidos 
permitindo uma intensidade de experiência única, sin-
gular. Já é aceito também o entendimento de que viajar 
é uma atividade em que se gasta para ficar mais rico: em 
conhecimento.

Combine-se, então, o desfrute de uma viagem com 
uma caminhada, a atividade humana que certamente –os 
fisioterapeutas ainda o admitirão– deve estar no topo do 
rol das atividades físicas saudáveis. O nosso metabolismo, 
na combustão do oxigênio que necessita para operar, gera 
resíduos como os radicais livres, ou seja, qualquer ativi-
dade humana deflagra um processo oxidativo, um lixo or-
gânico, logo, envelhecedor. Simultaneamente, sabe-se que 
sem atividade física é impossível desfrutar de plena saú-
de, porque é o movimento que vasculariza o organismo, 
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transportando o oxigênio para as células. Ou seja, todo 
movimento acelera o processo de oxidação, fazendo ne-
cessário, então, o movimento que reduza esse processo às 
suas mínimas consequências. 

Aí a caminhada emerge como a mais adequada ativida-
de física, embora seus benefícios transcendam largamente 
esses aspectos meramente funcionais. Propicia a intros-
pecção que enseja questionamentos habitualmente desbo-
tados, ou mesmo esquecidos, pela vida cotidiana. Na Grécia 
antiga existiu um grupo, os Peripatéticos, eméritos filóso-
fos que exercitavam as digressões mentais caminhando. 
Andar leva a pensar. Não por acaso, as pessoas que envere-
dam pelas rotas místicas atribuem a tais caminhos e ao ce-
nário físico, os insights e percepções que na verdade apenas 
aguardam a serenidade da reflexão para aflorarem.

Quem é dado a caminhar pode dar o testemunho dos 
efeitos da prática. A introspecção ou o fato da pessoa com-
pulsivamente ter que se voltar para os próprios pensamen-
to, mesmo com a atenção assediada pelas informações do 
ambiente, produz efeitos transformadores. Seja a remissão 
de um fato que se revisita com distanciamento crítico, res-
significando-o ou reavaliando sua reação, ou a revisão de 
sua agenda pessoal redefinindo compromissos ou mesmo a 
revisão de juízos e julgamentos formados e que se reformu-
lam por um singular processo de dissociação, um “se ver de 
fora”, como espectador de si e não ator.

Por isso o entendimento já consagrado que as cami-
nhadas ajudam a percorrer um caminho que passa vela-
do para muitas pessoas, ao longo de muitos anos, vindo 
a ser eventualmente descortinado na maturidade: o ca-
minho do coração; Ele não se acessa pela racionalização 
ou a orientação lógica, desde que esses atributos da razão 
se dissociam do sentimento. E o sentir é genuíno para 
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o coração, não apenas na representação romântica que 
identifica nesse órgão a sede do afeto. Por isso são longos 
os cerca de 40 centímetros que distanciam o cérebro do 
coração. Muitos consomem anos até experimentarem os 
lampejos dessa constatação.

Eis aí, então, a reunião de formidáveis ingredien-
tes que fizeram a experiência descrita nesse livro algo 
intenso, enriquecedor e encantador. A experiência de 
quatro andarilhos percorrendo as rotas regulares de 
Jesus de Nazaré, O Cristo, resplandeceu menos nos 
cenários de sua história do que impactou corações e 
mentes dos quatro amigos que se dispuseram a em-
preender tal jornada.

Prefácios, de praxe, enaltecem a obra que apresen-
tam, numa compreensível vulnerabilidade afetiva. Mas 
no presente caso, não há qualquer intenção senão fa-
zer justiça, como testemunha privilegiada, porque co-
-protagonista, de uma jornada rica que combinou os 
dois caminhos: o dos sítios e paisagens que emoldura-
ram andanças e pregações de Jesus com as reflexões e 
comunhões que brotaram nos corações (e mentes) dos 
andarilhos, inspiradas pela reverência à passagem do 
Mestre por tais lugares.

Alinhavados por uma espiritualidade alcançada 
por diferentes concepções e convicções religiosas, os 
quatro andarilhos entregaram-se incondicionalmente 
ao franco exercício da fraternidade. Talvez até em tes-
temunho do merecimento de estar podendo desfrutar 
daquela experiência. “Queres conhecer alguém, viaje 
com ele”. O antigo ensinamento popular confirmou-se 
na experiência temporalmente curta mas plena e in-
tensa o suficiente para cintilar na lembrança dos qua-
tro enquanto viverem.
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E aqui ganha vulto aquele que se empenhou em tra-
zer essas recordações e ser coerente com tudo que de-
mostrara no caminho (físico) do Mestre. A leitura que 
você tem em mãos é produto de muitas horas de esforço 
intelectual e físico. Não apenas o esforço de escanear as 
dobras da memória de cada circunstância relatada, mas 
também o trabalho rigoroso e exaustivo de pesquisa 
histórica evocando as passagens bíblicas alusivas a cada 
local por onde passamos.

Some-se a esse trabalho, a vazão que Lucas Izoton, seu 
autor, dá à sua aptidão, quase compulsão, diria, de pro-
fessor, adicionando dados que aprofundam a compreen-
são das citações. E oferecendo ora sua subjetividade, sua 
compreensão particular dos eventos, ora resgatando re-
gistros de várias fontes que ajudam a contextualizar os 
fatos, episódios e remissões bíblicas que tiveram como 
palco os lugares percorridos.

O texto desse livro tende a ser gratificante para a 
pessoa que é afeita às Escrituras ou “A Palavra”, como re-
ferem-se algumas denominações religiosas à Bíblia. Mas 
é igualmente estimulante para aqueles que consideram 
apenas o valor histórico e literário do livro de um povo 
que, tendo-se ungido por Deus, tornou-se berço de uma 
religião que viria a dominar parte do mundo. E também 
aos que, movidos por mera curiosidade intelectual, se 
interessarão pelas informações abundantes que afloram 
da pesquisa empreendida por Lucas na contextualização 
de cada passagem.

Bem, como testemunha privilegiada dessa narrativa, 
cumpre acrescentar outra abordagem. A do sermão silen-
cioso, a do discurso da conduta, sem palavras, manifes-
tado pelo autor em toda a caminhada. Não apenas idea-
lizou-a, mobilizando aqueles que entendeu serem mais 
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identificados com o propósito da empreitada, como plane-
jando-a com a habitual e característica noção de prepara-
ção que incluiu diligente atenção para com todos os de-
talhes. Desde a gama de itens pessoais a serem usados, o 
planejamento da logística de hospedagem e deslocamen-
tos, o mapeamento das rotas, as precauções em função 
dos desconfortos encontrados em experiência anterior, 
fazendo o Caminho de Santiago, os detalhes das identi-
ficações, enfim, um exercício de planificação que, em si, 
já representou uma generosa doação. Estamos falando de 
trabalho, de esforço mental e a ocupação de várias horas.

A jornada pela Terra Santa deu chance a uma con-
vivência intensa dos quatro personagens ao passarem 
todos aqueles dias forçosamente unidos, quase todo o 
tempo. É quando maneirismos, manias, hábitos, idios-
sincrasias, subjetividades, modos e jeitos, enfim, tudo 
aquilo que nos torna únicos, aflora e pode representar 
elementos de contraste e distinção. Viu-se o contrário, 
as diferenças serem acatadas com respeito e fraternida-
de servindo mesmo à expansão da consciência de que as 
pessoas são diferentes e, nisso, são semelhantes.

Algumas características do autor, entretanto, imprimi-
ram-se mais fortemente pela intensidade da aventura: o es-
pírito de fraternidade, um permanente senso de alteridade, 
a predisposição em servir, ajudar, amparar, uma habitual 
propensão a estabelecer relações com as pessoas que cir-
cunstancialmente cruzaram nosso caminho. Enfim, é um 
comportamento mais expressivo que um eloquente discur-
so a respeito da fraternidade, porque é uma fraternidade 
praticada e exercida no constante olhar para o outro.

Em alguns momentos da caminhada inquirimo-nos so-
bre a contradição do lugar em que Jesus viveu ser hoje uma 
região afligida por uma tensão permanente, um barril de 
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pólvora cujo estopim pode ser o mais trivial gesto tomado 
por uma das partes do conflito. Em Jericó, deparamos com 
as inscrições “Not Fear”, uma palavra de ordem de mobi-
lização da causa palestina para um conflito permanente, 
quer latejando, quer irrompendo em atentados e revides de 
lado a lado. Em Jerusalém, os casais de namorados, ambos 
portando metralhadoras às costas, era o mais visível sinal 
desse clima que recomendava uma permanente prevenção 
de hostilidades. Certamente a paz que Jesus veio apregoar 
ao mundo não encontrou eco em sua terra.

Mas certamente também a comunhão e a fraternida-
de que inspiravam constante solidariedade reinou entre 
aqueles andarilhos, permitindo-lhes viver a verdade que 
se o reino de Deus não estiver dentro de nós, fora é que 
certamente não o encontraremos. Estava ali quem tinha 
que estar. A figura do autor, cuidando, servindo, trans-
bordando amizade e um honesto desejo de testemunhar o 
Mestre que o levara até ali, elevou-se entre nós mostrando 
que, se aquelas paragens tinham enorme significado his-
tórico para os quatro andarilhos, muito mais importante 
era a mensagem que se fixou em seus corações.

Eustáquio Palhares é jornalista e participou desta jornada.
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INTRODUÇÃO

O PORQUÊ DESTE LIVRO

Reviver os passos de Jesus Cristo, o filho de Deus, na 
Terra Santa, foi uma das experiências mais gratificantes 
que realizei em minha vida. Foi mais um sonho que tive 
oportunidade de vivenciar e agradeço à Força Divina por 
esses momentos inesquecíveis.

Desde a minha infância, devido à origem familiar, 
hábitos dos meus pais e mesmo as características do 
Colégio Marista onde estudei, sempre tive uma fami-
liaridade muito grande com o conceito de Deus. Só que, 
ao longo da minha adolescência e até mesmo a vida 
adulta, tinha uma imagem de um Deus muito duro, im-
placável, que agia como se fosse um pai rigoroso, que 
permanentemente vigiava e punia, sendo muito rígido 
com suas normas, mandamentos e preceitos. Às vezes, 
ficava em dúvida se o sentimento que nutria por esta 
divindade era amor verdadeiro ou uma mistura de res-
peito, temor e medo.

O passar dos anos, mudou minha concepção de 
Deus. Aquele que eu considerava um pai rigoroso, é 
agora para mim uma bondosa mãe que fala carinhosa-
mente ao meu coração, orienta-me, aceita meus erros, 
perdoa meus pecados, ajuda-me e conforta-me sempre 
nos momentos mais difíceis, auxiliando-me a buscar a 
tão sonhada paz de espírito. Mesmo quando estou so-
frendo, tenho a certeza de que Ele está comigo, nunca 
colocando nos meus ombros um fardo mais pesado do 
que eu possa suportar.
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Foi com esta nova visão de Deus que decidi, no ano 
de 2000, reviver os passos de Jesus Cristo na idade 
adulta percorrendo assim, dentre outros locais, o pri-
meiro caminho cristão no mundo que é o trecho entre 
a cidades de Nazaré, na Galileia e Jerusalém, no Estado 
de Israel. Junto com mais três amigos, procuramos re-
constituir os trechos bíblicos importantes da história 
do Mestre Jesus e tentar entender um pouco mais a sua 
mensagem de amor e paz entre os homens, através de 
sua história e comportamento.

Ao longo deste período em que percorremos o ca-
minho e registrei estas experiências, sempre orava 
pedindo a Deus que gostaria de estar escrevendo este 
livro por inspiração divina e não somente registrando 
fatos e informações do diário de uma caminhada ou 
mesmo de uma Jerusalém atual ou de dois mil anos 
atrás. Também não gostaria apenas de comentar as 
paisagens, ruínas e a vida conflitante da nação Israel 
em briga constante com o mundo árabe. Uma verda-
deira falta de paz!

Eu pedia sempre ao Pai que me iluminasse e permi-
tisse que eu pudesse através deste simples livro, enten-
der um pouco mais o Novo Testamento, a vida de Jesus, 
suas atitudes e exemplos. Meu desejo era também levar 
um pouco da mensagem do Filho de Deus para algumas 
pessoas, contribuindo para esclarecer um pouco da 
sua vida e quem sabe, gerasse reflexões que pudessem 
aumentar a fé e a paz de espírito dos eventuais leitores 
dessa publicação.

Durante todos os dias que estivemos neste cami-
nho físico, procurei fazer uma grande reflexão de mi-
nha vida, não só no campo emocional e psicológico, mas 
principalmente espiritual.
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Tenho plena consciência que não é necessário estar fi-
sicamente e presencialmente no caminho histórico onde 
Jesus Cristo andou há dois milênios atrás para estar per-
to d’Ele. O Mestre está em todos os lugares e principal-
mente em nossos corações. Nestas quase três centenas 
de quilômetros que percorremos a pé, principalmente no 
deserto, eu estava tentando compreender os apenas 40 
centímetros que é a distância física entre o meu coração 
e a minha mente. Afinal, são as divergências entre ambos 
que fazem com que muitas vezes surjam dúvidas e mes-
mo questionamentos entre a minha inteligência, razão e 
a fé em Deus que tenho no coração.

Não tenho a pretensão, com este livro, de esclare-
cer aspectos da vida de Jesus Cristo e seus apóstolos ou 
mesmo revelar fatos novos, pois a trajetória do “Mestre 
dos Mestres” já foi exaustivamente estudada e compar-
tilhada. Minha intenção é relatar, de maneira simples, 
alguns episódios e experiências que meus amigos Albino 
Neves, Antonio Cesar Andrade, Eustáquio Palhares e eu 

Antonio Cesar, Eustáquio Palhares, Lucas Izoton e Albino Neves no dia do embarque.
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tivemos ao longo destas duas semanas, incluindo tam-
bém informações sobre as características atuais das lo-
calidades visitadas neste caminho e também na época 
de Jesus. Espero também ter a sensibilidade de estimu-
lar reflexões sobre este misterioso tema que foi a vida do 
Filho de Deus nesta Terra.

Na prática, a concepção deste livro durou muitos 
anos, pois comecei a escrevê-lo no ano de 2000 e, após 
vários intervalos, só consegui concluí-lo em 2017. Espero 
conseguir compartilhar essa experiência, marcante na 
minha vida, com meus leitores e proporcionar aos que se 
interessarem pelo tema uma maior aproximação com o 
“Mestre dos Mestres”.



20

CAPÍTULO 1

A BUSCA PELA PAZ

“Imagine todas as pessoas 
vivendo suas vidas em paz.”

(Imagine – John Lennon)

O sol nascia na Praia da Costa, litoral do estado do Espírito 
Santo e o Oceano Atlântico começou a ser iluminado com tons 
alaranjados. Sentado na areia da praia, com o olhar perdido no 
infinito, um sentimento de paz invadiu os meus pensamen-
tos e meu coração. Senti-me confortável, sereno e comecei a 
refletir. Absorto nos meus pensamentos, curtindo a natureza 
e contemplando o mar, o céu e o sol que surgia, comecei a pen-
sar sobre o que seria a verdadeira paz em nossos corações.

É normal as pessoas serem cordiais e cumprimenta-
rem umas às outras utilizando expressões como “Muita 

Nascer do sol na Praia da Costa, Vila Velha-ES.
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Paz”, “Saúde e Paz”, “Paz e Amor”, “Que a Paz esteja conti-
go”, “Fique em Paz” e outras expressões similares.

Mas, o que é realmente sentir-se em paz?
Os dicionários definem paz como um substantivo 

feminino que significa calma, sossego, tranquilidade, 
repouso e harmonia. Também descrevem que paz é au-
sência de conflitos, lutas e violências. A paz também é 
considerada um estado de calma e tranquilidade, uma 
ausência de perturbações e agitações.

A palavra paz deriva do latim “Pacem”, ou seja, “Absentia 
Belli”, que refere-se à ausência de violência ou guerra. No 
aspecto pessoal, paz expressa um estado de espírito isento 
de raivas, desconfianças e sentimentos negativos. A paz é 
para muitos um estado de espírito, em que a pessoa se en-
contra em equilíbrio, com muita serenidade. Porém, para 
muitos o conceito de paz é mais amplo e complexo, não po-
dendo ser sintetizado a algumas palavras e definições.

Como seria a verdadeira paz mencionada por Jesus 
Cristo, o Filho de Deus? No Evangelho de João 14:27, 
Jesus disse: “Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não 
vo-la dou como o mundo a dá. Não permitais que vosso 
coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar”.

Neste momento, com o olhar ainda no infinito, tomei 
a decisão de vivenciar e repetir parcialmente os passos 
de Jesus Cristo, como é narrado no Novo Testamento, e 
procurar entender por que a Terra Santa, principalmente 
Israel e Palestina, berço do cristianismo, era uma região 
com tantos conflitos entre árabes e judeus. Entender o 
conceito da paz e os motivos da não paz tornou-se, então, 
um desafio para mim. Também esperava compreender um 
pouco mais os ensinamentos e atitudes que Jesus Cristo, o 
Mestre de Nazaré, deixou em sua passagem terrestre.
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Levantei-me e comecei a andar pela areia da Praia da 
Costa. Lembrei-me da oração de São Francisco e comecei 
a cantá-la em voz baixa, procurando entender e refletir 
sobre cada uma das suas palavras.

Senhor, fazei de mim um instrumento da Vossa paz.
Onde houver ódio, que eu leve o amor.
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.
Onde houver discórdia, que eu leve a união.
Onde houver dúvidas, que eu leve a fé.
Onde houver erro, que eu leve a verdade.
Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.
Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó Mestre, fazei que eu procure mais:
consolar, que ser consolado;
compreender, que ser compreendido;
amar, que ser amado.
Pois é dando que se recebe.
É perdoando que se é perdoado.
E é morrendo que se vive para a vida eterna.
Oração de São Francisco de Assis





23

CAPÍTULO 2

NAZARÉ, ONDE TUDO COMEÇOU

“Eis que conceberás e darás a luz a um filho 
a quem chamarás pelo nome de Jesus.”

(Lucas 1:31)

Estávamos Albino, Antonio Cesar, Eustáquio e eu em 
frente à Basílica da Anunciação, na cidade de Nazaré na 
Galileia. Uma emoção tomou conta de mim e fiquei duran-
te um certo tempo contemplando a estrutura física daque-
la igreja e imaginando que foi neste lugar que começou a 
história do cristianismo quando o anjo Gabriel apareceu à 
Maria e anunciou que ela seria mãe.

“No sexto mês Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, ci-
dade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento 
a certo homem chamado José, descendente de Davi. O 
nome da virgem era Maria.
O anjo, aproximando-se dela, disse: “Alegre-se, agracia-
da! O Senhor está com você!” 
Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando 
no que poderia significar esta saudação.
Mas o anjo lhe disse: “Não tenha medo, Maria; você foi 
agraciada por Deus! Você ficará grávida e dará à luz um 
filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será 
chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o 
trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o 
povo de Jacó; seu Reino jamais terá fim”.
Perguntou Maria ao anjo: “Como acontecerá isso se sou 
virgem?”
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O anjo respondeu: “O Espírito Santo virá sobre você, e o 
poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, 
aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de 
Deus.
Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice; 
aquela que diziam ser estéril já está em seu sexto mês de 
gestação, pois nada é impossível para Deus”.
Respondeu Maria: “Sou serva do Senhor; que aconteça 
comigo conforme a tua palavra”. Então, o anjo a deixou.”
Lucas 1,26-38

Entramos reverentes na Basílica, com nossas mochilas e 
cajados. Os quinze quilos de peso de minha mochila não in-
comodavam-me em nada devido a emoção de estar iniciando 
nossa peregrinação pela Terra Santa por um lugar tão signi-
ficativo, o ponto inicial do cristianismo. Paramos em frente 
ao altar onde se podia ler a expressão “verbum aro hic factum 
ext” que significa “a palavra foi aqui feita matéria”. Ajoelhei-
me e orei a Deus agradecendo por tudo de bom que ele estava 
nos proporcionando até o momento e também pedindo pro-
teção para os próximos dias, pois estávamos entrando numa 
região em clima de pré-guerra entre árabes e judeus.

Aproximei-me de uma coluna antiga, próxima do altar, 
que a tradição registra como o lugar onde o anjo Gabriel 
apareceu à Virgem Maria e novamente ajoelhei-me. Fechei 
os meus olhos e comecei a pensar sobre a nossa viagem. 
Há dois dias havíamos saído do Brasil com destino à Terra 
Santa, com o vôo Vitória a Tel Aviv, fazendo escalas no Rio 
de Janeiro e Milão, na Itália. Depois de uma noite pouco 
dormida em Tel Aviv e uma viagem de ônibus, de quase 
três horas, chegamos a Nazaré com o mapa na mão e de-
baixo de um grande calor, tomamos o rumo da Basílica 
erguida no local onde se deu a aparição do anjo a Maria.
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A cidade de Nazaré, há dois mil anos, com seus 400 
habitantes, era uma pequena aldeia judaica onde Jesus 
passou a sua infância e situava-se na Baixa Galileia. Era 
rodeada de olivais e vinhedos que desciam pelas encos-
tas dos montes, com suas ladeiras cobertas de lavouras, 
figueiras e oliveiras. As casas feitas de pedra calcária 
branca eram compostas por uma única sala, ligada a uma 
gruta escavada a mão devido à fragilidade das rochas do 
local. De acordo com os Evangelhos, a cidade foi o lar de 
Jesus e seus pais Maria e José, desde o retorno do Egito e 
até mudar-se para Cafarnaum.

A antiga cidade de Nazaré dominava os montes da 
Baixa Galileia e situava-se ao centro, onde, conforme a 
tradição, surgiu a nova Basílica da Anunciação com o 
conjunto do Convento Franciscano e o Santuário São 
José. À sua volta, em círculo, erguem-se as montanhas, 
de modo a conferir a Nazaré antiga o aspecto de uma flor 
(em hebraico nezer) o que possivelmente influenciou a 
origem do nome de Nazaré.

Basílica da Anunciação em Nazaré: o início da peregrinação.
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A atual Nazaré, ao norte de Israel, possui cerca de 
71 mil habitantes, é considerada o berço do cristianis-
mo, e está localizada em um platô a 350 metros acima do 
nível do Mar Mediterrâneo e distante 25 km do Mar de 
Galileia, 9 km do Monte Tabor e a 115 km de Jerusalém. 
É considerada a capital árabe para os cidadãos árabes de 
Israel, sendo 25 mil árabes muçulmanos, 22 mil árabes 
cristãos e 24 mil hebreus. O alto nível de convivência e 
relativa paz entre cristãos e muçulmanos por séculos 
foi motivo de estudos sociológicos. Atualmente, existem 
muitas empresas árabes que atuam nas áreas de alta 
tecnologia e desenvolvimento de softwares, o que torna 
a cidade conhecida como o “Vale do Silício da comuni-
dade árabe”. O turismo religioso também é importante 
para a economia da região.

Abri os olhos. Estava ainda ajoelhado, imerso em meus 
pensamentos e agradecendo a Deus, mais uma vez, poder 
desfrutar esta experiência.

Levantei-me e pude observar que alguns compa-
nheiros também oravam ou faziam suas reflexões si-
lenciosamente. Lembrei-me também que anos atrás já 
havia visitado com minha família, em viagem turística, 
esta Basílica, obra do arquiteto G. Muzio, inaugurada 
em 25 de março de 1969. Na fachada, em baixo relevo, 
é evocada a Anunciação e, em diversos outros lugares, 
textos bíblicos e litúrgicos celebram o mistério.

Na entrada da Basílica, jovens restauradoras ita-
lianas ocupavam-se com trabalhos de reconstituição. 
Paramos para conversar com uma delas e pergunta-
mos se era possível nos darem um pedaço daquelas 
pedras. Inicialmente recusaram, mas quando expli-
camos o motivo de nossa viagem, elas nos entregaram 
duas pequenas pedras, sendo uma para nós e outra 
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com a recomendação de que ao longo da jornada, dei-
xássemos em algum lugar que considerássemos sagra-
do no final da peregrinação até Jerusalém. Solicitou 
também que nós orássemos por elas, sendo a pedra 
a prova da fé delas no Senhor Deus. Cuidadosamente 
guardei as duas pequenas pedras na mochila, agrade-
cemos e nos despedimos.

Ao sairmos da Basílica, encontramos umas senho-
ras e solicitamos orientações sobre hospedagens na 
cidade. Elas nos indicaram o Convento das Irmãs de 
Nazaré, que ficava no início de uma pequena ruela si-
tuada exatamente em frente à Basílica da Anunciação. 
O local, coordenado por religiosas, a maioria de descen-
dência francesa, era um albergue também de peregri-
nos que visitavam a cidade.

O convento onde estávamos nos hospedando, segun-
do a tradição, foi construído em cima de umas grutas 
que se acredita terem sido a residência da Família Santa, 
ou seja, a casa de José, Maria, Jesus e seus irmãos.

A casa de José, Maria, Jesus e seus irmãos.
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À noite, antes de dormir, fizemos em conjunto 
uma ref lexão sobre este início de caminhada e após 
ler alguns trechos bíblicos, oramos e agradecemos a 
Deus pelo dia.

Na manhã seguinte acordamos bem cedo e, após 
conversarmos com peregrinos de diversos países que fi-
caram no mesmo convento, começamos a nos preparar 
fisicamente para um dia forte de caminhada. No meu 
caso, passei anti-inflamatório nos ombros, em toda a par-
te lombar e nos músculos das pernas. Nos pés, vaselina 
e uma primeira meia de média compressão e posterior-
mente outra meia de algodão. Este procedimento visava 
reduzir o aparecimento de bolhas no pé.

No dia anterior havíamos andado poucos quilômetros 
mas, mesmo assim, a dor nas costas era forte, apesar da 
mochila ser bastante anatômica. Decidi, então, dividir 
o peso no corpo basicamente em três partes: na mochi-
la maior que ficava atrás, cerca de 9 kg; em uma mochila 
menor na frente, cerca de 4 kg e ainda cerca de 2 kg de 
pequenos objetos em meu colete. Desta maneira, os 15 kg 
totais estavam bem distribuídos fazendo-me crer que as-
sim poderia caminhar melhor.

Após o café da manhã nos dirigimos para a Igreja 
Ortodoxa Grega da Anunciação, que também é con-
siderada pela ala ortodoxa, uma possível alternativa 
do local exato onde o Anjo Gabriel anunciou a Maria. 
No caminho, pudemos constatar nas pequenas vielas 
desta cidade de Nazaré, um grande número de car-
pintarias mostrando a longevidade do ofício já que há 
dois milênios, na época que Jesus habitou na cidade 
junto com José, ambos praticavam o ofício da carpin-
taria. Nazaré também era conhecida como a cidade 
dos carpinteiros.
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Chegamos na Igreja Ortodoxa Grega da Anunciação 
que foi construída sobre uma fonte onde supunha-se que 
Maria e as demais mulheres de sua época buscavam água 
para suprir suas necessidades domésticas. Esta fonte até 
hoje, através de tubulações, escoa no coração de Nazaré.

À medida que caminhávamos pela cidade, um senti-
mento diferente nos invadia, pois independente de todas 
as transformações ocorridas no aspecto arquitetônico e 
geográfico em Nazaré, é comprovado que foi aqui que o me-
nino Jesus passou sua infância como uma criança comum.

Ao lado da Basílica da Anunciação, também conhece-
mos o Santuário de São José local onde supõe-se que exis-
tia a sua carpintaria. Para nós importava menos o local 
exato e sim a fé no texto bíblico:

“E foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cum-
priu-se o que fora dito pelos profetas: ‘Ele será chamado 
Nazareno’”
Mateus 2:23

“Depois de terem feito tudo o que era exigido pela Lei do 
Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na 
Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de 
sabedoria; e a graça de Deus estava sobre ele.”
Lucas 2-39-40
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CAPÍTULO 3

A TRANSFIGURAÇÃO NO MONTE TABOR

“Este é o meu amado Filho, 
em quem me comprazo, escutai-o.”

(Mateus 17:5)

Após visitar os principais locais da história bí-
blica de Nazaré, decidimos conhecer o Monte Tabor, 
onde ocorreu a transfiguração de Jesus diante de al-
guns apóstolos. Como o local era afastado do centro 
de Nazaré e não estava no planejamento do roteiro a 
pé que pretendíamos fazer naquele dia, Nazaré – Caná 
– Tiberíades, chegamos a conclusão que a solução era 
tomarmos um táxi até o local e depois retornarmos à 
Basílica da Anunciação. Se não adotássemos esta op-
ção, teríamos que caminhar mais um dia a pé ou desis-
tir de visitar o local.

Na estrada, comecei a pensar nas transformações 
daquela região nestes dois mil anos, pois, ao contrário 
da aparência da vila histórica de Nazaré, o país era bas-
tante desenvolvido. O Estado de Israel, nos dias de hoje, 
é uma república parlamentar localizada no Oriente 
Médio e tem como línguas oficiais o hebraico e o árabe. 
O inglês também é muito utilizado sendo esta a língua 
que estávamos nos comunicando, mesmo já tendo con-
tatos com pessoas de várias nações cuja língua natal 
era o espanhol ou italiano ou francês. Israel é peque-
no quando pensamos em nosso país ou mesmo estado. 
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Sua área é de apenas 22.072 km² e quando excluímos as 
Colinas de Golã (litígio com a Síria) e Jerusalém Oriental 
(reivindicada pela Autoridade Nacional Palestina), sua 
superfície cai para 20.770 km². O Brasil tem dimensões 
400 vezes maior e o próprio Espírito Santo, estado 
onde moro (que é muito pequeno), é o dobro de Israel.

A população é de cerca de 8 milhões de habitan-
tes com um IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) 
muito elevado. Suas principais cidades são a capital 
Jerusalém, com cerca de 730 mil habitantes, seguida 
por Tel Aviv, a capital financeira com 400 mil habitan-
tes e Haifa, no norte do país com 270 mil habitantes. 
A expectativa de vida em Israel é uma das maiores do 
mundo, com 82 anos para as mulheres e 79 anos para os 
homens. O país também possui o mais alto padrão de 
vida do Oriente Médio, tendo um dos melhores níveis 
de educação do mundo.

Economicamente, Israel também é um destaque mun-
dial com o 22º maior PIB per capita do mundo (em pari-
dade do poder de compra). Mesmo com as limitações de 
recursos naturais, como solo árido e pouca água, através 
de tecnologias consegue ser autossuficiente na produção 
de alimentos, especialmente grãos e carnes, exportan-
do também produtos como frutas, vegetais, softwares, 
diamantes, além de produtos farmacêuticos e químicos. 
Também é uma das nações mais competitivas em nível 
mundial, detendo o 1º lugar em investimentos em pesqui-
sas e centros de desenvolvimento. O turismo, principal-
mente o religioso, é outra importante fonte de renda.

O país proclamou a sua independência em 14 de 
maio de 1948 e foi admitido como membro das Nações 
Unidas em 11 de maio de 1949, depois de um ano de con-
flitos entre árabes e judeus. O Estado de Israel é cercado 
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por países árabes pois faz fronteira com o Líbano (nor-
te), Síria (nordeste), Jordânia (leste), Cisjordânia (les-
te), Egito (sudoeste), Faixa de Gaza (sudoeste), Mar 
Vermelho (sul) e Mar Mediterrâneo (oeste).

Deixando meus pensamentos, volto os olhos para 
a estrada e vejo que começa a surgir ao longe o Monte 
Tabor, imponente, no meio do Vale de Jezreel.

À medida que o veículo ia subindo a montanha, 
contemplávamos a beleza do local e eu imaginava 
como seria há dois milênios, um jovem nazareno, Jesus 
Cristo, o filho de Deus, andando por aquelas paisagens, 
todo de branco e seguido pelos seus fiéis apóstolos. 
Chegamos então ao portão da Entrada da Basílica da 
Transfiguração que se assemelhava muito a uma cons-
trução fortificada. Ao saltarmos do veículo, em um 
novo olhar para o cenário, avistamos os campos verdes 
e os rebanhos de ovelhas.

Vista aérea do Monte Tabor.
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A Bíblia menciona a passagem de Jesus Cristo no lu-
gar onde estávamos em Mateus 17:1-13, Marcos 9:2-13 e 
Lucas 9:28-36. Eis a versão do Evangelista Mateus:

“Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e 
João, irmão de Tiago, e os levou, em particular, a um 
alto monte.
Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou 
como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a 
luz.
Naquele mesmo momento, apareceram diante deles 
Moisés e Elias, conversando com Jesus.
 Então Pedro disse a Jesus: ‘Senhor, é bom estarmos aqui. 
Se quiseres, farei três tendas: uma para ti, uma para 
Moisés e outra para Elias’.
Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplan-
decente os envolveu, e dela saiu uma voz, que dizia: ‘Este 
é o meu Filho amado de quem me agrado. Ouçam-no!’
Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto 
em terra e ficaram aterrorizados.
Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: ‘Levantem-
se! Não tenham medo!’ E erguendo eles os olhos, não vi-
ram mais ninguém a não ser Jesus.
Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: ‘Não 
contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do 
homem tenha sido ressuscitado dos mortos’.
Os discípulos lhe perguntaram: ‘Então, por que os mestres 
da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro?’
Jesus respondeu: ‘De fato, Elias vem e restaurará todas as 
coisas. Mas eu digo a vocês: Elias já veio, e eles não o reco-
nheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da 
mesma forma o Filho do homem será maltratado por eles’.
Então os discípulos entenderam que era de João Batista 
que ele tinha falado.”
Mateus 17:1-13
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Na entrada da Basílica encontramos um religioso de 
origem hispânica que nos falou um pouco mais sobre o 
episódio da transfiguração de Jesus Cristo e também so-
bre o mistério da Santíssima Trindade. De uma maneira 
simples, ele resumiu o assunto:

– O Pai mandou o Filho e o Filho é a encarnação, a mate-
rialização do Pai na Terra e quando este Filho retorna 
ao Pai, deixa aqui o Espírito Santo.

Despedimo-nos dele e entramos na Basílica, onde já exis-
tiam alguns grupos de turistas europeus. A fachada da atual 
Basílica da Transfiguração foi construída sobre as ruínas de 
igrejas dos períodos bizantino e cruzado, em 1923, pelo ar-
quiteto Barluzzi, num estilo Romano–Sírio dos séculos IV– 
VII. Sobre o altar principal existe um belo mosaico dourado, 
representando a transfiguração, com Cristo no centro e ro-
deado pelos profetas Moisés (à esquerda) e Elias (à direita). 
Os apóstolos Pedro, Tiago e João são retratados abaixo.

O interior da Basílica ficou praticamente vazio e o 
silêncio existente me fez refletir um pouco mais sobre a 
personalidade de Jesus Cristo. Ele, como educador, sem-
pre demonstrou paciência com as pessoas, usava o diálo-
go e falava com todos de forma fraterna, estimulando os 
seus seguidores a pensar, não exigindo resultados ime-
diatos. Nas suas narrativas e parábolas, percebemos que 
Ele sempre estava plantando uma semente que somente 
com o tempo iria germinar. Realmente, é muito difícil 
entender a vida do Filho de Deus nesta terra, mas cer-
tamente para quem tem fé é mais fácil compreender ou 
mesmo relevar as passagens cercadas de tanto mistério.

Saímos da Basílica e o nosso grupo começou a conversar 
sobre a citação bíblica de Jesus neste episódio onde os dis-
cípulos entendem que Ele ao falar de Elias, no fundo, estava 



35

falando de João Batista. Este texto tem gerado muitas polê-
micas, pois alguns estudiosos, de tendência espírita, acredi-
tam que esta é uma prova de que a reencarnação existe, ou 
seja, a alma ou o espírito retorna a vida corpórea, em outro 
corpo, que nada a tem a ver com o antigo. Os estudiosos cris-
tãos negam a existência da reencarnação e contestam a in-
terpretação de algumas outras partes da Bíblia que podem 
gerar dúvidas sobre o assunto. Como tínhamos ainda uma 
grande jornada a pé naquele dia, encerramos a discussão e 
retornamos para Nazaré.
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CAPÍTULO 4

CANÁ E O PRIMEIRO MILAGRE

“Mulher, que tenho eu contigo? 
Ainda não é chegada a minha hora.”

(João 2:4)

Contemplamos mais uma vez a Basílica da Anunciação 
em Nazaré, fizemos uma última oração e resolvemos ini-
ciar nossa jornada até a cidade de Tiberíades no Mar da 
Galileia passando pelo vilarejo de Caná. Ao todo, o percur-
so seria de cerca de 35 km e estimávamos fazê-lo em cerca 
de oito horas de caminhada. O sol do meio dia, um calor in-
tenso, o peso das mochilas e o suor escorrendo pelo rosto 
já demonstrava o que teríamos pela frente.

Ajeitamos mais uma vez as mochilas em nossos cor-
pos e começamos a caminhar lentamente. O barulho ca-
denciado dos cajados tocando na estrada de pedra ditava 
o ritmo de nossos passos. O primeiro obstáculo a ser en-
frentado era subir uma alta colina que dava acesso a Caná 
e quase uma hora depois, após passar por muitas ruelas 
chegamos ao seu topo e de lá pudemos contemplar de um 
lado toda a cidade de Nazaré e do outro a estrada que nos 
levaria até o Mar da Galileia.

Historicamente, acredita-se que foi neste local que 
Jesus após pregar na sinagoga, identificou-se como a si 
mesmo com a profecia de Isaías e o povo não acreditou. 
A sua reprovação severa à incredulidade deles os enfu-
receram de tal maneira que tentaram jogá-lo do alto do 



37

monte da cidade. Jesus então escapou, passando entre 
eles e seguiu seu caminho para Cafarnaum.

A Bíblia através do evangelista Lucas 4:16-30 nos des-
creve esta passagem:

“Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado e no dia de sá-
bado entrou na sinagoga, como era seu costume. E le-
vantou-se para ler.
Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e en-
controu o lugar onde está escrito:
“O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me un-
giu para pregar boas-novas aos pobres.
Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e re-
cuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos 
e proclamar o ano da graça do Senhor”.
Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e as-
sentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele; 
e ele começou a dizer-lhes: “Hoje se cumpriu a Escritura 
que vocês acabaram de ouvir”.
Todos falavam bem dele e estavam admirados com as 
palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas per-
guntavam: “Não é este o filho de José?”
Jesus lhes disse: “É claro que vocês me citarão este pro-
vérbio: ‘Médico, cura-te a ti mesmo! Faze aqui em tua 
terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum’”.
Continuou ele: “Digo a verdade: Nenhum profeta é aceito 
em sua terra.
Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no 
tempo de Elias, quando o céu foi fechado por três anos e 
meio e houve uma grande fome em toda a terra.
Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão 
a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom.
Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de 
Eliseu, o profeta; todavia, nenhum deles foi purificado - 
somente Naamã, o sírio”.
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Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos 
quando ouviram isso.
Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram 
até o topo da colina sobre a qual fora construída a cida-
de, a fim de atirá-lo precipício abaixo.
Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se.”
Lc 4:16-30

Essa passagem bíblica mostra a dificuldade de se 
evangelizar pessoas onde os pregadores são conhecidos. 
É a origem desde Jesus do ditado que diz “santo de casa 
não faz milagre”. Até com Jesus Cristo isso aconteceu.

Começamos a descer a colina em direção a Caná. A 
paisagem já apresentava um solo árido e apesar do esfor-
ço ser menor por estarmos descendo, o peso da mochila 
nos incomodava bastante, bem como a ponta do tênis. 
Lembrei-me de que nos dois últimos meses tive que fazer 
fisioterapia no joelho direito e que treinava dentro de uma 
piscina carregando cerca de 10 kg nas costas para poder ir 
me acostumando com a nova situação. Meses antes sofri 
uma artroscopia onde retirei os meniscos do joelho direi-
to devido  ao esforço despendido anos atrás na peregri-
nação que fiz no Caminho de Santiago de Compostela, na 
Europa, mas acreditava estar bem preparado para cami-
nhar estas duas semanas na Terra Santa.

Caná distanciava-se de Nazaré apenas 11 km e após atra-
vessarmos algumas plantações de oliveiras para cortarmos 
caminho começamos a ver ao longe a cidade. Minutos an-
tes na estrada, havíamos cruzado com um veículo militar 
das Nações Unidas, das Forças de Paz que estavam contro-
lando as Colinas de Golã e também encontramos centenas 
de cartuchos e balas detonadas provavelmente de rifles e 
metralhadoras. Este momento que escolhemos para nossa 
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viagem coincidia com o auge do conflito entre judeus e ára-
bes, mas acreditávamos que por estarmos uniformizados, 
com a bandeira brasileira em destaque e com nossas rou-
pas destacando a palavra paz em várias línguas (peace em 
inglês, shalon em hebraico, salam em árabe e paz em por-
tuguês) não enfrentaríamos grandes problemas já que em 
Israel, Palestina e Jordânia os brasileiros são muito queri-
dos, principalmente devido ao futebol.

Um pouco antes de chegarmos no vilarejo de Caná, 
Eustáquio pediu-me para fazer uma reflexão sobre aquele 
momento:

— Lucas, gostaria de convidá-lo mais uma vez a fazer um 
voo de imaginação. Imagine este mesmo local há dois mil 
anos, com as colinas nuas e áridas, lá embaixo apenas al-
gumas casinhas no povoado de Caná e Jesus, um vulto de 
vestes brancas, seguido por seus apóstolos, chegando na 
vila para as bodas. Como está sendo gratificante reviver 
este caminho e saber que por aqui passou o Filho de Deus.

Alguns historiadores e teólogos citam que Caná signi-
fica “cana oca por dentro”, espiritualmente representava 
o homem vazio, um homem sem Deus. E a cidade atual é 
originada da localidade Kafr Kanna.

Foi neste vilarejo que estávamos entrando, atualmen-
te uma pequena cidade com predominância de popula-
ção muçulmana, onde aconteceu o primeiro milagre de 
Jesus Cristo, que havia sido convidado para umas bodas. 
Naquela época, o local era uma pequena fazenda e a falta 
de manjares em um casamento podia trazer humilhação 
para a pessoa que recebia seus convidados e, segundo con-
ta a Bíblia, Jesus poupou seus amigos desta situação em-
baraçosa. O vinho realmente havia se esgotado, mas ele 
fez da água nas talhas outro vinho, de excelente qualidade.
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No Evangelho de São João 2:1-11, este primeiro milagre 
é assim relatado:

“No terceiro dia houve um casamento em Caná da 
Galileia. A mãe de Jesus estava ali; Jesus e seus discípu-
los também haviam sido convidados para o casamento. 
Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: ‘Eles 
não têm mais vinho’.
Respondeu Jesus: ‘Que temos nós em comum, mulher? A 
minha hora ainda não chegou’.
Sua mãe disse aos serviçais: ‘Façam tudo o que ele mandar’.
Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos 
judeus para as purificações cerimoniais; em cada pote 
cabiam entre oitenta e cento e vinte litros.
Disse Jesus aos serviçais: ‘Encham os potes com água’. E 
os encheram até a borda.
Então lhes disse: ‘Agora, levem um pouco ao encarre-
gado da festa’.
Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a 
água que fora transformada em vinho, sem saber de onde 

Entrada da Vila de Caná, onde Jesus fez seu primeiro milagre.
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este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam 
tirado a água. Então chamou o noivo e disse: ‘Todos ser-
vem primeiro o melhor vinho e, depois que os convidados 
já beberam bastante, o vinho inferior é servido; mas você 
guardou o melhor até agora’.
Este sinal milagroso, em Caná da Galileia, foi o primeiro 
que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus 
discípulos creram nele.”
Jo 2:1-11

O calor intenso havia molhado todas as nossas roupas 
e a sede era muito forte. Após tomarmos bastante líquido 
fomos visitar a Igreja do Milagre, que foi construída sobre 
uma antiga igreja do século IV e atualmente muitos jovens 
casais cristãos vem aqui celebrar os seus casamentos. Na 
cripta, existia um grande jarro de água romano simbolizan-
do os grandes jarros usados para guardar água na época do 
primeiro milagre. Durante as excursões turísticas de todo 
o mundo nesta Igreja, normalmente os sacerdotes renovam 
os compromissos matrimoniais dos casais presentes.

As festas de casamentos na época de Jesus duravam 
de 3 a 7 dias. É provável que Maria, Jesus e seus discípulos 
tivessem chegado no final das bodas de Caná, visto que o 
bom vinho já havia sido servido e o vinho significava ale-
gria. Alguns teólogos interpretam essa passagem bíblica 
de Jesus sendo convidado para um casamento, se fazen-
do presente e usando seus poderes divinos para salvar a 
festa, evitando constrangimentos aos anfitriões, como 
uma evidência de que o Filho de Deus aprovava e defen-
dia o casamento bem como festejos comemorativos. É im-
portante lembrar que quando Jesus se referia a sua mãe 
Maria e a chamava de “Mulher”, este era um título respei-
toso na época, equivalente a “Senhora”. Estudiosos tam-
bém se referem a este episódio como Jesus obedecendo 
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e atendendo um pedido de sua mãe. Alguns ainda dizem 
que como o seu pai José não é citado, provavelmente ele já 
havia morrido.

Após fazermos nossas orações, resolvemos continuar 
o caminho para Tiberíades. Tínhamos ainda muito chão 
pela frente neste primeiro dia de caminhada.
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CAPÍTULO 5

A CIDADE DE TIBERÍADES

“Sem fé é impossível agradar a 
Deus, pois quem dele se aproxima 
precisa crer que Ele existe e que 

recompensa aqueles que o buscam.”
(Hebreus 11:6)

Saímos de Caná e começamos a caminhar com des-
tino a Tiberíades. Para encurtar o roteiro descemos uma 
ribanceira para entrar no meio da plantação de olivas, 
quando escorreguei e tropecei nas pedras machucando 
meu pé direito. Aparentemente, não foi nada grave.

Plantação de oliveiras entre a Vila de Caná e Tiberíades.
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O trecho que estávamos percorrendo era muito pare-
cido com o percurso que Jesus Cristo fez quando foi ex-
pulso de Nazaré, ao se identificar como o Messias. Para os 
nazarenos que o conheciam Ele era apenas o filho de José 
Carpinteiro. Por isso, precisou fugir para Cafarnaum, ci-
dade às margens do Mar da Galileia.

Depois de algumas horas caminhando, já apresentá-
vamos um grande cansaço quando nos surpreendemos 
ao encontrar, no meio da estrada, um pequeno “oásis”. 
No fundo, era uma barraca que vendia frutas frescas, 
água gelada, possuía sombra e ainda tinha cadeiras para 
sentarmos. Foi gratificante podermos tirar as mochilas e 
descansarmos um pouco.

Apesar de nossa previsão de chegar entre 19 e 20 
horas com o dia ainda claro, só conseguimos entrar em 
Tiberíades perto das 22h já que Antonio Cesar, apesar 
de estar em plena forma física, teve dificuldades para 
caminhar.

Tiberíades é uma cidade no norte de Israel, às mar-
gens do Mar da Galileia e possui cerca de 40 mil habitan-
tes. O seu nome foi uma homenagem ao imperador roma-
no Tibério, em cujo reinado, Jesus Cristo foi crucificado. 
Na tradição judaica, Tiberíades está associada ao elemen-
to água, sendo que é uma das quatro cidades sagradas no 
judaísmo junto com Jerusalém, Hebron e Safed.

A beleza deste balneário nos surpreendeu. Apesar de 
já ter lido que Tiberíades era frequentada pela classe rica 
de Israel e parecia até mesmo com Mônaco, tinha tam-
bém semelhança com os Piers da Califórnia nos Estados 
Unidos. Os bares e restaurantes, frequentados por jo-
vens de várias partes do mundo, estavam cheios já que 
era época de férias e verão.
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Conseguimos hospedagem na Casa Nova Tiberias, 
um convento tipo albergue franciscano para pere-
grinos, que ficava na Hayarden Street, ao lado do 
Promenade e da praia. Também era próximo das igre-
jas de São Pedro e Santo André, que foram os primeiros 
discípulos a seguirem Cristo.

Apesar de intensas pesquisas não encontrei nenhum 
registro bíblico de passagem de Jesus por Tiberíades e pro-
curei encontrar os motivos já que esta cidade é próxima de 
Cafarnaum (Terra que acolheu Jesus), Tabgha (multiplica-
ção dos pães e peixes) e o Monte das Beatitudes (Sermão da 
Montanha). Alguns dos motivos encontrados foram porque 
Tiberíades foi construída para ser uma bela capital onde 
moravam as elites que dirigiam as províncias. Ali estava 
o palácio suntuoso de Herodes Antipas, que contrastava 
com as moradias pobres das aldeias próximas. Além disso, 
a construção de Tiberíades provocou aumento de impos-
tos para a população judaica daquela época, bem como por 
ter sido construída sobre um cemitério, o que era conside-
rado um lugar impuro pelos galileus.

Estávamos exaustos, pois havíamos caminhado 35 km 
neste dia com forte sol e mochila pesada. No meu caso, um 
incômodo no pé direito, enquanto Antonio Cesar estava com 
bolhas no calcanhar e precisei tratá-las com a técnica que 
aprendi anos antes no Caminho de Santiago de Compostela.

As bolhas são formadas quando o suor amolece a pele 
e a deixa mais sensível ao atrito. Protuberâncias no calça-
do ou mesmo na meia também podem gerar bolhas.

A técnica para curar bolhas é a seguinte: primei-
ro limpamos o local da bolha com água oxigenada e 
algodão, depois desinfetamos uma agulha com álcool 
e colocamos uma linha com vaselina. Aí fazemos uma 
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espécie de costura, furando a bolha e deixando cerca 
de um centímetro de linha para cada lado. A linha com 
vaselina vai servir de dreno para a água e em poucos 
dias a bolha seca e o seu pé fica normal.

Saí para comprar alimentos para os meus amigos 
que estavam cansados ou mesmo devido às bolhas nos 
pés preferiram ficar deitados.

Sentei-me perto do píer e fiquei olhando para o Mar da 
Galileia, pensando no roteiro que havíamos definido ba-
seado nos relatos dos evangelistas do Novo Testamento. 
Os quatro Evangelhos (Mateus, Marcos, Lucas e João) se 
complementam entre si e penso que a melhor maneira 
de conhecer e entender um pouco mais a vida do Mestre  
dos Mestres é lendo e relendo todos eles, inclusive Atos 
dos Apóstolos também escrito pelo Evangelista Lucas.

Um questionamento de muitos é saber como os 
Evangelhos foram escritos. Há cerca de dois mil anos, 
quando o Filho de Deus teve a sua experiência terres-
tre, não existiam as tecnologias atuais de comunicação 
e boa parte dos relatos de sua vida foi transmitida boca 
a boca. Alguns especialistas e escritores, como Augusto 
Cury, acreditam que o mais antigo Evangelho, o de São 
Marcos, foi escrito provavelmente entre 50–60 d.C., 
portanto mais de 20 anos depois da partida de Cristo. O 
Evangelho de São Lucas foi provavelmente redigido no 
ano 60 d.C., o de São Mateus entre 60–70 d.C., sendo que 
o Evangelho de São João, o último, foi escrito provavel-
mente entre 85–90 d.C., ou seja, mais de 50 anos depois 
da crucificação de Jesus Cristo.

Independente destas questões, no meu caso, basta-
va-me a fé e, portanto, não eram relevantes para mim 
estes detalhes.
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Levantei-me do píer, dirigi-me a um restaurante, com-
prei uma pizza gigante para todo o nosso grupo e levei 
para o Albergue onde estávamos hospedados.
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CAPÍTULO 6

AS TRÊS RELIGIÕES: JUDAÍSMO, 
CRISTIANISMO E ISLAMISMO

“Somente os fracos se vingam. Os fortes 
perdoam e é honra para o injuriado perdoar.”

(Khalil Gibran)

Nesta noite demorei a dormir. Deitado na cama, com o 
corpo cansado e dolorido, fiquei refletindo sobre tudo que 
havia lido, visto e escutado em Israel. Porque tantos confli-
tos étnicos e religiosos? Porque tantas guerras se o Deus era 
o mesmo para todos? Apesar de conhecer e mesmo enten-
der as origens de tantas desavenças eu não conseguia aceitar 
que alguém matasse outra pessoa em nome de Deus. Porque 
tanto ódio entre os judeus e os árabes?

O Estado de Israel, em sua última pesquisa, mostrava que 
a população seguia três religiões principais: 75% Judaísmo, 
21% Islamismo, 2% Cristianismo e 2% outras religiões.

O Judaísmo, uma religião monoteísta, crença em um 
único Deus, possui quase quatro mil anos e é a mais an-
tiga das três grandes religiões abraâmicas, ou seja, tem 
origem em Abraão, personagem bíblico citado no livro de 
Gênesis e fundador do monoteísmo dos hebreus. As ou-
tras duas religiões, por ordem cronológica de fundação 
são o Cristianismo e o Islamismo.

O Judaísmo é considerado como a religião dos descen-
dentes de Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão com sua esposa 
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Sara. Segundo o Livro de Gênesis, Abraão tinha 100 anos 
quando Isaac nasceu e Sara já havia cessado o período fértil, 
pois tinha 90 anos. O livro sagrado do Judaísmo é a Bíblia 
Hebraica. Os judeus são um grupo etno-religioso e incluem 
aqueles que nasceram judeus ou foram convertidos ao ju-
daísmo. O local das reuniões da comunidade judaica é a si-
nagoga e seu líder espiritual é o rabino.

Algumas tradições religiosas e culturais do Judaísmo 
com relação a suas vestimentas são o “Kipa” (chapéu) 
que é um símbolo de temor a Deus e o “Tefilin” que é o 
nome dado a duas caixinhas de couro onde está o perga-
minho com os trechos do Torá ou Pentateuco. As cinco 
partes são os livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e 
Deuteronômio do Velho Testamento.

Os cristãos consideram Jesus Cristo o Messias, o “un-
gido”, e escolhido por Deus. Para o Judaísmo, Jesus Cristo 
não foi o Messias. A maior parte dos judeus crê que o 
Messias será um homem judeu, filho de um homem e uma 
mulher, que reinará sobre Israel, reconstruindo a nação e 
fazendo com que todos os judeus retornem à Terra Santa, 
unindo os povos em uma era de prosperidade sob o domí-
nio de Deus. Ou seja, para eles o Messias ainda está por vir.

A população judaica no mundo é pequena com apenas 13 
milhões de pessoas, ou seja, cerca de 0,2% da população do 
planeta. A maioria reside em Israel, EUA e Canadá.

O Cristianismo, o qual sigo, é uma religião abraâmica 
monoteísta, centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus 
de Nazaré, contidos no Novo Testamento. Os cristãos acredi-
tam que Jesus Cristo é o Messias, filho de Deus, que se tor-
nou homem e o Salvador da humanidade, morrendo pelos 
pecados do mundo. O Cristianismo cresceu principalmente 
no século IV tornando-se a religião dominante no Império 



50

Romano, porque Constantino foi o primeiro imperador a 
converter-se ao cristianismo.

Atualmente é a maior religião do mundo com 2,3 bi-
lhões de seguidores, ou seja, cerca de 30% da popula-
ção do planeta. A segunda maior religião é o Islamismo 
com 22% da população mundial e cerca de 1,6 bilhão de 
fiéis, e é a que mais cresce no planeta, devendo passar o 
Cristianismo em algumas décadas.

O Islamismo ou Islã é, na sequência, a terceira reli-
gião abraâmica monoteísta e baseada no Alcorão, o seu 
Livro Sagrado. Os muçulmanos creem que o Alcorão é a 
palavra literal de Deus (Alá) revelada pelo profeta Maomé 
(Muhammad) ao longo de um período de 23 anos.

Maomé, nascido em 25 de abril de 571 e morto em 8 de 
junho de 632, aos 61 anos de idade, foi um líder religioso e po-
lítico árabe e, segundo a religião islâmica, o último profeta de 
Deus de Abraão. Para os muçulmanos, Maomé foi precedido 
em papel de profeta por Jesus, Moisés, Davi, Isaac, Ismael e 
Abraão. Apesar de não ser considerado um ser divino e sim 
um ser humano, é considerado pelos fiéis como um dos mais 
perfeitos seres humanos.

Segundo os muçulmanos, quando Maomé estava medi-
tando nos montes perto de Meca, foi visitado pelo anjo Gabriel 
que disse que Deus o havia escolhido para ser o último profeta 
enviado à humanidade. Maomé, assim, não rejeitou comple-
tamente o Judaísmo e o Cristianismo, duas religiões mono-
teístas, mas informou que tinha sido enviado por Deus para 
restaurar os ensinamentos originais destas religiões que ha-
viam sido corrompidos e esquecidos. O profeta Maomé, fun-
dador do Islamismo, seria descendente de Ismael, primeiro 
filho de Abraão com a escrava egípcia Agar. Já Moisés e Jesus 
descendentes do filho mais novo de Abraão, Isaac.
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Deus tem o mesmo nome no Judaísmo, Cristianismo e 
Islamismo e Alá é apenas a palavra árabe que significa Deus, 
ou seja, as três religiões têm o mesmo Deus.

O Domo da Rocha está situado no Monte do Templo, na 
cidade velha de Jerusalém. Com sua cúpula dourada domi-
nando a paisagem, é um edifício construído no século VII, 
constituindo-se um dos sítios mais sagrados do Islã, pois 
acredita-se que ele encobre a rocha que foi o lugar de parti-
da da viagem aos céus realizada pelo profeta Maomé. Para 
os judeus, foi nessa rocha que Abraão preparou o sacrifício 
do seu filho Isaac a Deus e onde também, mil anos antes 
de Cristo, o Rei Salomão construiu o seu primeiro templo. 
Para os cristãos, o Domo da Rocha também é sagrado de-
vido à passagem de Jesus pelo templo. As três religiões se 
acham merecedoras deste local.

Ao longo dos séculos, os judeus e os diferentes povos 
árabes muçulmanos conseguiram viver em paz existin-
do apenas conflitos ocasionais. Após a 1ª Guerra Mundial 
(1914-1918) a Grã-Bretanha teve o domínio por 30 anos da 
Palestina, Iraque e Jordânia e prometeu aos árabes um 
grande Estado independente, o que supunha a inclusão da 
Palestina. Prometeu também aos judeus, um “lar nacional” 

Símbolos do Judaísmo, Cristianismo e Islamismo.
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na Palestina. Ambos os povos passaram a disputar espaço 
na Palestina sob mandato britânico. Os conflitos começa-
ram de forma intensa quando os milionários judeus come-
çaram a comprar terras dos árabes e os nacionalistas árabes 
passaram a atacar as comunidades judaicas.

Durante a 2ª Guerra Mundial (1939-1945), cerca de seis 
milhões de judeus foram massacrados pelos nazistas, jun-
to com outros povos e minorias. Com a Europa destruída, o 
sionismo ficou ainda mais forte, com os judeus defendendo 
o direito da existência de um Estado judaico, independente 
e soberano, no território onde historicamente existia o anti-
go Reino de Israel, nação formada pelas 12 Tribos de Israel, o 
povo descendente de Jacó, Isaac e Abraão.

O sionismo, também chamado de nacionalismo judaico, 
é um movimento que defende o retorno dos judeus ao atual 
Estado de Israel. O termo sionismo é derivado da palavra 
“sion”, que em hebraico quer dizer elevado. Sion ou Sião é um 
nome das colinas da Terra Santa e tornou-se um sinônimo 
de “Terra de Israel”.

Os britânicos estavam saindo da Palestina em 1947 
e a Assembleia Geral da ONU – Organização das Nações 
Unidas, na época presidida pelo ex-chanceler brasileiro 
Oswaldo Aranha, votou pela partilha da Palestina em 
dois estados, um árabe e outro judeu. Em maio de 1948, 
o futuro primeiro-ministro David Ben-Gurion anunciou 
a criação do Estado de Israel e o mundo árabe declarou 
guerra. Os israelenses venceram e expulsaram muitos 
palestinos do local que deveria ser seu Estado.

Ocorreram novas guerras entre Israel e os paí-
ses árabes, sendo as maiores em 1956, 1967 e 1973. 
Na Guerra dos Seis Dias, em 1967, Israel ocupou a 
Faixa de Gaza e o deserto do Sinai que pertenciam 
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ao Egito, as Colinas de Golã (Síria), as fazendas de 
Shebaa (Líbano), Jerusalém Oriental e a Cisjordânia 
(Jordânia). Em 1979, Israel assinou a paz com o Egito 
que recebeu de volta o Sinai e nunca mais o mundo 
árabe conseguiu unir-se contra o Estado Judeu, tendo 
a resistência palestina optado então pela luta armada 
e, os mais exaltados, pelos atos de terrorismo.

Em setembro do ano de 2000, estávamos Albino, 
Antonio Cesar, Eustáquio e eu andando por locais onde 
um novo e forte conflito estava prestes a explodir. Neste 
mesmo mês, as conversações de paz que aparentemente 
estavam evoluídas, foram por água abaixo quando o pri-
meiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, fez um passeio 
pela Esplanada das Mesquitas, local sagrado para os mu-
çulmanos em Jerusalém, o que foi considerado uma pro-
vocação desencadeando a Intifada, ou seja, revolta dos pa-
lestinos da Cisjordânia contra Israel.

Apesar de tudo, acreditamos que a paz entre árabes e 
judeus é possível desde que todos colaborarem para buscar 
o entendimento. O mundo árabe precisa deixar claro que 
não quer destruir o Estado de Israel e a Palestina precisa de-
monstrar que quer viver em paz com os israelenses. Já Israel 
necessita reduzir as ocupações militares, pois ninguém ga-
nha com a violência e os dois lados estão sofrendo.

A paz é possível! Afinal, a paz no mundo começa dentro de 
nós. O filósofo e poeta Khalil Gibran, de origem árabe e cristão, 
escreveu um texto que pode inspirar reflexão para todos nós.

“Disseram-vos: Olho por olho e dente por dente!
Mas eu vos digo:
Somente os fracos se vingam.
Os fortes perdoam e é honra para o injuriado perdoar.”
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No Sermão da Montanha, Jesus Cristo, em vários tre-
chos deixa bem claro a importância da paz entre os homens.

“Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a 
Terra.”
“Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão 
chamados filhos de Deus.”
“Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lem-
brares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, dei-
xa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te 
primeiro com teu irmão, e depois vem, e apresenta a tua 
oferta.”
“Eu, porém, vos digo que não resistais ao mau, mas, se 
qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a 
outra; e, ao que quiser pleitear contigo, e tirar-te vesti-
menta, larga-lhe também a capa; e, se qualquer te obri-
gar a caminhar uma milha, vai com ele duas.”
“Eu, porém, vos digo: Amai a vossos inimigos, bendizei 
os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e 
orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que 
sejais filhos do Pai que está nos céus.”
“Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, tam-
bém vosso Pai celestial vos perdoará a vós.”

Jesus Cristo, em todo o seu ministério, sempre pregou 
o amor e a paz entre os homens. A paz é possível...
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CAPÍTULO 7

TABGHA: A MULTIPLICAÇÃO 
DOS PÃES E PEIXES

“Sem dúvida, este é o profeta 
que devia vir ao mundo.”

(João 6:14)

Após tomarmos um bom café no albergue, saímos 
para ver o Mar da Galileia de dia, conhecer melhor a praia 
e o Promenade e nos dirigimos para o roteiro daquela sex-
ta-feira que seria visitar Tabgha, o Monte das Beatitudes 
e se possível chegar a Cafarnaum. Adotamos as mesmas 
providências do dia anterior em Nazareth, com cuidados 
especiais para os pés. Antonio Cesar, devido à caminhada 
de 35 km, estava com a meia ensanguentada e as bolhas, 
apesar de tratadas, ainda incomodavam. Eustáquio, que 
havia caminhado de sandália franciscana, já aparentava 
fortes indícios que surgiriam bolhas. Albino estava com 
dores no joelho e emprestei-lhe uma cinta patelar, espé- 
cie de joelheira que eu usava para fazer caminhadas após 
minha cirurgia de meniscos. Felizmente, para mim, as 
dores eram apenas pequenos incômodos no pé direito e 
também nos ombros devido ao peso das mochilas.

Às 9 horas estávamos contemplando a Igreja de São 
Pedro, que fica de frente para o mar, e a Igreja de Santo 
André. Pedro e André eram irmãos, pescadores e dis-
cípulos fiéis de Jesus. 
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Nestes primeiros dias de viagem, manifestava-se um 
alto grau de amizade e companheirismo entre o grupo. 
Estávamos exercitando, na prática, os preceitos de amor 
ao próximo como amar, perdoar, servir e não excluir. 
Cuidávamos um dos outros como dar água para beber, 
comprar comida, cuidar dos pés, ouvir com atenção, etc. 
Apesar de sermos um grupo de pessoas muito diferentes 
entre si, tínhamos um objetivo comum.

Para evitar o esforço de subir uma alta montanha de-
cidimos caminhar pelas margens do Lago de Genezaré e 
cerca de meia hora depois descobrimos que era impos-
sível continuar e precisamos retornar, perdendo mais 
de uma hora de caminhada. O interessante é que não 
existiram críticas a ninguém e constatamos que os ares 
da Galileia estavam nos deixando mais compreensivos, 
serenos e cordiais.

Margem do Mar da Galiléia, onde Jesus caminhava.
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Voltamos para a estrada e mais tarde chegamos a 
Tabgha, o local do milagre da multiplicação dos pães e dos 
peixes e também a aparição de Jesus Cristo ressuscitado. 
O Evangelho de João (6:1-14) descreve esta passagem:

Algum tempo depois Jesus partiu para a outra margem 
do mar da Galileia (ou seja, do mar de Tiberíades), e gran-
de multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais 
miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então 
Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. 
Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando 
os olhos e vendo uma grande multidão que se aproxima-
va, Jesus disse a Filipe: “Onde compraremos pão para 
esse povo comer? “ Fez essa pergunta apenas para pô-lo 
à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe 
respondeu: “Duzentos denários não comprariam pão 
suficiente para que cada um recebesse um pedaço! “ 
Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a 
palavra: “Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada 
e dois peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? “ 
Disse Jesus: “Mandem o povo assentar-se”. Havia muita 
grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca 
de cinco mil homens. Então Jesus tomou os pães, deu gra-
ças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto 
quanto queriam; e fez o mesmo com os peixes. Depois 
que todos receberam o suficiente para comer, disse aos 
seus discípulos:
“Ajuntem os pedaços que sobraram. Que nada seja desper-
diçado”. Então eles os ajuntaram e encheram doze cestos 
com os pedaços dos cinco pães de cevada deixados por 
aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal mira-
culoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: 
“Sem dúvida este é o Profeta que devia vir ao mundo”.
João 6:1-14

Tabgha significa “as sete fontes” porque no sítio arqueo-
lógico havia fontes. A Igreja da Multiplicação é moderna e foi 
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construída sobre uma capela anterior a que havia sido des-
truída pelos persas, tendo sido preservadas partes da sua 
construção anterior.

No piso, perto do altar, pudemos contemplar um lin-
do mosaico que mostrava o cesto de pão ladeado por dois 
peixes. A pedra que, segundo a tradição, foi usada no lo-
cal para a preparação dos alimentos do milagre, foi colo-
cada embaixo do altar.

Após fazermos nossas orações e lermos os trechos 
bíblicos do milagre, nos dirigimos à Capela da Primazia 
de Pedro que fica a 450 metros da Igreja da Multiplicação 
dos Pães e Peixes, no mesmo complexo das “sete nas-
centes”. Ela comemora a visão da pós-ressureição de 
Jesus no Evangelho de João quando, ao ver os discípulos 
pescando, ele os chama para se alimentarem, ao mes-
mo tempo perdoando Pedro por sua fraqueza ao negá-lo 
três vezes na noite de sua prisão. A igreja é construída 
sobre uma pedra onde o fogo era aceso.

Igreja da multiplicação em Tabgha.
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Um questionamento que teólogos ou mesmo fiéis fazem 
é porque Pedro teve esta preferência de Jesus. Para poder 
entender melhor a primazia de Pedro e a autoridade que lhe 
foi outorgada por Cristo temos que levar em consideração o 
contexto cultural judeu da época de Cristo. No Evangelho de 
Mateus (16:17-19) podemos analisar melhor este aspecto:

Respondeu Jesus: “Feliz é você, Simão, filho de Jonas! 
Porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, 
mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é 
Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as 
portas do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a você 
as chaves do Reino dos céus; o que você ligar na terra 
terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra 
terá sido desligado nos céus”.
Mateus 16:17-19

Após orarmos e agradecermos a Deus a sua proteção 
a todos nós nesta viagem, saímos da Igreja e decidimos 
seguir para o Monte das Beatitudes.
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CAPÍTULO 8

O MONTE DAS BEATITUDES

“Bem-aventurados os que choram, 
porque eles serão consolados.”

(Mateus 5:4)

Deixamos a Primazia de São Pedro e começamos 
a subir o Monte das Beatitudes, também conhecido 
como o Monte das Bem-Aventuranças, que foi o local 
onde Jesus proferiu o Sermão da Montanha, considera-
do um marco conceitual do Cristianismo e que muitos 
apontam como um dos textos mais importantes da cul-
tura ocidental.

O local também é conhecido como Monte Eremos e 
fica entre Tabgha e Cafarnaum, a terra que acolheu Jesus 
quando ele saiu de Nazaré. Existe uma encosta ampla 
para receber multidões, tendo sida escolhida em março 
do ano de 2000, quando da visita do Papa João Paulo II, 
como o local para receber 100 mil fiéis.

No topo da Montanha está situada uma capela cons-
truída em 1939 pelas Irmãs Franciscanas, com o apoio do 
governo italiano. O projeto, do famoso arquiteto Antonio 
Barluzzi, é cheio de símbolos numéricos. Na frente da igre-
ja os símbolos representam Justiça, Prudência, Fortaleza, 
Fé, Caridade e Moderação. O local, em formato octogonal, 
lembra as oito Beatitudes, com o seu interior simples, do-
tado de altar central e cadeiras ao redor.
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 Na Primazia de São Pedro, conversamos com um mis-
sionário de origem africana que nos descreveu o local, expli-
cou o conceito filosófico do Sermão da Montanha e ainda nos 
indicou duas e prováveis únicas opções para dormir ali ou 
em local próximo: a melhor alternativa, o Mosteiro da Igreja 
das Beatitudes e a segunda e última alternativa, o Mosteiro 
das Irmãs Beneditinas no sopé da montanha, em Tabgha.

Apesar da beleza do caminho, estava sentindo-me 
exausto e muito ofegante. A mochila estava pesada e ma-
chucando os ombros. Embora estivesse acostumado a an-
dar longos trechos a pé, o meu cansaço era proveniente do 
peso de 15 kg da mochila, calor de 50°C, pé direito doendo 
e com dificuldade em pisar. Além, é claro, de estarmos su-
bindo uma montanha.

Cruzamos com um rebanho de ovelhas, sendo que um 
único pastor tomava conta de todos os animais. Neste mo-
mento, fiz um novo exercício de volta ao passado e ima-
ginei uma cena de 2 milênios atrás, ali naquele lugar, o 
Mestre da Galileia falando para uma multidão que sempre 
o acompanhava. Eu estava em paz e mesmo feliz, apesar 
dos muitos problemas que haviam ficado no Brasil. Senti-
me mais confiante, pois certamente Deus continuaria ao 
meu lado, confortando-me, e o peso das dificuldades não 
seria maior do que os meus ombros poderiam suportar.

Estávamos já próximos do topo e pudemos começar 
a ver a cúpula da abóbada da Igreja. Ao nosso lado, po-
díamos contemplar todo o Mar da Galileia e suas paisa-
gens. À nossa esquerda, a cidade de Cafarnaum, embaixo 
Tabgha e à direita, um pouco mais distante, o balneário de 
Tiberíades. Do outro lado da água, as Colinas de Golã. Este 
era realmente, o mesmo cenário de dois mil anos atrás 
quando o Filho de Deus habitava esta terra e a mesma pai-
sagem que seus olhos contemplavam.
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Chegamos finalmente na Igreja, com seus lindos 
pórticos que tornam mais tênue a luz e o calor do sol. 
Entramos silenciosamente e cada um buscou o seu lo-
cal mais adequado para orar. As minhas orações, em 
silêncio, naquele ambiente, me emocionaram e chorei 
muito. As lágrimas não eram de tristeza e sim um sen-
timento de paz, conforto e mesmo alegria. Eu estava 
muito grato a Deus por Ele estar me proporcionando 
essa experiência. Lembrei-me do Salmo 30:5 que diz: 
“O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela 
manhã”. Abri os olhos e percebi que, próximo a mim, o 
meu companheiro Eustáquio estava chorando e orando 
de olhos fechados.

Após visitarmos e conhecermos toda a Igreja fomos 
conversar com as irmãs franciscanas que coordenavam 
o mosteiro e falamos do nosso interesse em dormir lá 

Subindo o Monte das Beatitudes, onde Jesus fez o Sermão da Montanha.
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naquela noite. Uma irmã, brasileira nascida em São Paulo, 
de forma educada explicou que não havia vagas. Eu aleguei 
que eu soube que existia um dormitório grande no local. 
Ela disse que o mesmo estava desativado, sujo e havia pe-
rigo de existir escorpiões e cobras lá. Insistimos, mas ela 
foi enfática. Percebemos então que teríamos que utilizar 
o Plano B: Mosteiro das Irmãs Beneditinas. A irmã fran-
ciscana, talvez para compensar a sua negativa ou mesmo 
a não possibilidade de nos acolher, nos cedeu dois litros de 
água gelada que distribuímos em nossos cantis.

Saímos da Igreja e buscamos abrigo debaixo de uma ár-
vore que gerava uma bela sombra e nos proporcionava uma 
bela vista de todo o Mar da Galileia. Sentamos e começamos 
a orar. Foi sugerido revivermos e ouvirmos o mais impor-
tante discurso da humanidade no local onde foi proferido. 
Então comecei a ler, em voz alta e pausada, para os meus 
companheiros, todo o Sermão da Montanha como está 
descrito no Evangelho de Mateus. Após a leitura, recolhe-
mo-nos em meditação e agradecemos mais uma vez a Deus 
aquele momento espiritual que estávamos vivenciando.

Resolvemos descer a montanha por um caminho dife-
rente do tradicional. O sol começava a se pôr e já não esta-
va tão forte. Foi então que, à nossa direita, nos deparamos 
com uma gruta, ou melhor, uma caverna encravada nas 
rochas que, se supunha, Jesus a utilizava para os momen-
tos de oração e meditação. Do local, tinha-se uma linda 
vista do Mar da Galileia e também de Tabgha, ao sopé da 
montanha. Eustáquio ficou um bom tempo sentado na 
gruta, vivenciando momentos que supostamente Jesus 
havia feito no passado.

Descemos a Montanha e chegamos, à noite, no 
Mosteiro Beneditino. Aquele local, coordenado por mon-
ges e por freiras beneditinas que eram das Filipinas, foi 



64

construído para hospedar fiéis que buscam um lugar de 
paz, descanso e oração. Ele acolhe pessoas de todo o mun-
do, principalmente jovens e deficientes. Em datas espe-
ciais eles recebem ajuda de estagiários e voluntários para 
poder hospedar e servir os peregrinos.

Ao conversar com a direção do Mosteiro sobre nossa 
hospedagem, tivemos mais uma decepção pois não havia 
lugares para dormirmos. Insistimos e propusemos uma 
alternativa para dormir nos corredores, em nossos sacos 
de dormir e eles apenas nos deixariam utilizar um ba-
nheiro coletivo. Nossas justificativas não os convenceram.

Assim como o Plano A, o Plano B também havia falhado. 
Precisávamos, agora, achar um Plano C. Da mesma maneira 
como no Mosteiro da Igreja das Beatitudes, eles também nos 
ofereceram água para encher nossos cantis. Percebemos que, 
em todos os locais de Israel ou mesmo Oriente Médio, existe 
uma preocupação forte em doar água ao próximo. Considero 
este gesto uma boa atitude de afeto e mesmo amor ao próximo.

Eustáquio na gruta onde a tradição diz que Jesus orava.
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O que fazer? Os Planos A (Beatitudes) e B (Tabgha) 
falharam, em Cafarnaum (um possível Plano C) não 
existia local para nos hospedarmos. Qual era a melhor 
solução ou a alternativa menos pior? Decidimos então 
retornar para Tiberíades onde por ser um balneário 
grande, teríamos boas opções. Nossa intenção era retor-
nar à mesma Casa Franciscana de Peregrinos que havía-
mos dormido na noite anterior.

Se fôssemos a pé, só chegaríamos de madrugada e com-
prometeríamos a caminhada do dia seguinte. Resolvemos 
então procurar um táxi. Era sexta-feira à noite. Foi aí que 
descobrimos, na prática, o que era o Sabbath dos judeus.

Sabbath ou Sabat ou Sabá é o dia semanal de descanso 
e tempo de adoração utilizado pelos judeus. O termo deri-
va do hebraico shabat que quer dizer cessar ou descanso 
ou inatividade. Ele foi usado no relato bíblico do sétimo 
dia da criação. É o descanso semanal no judaísmo e sig-
nifica também parar o trabalho. Neste período os judeus 
não trabalham, sendo contado a partir do pôr do sol de 
sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Todos os órgãos pú-
blicos e a maioria dos serviços privados fecham, inclusive 
os restaurantes. O Shabat (sábado) do judaísmo, inspirou 
o domingo dos cristãos e a sexta-feira dos muçulmanos.

Resumindo, também não havia táxi. Começamos a 
andar a pé em direção a estrada principal e felizmente 
fomos salvos por um táxi de um árabe e conseguimos 
chegar a Tiberíades. Apesar de algumas dificuldades, es-
távamos felizes.

Como Tiberíades tinha boa vida noturna, fomos até 
um bom Restaurante e degustamos um prato típico lo-
cal que é o “St. Peter’s Fish” (peixe de São Pedro), que se 
acredita ser o tipo de peixe com que Jesus alimentou a 
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multidão no Milagre da Multiplicação. Isso é porque esse 
tipo de peixe é o mais encontrado no Mar da Galileia. Aqui 
no Brasil, esse peixe é a tilápia, nativa da África, conside-
rada boa, bonita e barata, agradando produtores e consu-
midores. Quando se defuma a tilápia ela se transforma na 
sofisticada “St. Peter’s Fish”.

A minha “sobremesa” foi, no dormitório da Casa dos 
Peregrinos, lavar as roupas sujas e improvisar um varal 
com os cajados. Uma maneira diferente de terminar um 
dia de muitas e fortes emoções.
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CAPÍTULO 9

O SERMÃO DA MONTANHA

“Bem-aventurado os puros de 
coração, porque verão a Deus.”

(Mateus 5:8)

Foi no Monte das Beatitudes que Jesus Cristo fez o 
Sermão da Montanha, um discurso que pode ser conhe-
cido na íntegra no Evangelho de Mateus (capítulos 5 a 
7) e que pode ser encontrado, de forma fragmentada, no 
Evangelho de Lucas. O seu conteúdo é considerado por 
muitos como uma síntese dos ensinamentos de Jesus, 
do Novo Testamento e da tradição cristã.

Igreja das Beatitudes, local do Sermão da Montanha.
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Alguns teólogos e autores consideram que este discurso 
do Mestre Jesus concentra o maior número de doutrinas e 
conselhos espirituais que existem em toda a Bíblia. Quando 
cita as Bem-Aventuranças, Ele aborda o conceito da verda-
deira felicidade e estimula as pessoas a adotarem essas ati-
tudes e comportamentos exemplares ao longo da vida.

Jesus também condena a ostentação quando aborda 
3 práticas fundamentais do Judaísmo que são a esmola, o 
jejum e a oração. Ele deixa bem claro que devemos ajudar 
o próximo em segredo ou de forma discreta, também não 
podemos apresentar semblante triste ao jejuar e a oração 
tem que ser feita em silêncio e sozinho. Quanto à oração 
ele é objetivo: “Quando orares, entre no teu quarto, fecha 
a porta e ora a teu Pai em segredo; e teu Pai, que vê num 
lugar oculto, recompensar-te-á”.

O Mestre deixa o Pai-Nosso como grande oração e fala 
sobre a necessidade de termos confiança e fé quando orar-
mos. Estimula todos nós a perdoarmos o próximo quando 
diz: “Se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai 
Celeste também vos perdoará”.

O Sermão condena o materialismo exagerado e diz 
que não devemos nos preocupar de forma demasiada com 
os bens e necessidades materiais, pois o maior tesouro é 
ter acesso ao Reino de Deus. Também fala que não deve-
mos julgar os outros e precisamos primeiro reconhecer 
nossos próprios erros, fazendo um autojulgamento.

A íntegra do Sermão da Montanha contido no 
Evangelho de Mateus (capítulos 5-7) merece uma leitura e 
mesmo releitura para aprender os ensinamentos que ele 
contém. Penso que deva ser feita muito mais com o cora-
ção do que pelo intelecto:
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“Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o 
Reino dos céus.
Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados.
Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a ter-
ra por herança.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois 
serão satisfeitos.
Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão 
misericórdia.
Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a 
Deus.
Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados 
filhos de Deus.
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, 
pois deles é o Reino dos céus.
Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, 
os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de 
calúnia contra vocês.
Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recom-
pensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os 
profetas que viveram antes de vocês.
Vocês são o sal da terra. Mas, se o sal perder o seu sabor, 
como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para 
ser jogado fora e pisado pelos homens.
Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma 
cidade construída sobre um monte. E, também, ninguém 
acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. 
Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilu-
mina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de 
vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas 
obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. 
Não pensem que vim abolir a Lei ou os Profetas; não vim 
abolir, mas cumprir. Digo a verdade: Enquanto existi-
rem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da Lei 
a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. 
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Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, 
ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem 
o mesmo, será chamado menor no Reino dos céus; mas 
todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos 
será chamado grande no Reino dos céus. Pois eu digo 
que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos 
fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no 
Reino dos céus. “Vocês ouviram o que foi dito aos seus an-
tepassados: ‘Não matarás’, e ‘quem matar estará sujeito a 
julgamento’. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar 
contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, 
qualquer que disser a seu irmão: ‘Racá’, será levado ao 
tribunal. E qualquer que disser: ‘Louco!’, corre o risco de 
ir para o fogo do inferno.
Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante 
do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra 
você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro 
reconciliar-se com seu irmão; depois volte e apresente 
sua oferta.
Entre em acordo depressa com seu adversário que pre-
tende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda es-
tiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá 
entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser 
jogado na prisão.
Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar 
o último centavo.
Vocês ouviram o que foi dito: ‘Não adulterarás’.
Mas eu digo: Qualquer que olhar para uma mulher e 
desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração.
Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o 
fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser 
todo ele lançado no inferno.
E, se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a 
fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir 
todo ele para o inferno.
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Foi dito: ‘Aquele que se divorciar de sua mulher deverá 
dar-lhe certidão de divórcio’.
Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mu-
lher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne 
adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada es-
tará cometendo adultério.
Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepas-
sados: ‘Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos 
que você fez diante do Senhor’.
Mas eu digo: Não jurem de forma alguma: nem pelos 
céus, porque é o trono de Deus; nem pela terra, porque 
é o estrado de seus pés; nem por Jerusalém, porque é a 
cidade do grande Rei.
E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar 
branco ou preto nem um fio de cabelo.
Seja o seu ‘sim’, ‘sim’, e o seu ‘não’, ‘não’; o que passar disso 
vem do Maligno.
Vocês ouviram o que foi dito: ‘Olho por olho e dente por 
dente’.
Mas eu digo: Não resistam ao perverso. Se alguém o ferir 
na face direita, ofereça-lhe também a outra.
E, se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, 
deixe que leve também a capa.
Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá 
com ele duas.
Dê a quem pede, e não volte as costas àquele que deseja 
pedir algo emprestado.
Vocês ouviram o que foi dito: ‘Ame o seu próximo e odeie 
o seu inimigo’.
Mas eu digo: Amem os seus inimigos e orem por aqueles 
que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos 
de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu 
sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e 
injustos.
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Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa 
vocês receberão? Até os publicanos fazem isso!
E, se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fa-
zendo de mais? Até os pagãos fazem isso!
Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial 
de vocês.
Tenham o cuidado de não praticar suas ‘obras de justi-
ça’ diante dos outros para serem vistos por eles. Se fize-
rem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai 
celestial.
Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com 
trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e 
nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu ga-
ranto que eles já receberam sua plena recompensa.
Mas, quando você der esmola, que a sua mão esquerda 
não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você 
preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é 
feito em segredo, o recompensará.
E, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. 
Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas 
esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro 
que eles já receberam sua plena recompensa.
Mas, quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta 
e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê 
em secreto, o recompensará.
E, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mes-
ma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por 
muito falarem serão ouvidos.
Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que 
vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês, orem 
assim: “Pai nosso, que estás nos céus! Santificado seja 
o teu nome. Venha o teu Reino; seja feita a tua vontade, 
assim na terra como no céu.
Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas 
dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E 
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não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, 
porque teu é o Reino, o poder e a glória para sempre. 
Amém.
Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai ce-
lestial também perdoará vocês.
Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai celestial não 
perdoará as ofensas de vocês. “Quando jejuarem, não 
mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois 
eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros 
vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente 
que eles já receberam sua plena recompensa.
Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não 
pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a 
seu Pai, que vê em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, 
o recompensará.
Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a tra-
ça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam 
e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, 
onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões 
não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu te-
souro, aí também estará o seu coração.
Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem 
bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus 
olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. 
Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que 
tremendas trevas são! 
Ninguém pode servir a dois senhores; pois odiará um e 
amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. 
Vocês não podem servir a Deus e ao Dinheiro.
Portanto eu digo: Não se preocupem com sua própria 
vida, quanto ao que comer ou beber; nem com seu próprio 
corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importan-
te que a comida, e o corpo mais importante que a roupa?
Observem as aves do céu: não semeiam nem colhem nem 
armazenam em celeiros; contudo, o Pai celestial as ali-
menta. Não têm vocês muito mais valor do que elas?
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Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acres-
centar uma hora que seja à sua vida?
Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como 
crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem 
tecem.
Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplen-
dor, vestiu-se como um deles.
Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe 
e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a 
vocês, homens de pequena fé?
Portanto, não se preocupem, dizendo: ‘Que vamos co-
mer?’ ou ‘Que vamos beber?’ ou ‘Que vamos vestir?’
Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas; mas o 
Pai celestial sabe que vocês precisam delas.
Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a 
sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a 
vocês.
Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o ama-
nhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada 
dia o seu próprio mal.
Não julguem, para que vocês não sejam julgados.
Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julga-
dos; e a medida que usarem, também será usada para 
medir vocês.
Por que você repara no cisco que está no olho do seu 
irmão e não se dá conta da viga que está em seu pró-
prio olho?
Como você pode dizer ao seu irmão: ‘Deixe-me tirar o 
cisco do seu olho’, quando há uma viga no seu?
Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você 
verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão.
Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas 
pérolas aos porcos; caso contrário, estes as pisarão e, 
aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão.
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Peçam, e será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a 
porta será aberta.
Pois todo o que pede recebe; o que busca encontra; e 
àquele que bate, a porta será aberta.
Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra?
Ou, se pedir peixe, lhe dará uma cobra?
Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas 
aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos 
céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem!
Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que 
eles façam a vocês; pois esta é a Lei e os Profetas.
Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o 
caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram 
por ela.
Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva 
à vida! São poucos os que a encontram.
Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês ves-
tidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos 
devoradores.
Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém co-
lher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas?
Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas 
a árvore ruim dá frutos ruins.
A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore 
ruim pode dar frutos bons.
Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lan-
çada ao fogo.
Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão!
Nem todo aquele que me diz: ‘Senhor, Senhor’, entrará no 
Reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de 
meu Pai que está nos céus.
Muitos me dirão naquele dia: ‘Senhor, Senhor, não pro-
fetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos 
demônios e não realizamos muitos milagres?’



76

Então eu lhes direi claramente: ‘Nunca os conheci. 
Afastem-se de mim vocês que praticam o mal!’
Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica 
é como um homem prudente que construiu a sua casa 
sobre a rocha.
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ven-
tos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque 
tinha seus alicerces na rocha.
Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica 
é como um insensato que construiu a sua casa sobre a 
areia.
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ven-
tos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande 
a sua queda.
Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multi-
dões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque 
ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como 
os mestres da lei.”
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CAPÍTULO 10

O MAR DA GALILEIA

“Sigam-me, e eu os farei 
pescadores de homens.”

(Mateus 4:19)

Acordamos cedo e começamos a pensar nas alterna-
tivas que tínhamos para retornar ao sopé do Monte das 
Beatitudes, continuar a nossa caminhada até Cafarnaum 
e depois prosseguir contornando o Lago. As opções táxi e 
ônibus foram descartadas pela recepção do Albergue de-
vido ao Sabath. Assim, a alternativa escolhida foi ir de bar-
co para podermos vivenciar melhor o cenário que Jesus e 
seus apóstolos presenciaram dois mil anos atrás.

O Mar da Galileia é também conhecido como Mar de 
Tiberíades ou Lago de Tiberíades ou Lago de Genesaré ou 
ainda Kinneret. Não é mar e sim uma lagoa de água doce 
localizada no norte de Israel, já próximo do Líbano. Ele é 
muito importante para o Cristianismo, pois boa parte do 
ministério de Jesus ocorreu nas suas margens. Não é mui-
to grande, possuindo altitude de -213 metros, ou seja, ele 
está a 213 metros abaixo do Mar Mediterrâneo, tem área 
de 166 km², com comprimento máximo de 21 km e largura 
máxima de 13 km. Seu perímetro, que fazia parte de nosso 
roteiro de caminhada, é de 53 km. A profundidade média 
é de 25 metros, sendo a máxima de 43 metros. 

O seu formato é de uma harpa, daí o nome Kinneret em 
hebraico. O seu afluente principal é o Rio Jordão que vem do 
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Monte Hermon, uma montanha na fronteira Líbano/Síria e 
que chega a ter uma altitude de 2.814 m. O Rio Jordão e o Lago 
de Genesaré são fundamentais para Israel, pois abastecem 
várias cidades, além de irrigar os campos e permitir a agricul-
tura. Ao redor do Lago de Genesaré, o lago de água doce mais 
baixo do mundo, estão concentradas cidades e locais como 
Cafarnaum, Betsaida, Genesaré, Tabgha, Tiberíades e outras 
que são cenários de grandes relatos e milagres de Jesus Cristo.

Um pouco antes das 8 horas já estávamos no ancora-
douro de Tiberíades aguardando o barco que havíamos 
combinado pelo telefone e que nos levaria até o local pró-
ximo do Monte das Beatitudes e de Cafarnaum. Logo cedo 
também já havíamos tomado todas as precauções básicas 
necessárias para nosso conforto, pois a jornada prometia 
ser bem longa. Os procedimentos foram os de sempre: va-
selina no pé, meia com média compreensão, analgésico 
nas pernas, massagem nos ombros, etc.

Lucas, no pier de Tiberíades, contemplando o Mar da Galiléia.
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Já eram 8h45min e o barco que estava marcado para as 
8 horas não apareceu, talvez devido ao Sabath. Mais  uma 
vez precisávamos buscar uma nova alternativa, pois a rea-
lidade não ocorreu conforme o planejado. Percebemos en-
tão, num píer próximo, um grupo de japoneses entrando 
em um barco e Albino solicitou que eu fosse correndo até 
lá buscar mais informações.

Conversei com o responsável pelo barco e ele me dis-
se que eles iriam até Cafarnaum mas não poderia nos le-
var pois era um grupo de luteranos japoneses que haviam 
contratado o barco, de maneira exclusiva, para que pudes-
sem fazer as suas orações conforme as crenças deles.

Insisti, mais uma vez, com o responsável e aleguei 
que, devido ao Sabath, não tínhamos como chegar lá e ele 
era a nossa última alternativa. Solicitei que ele consultas-
se o grupo japonês, explicasse o objetivo de nós quatro 
brasileiros estarmos peregrinando pela Terra Santa e que 
se eles permitissem, nós seguiríamos todas as orienta-
ções deles e não os atrapalhariam. Após alguns minutos, 
ele retornou e informou que havia sido permitido o nos-
so acesso a bordo, desde que ficássemos na popa, parte 
traseira da embarcação, isolado deles, em silêncio e não 
interferíssemos em suas orações.

Agradecemos bastante e conforme o combinado, nos 
dirigimos para a popa. Antes de o barco iniciar a viagem, o 
grupo de cerca de 30 japoneses fizeram várias orações, le-
ram a Bíblia, entoaram hinos de louvor e o guia ia explican-
do através de quadros e fotografias, os milagres de Jesus e 
os relatos bíblicos que aconteceram no Mar da Galileia. O 
Japão, com 127 milhões de habitantes tem como religiões 
principais o xintoísmo e o budismo, sendo que apenas 
2,3%, cerca de 3 milhões de pessoas, são adeptos do cristia-
nismo, praticamente o mesmo percentual de Israel.
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O barco começou a se afastar do píer e nós, em silên-
cio, começamos a contemplar a paisagem. Identificamos 
as colinas por trás de Tiberíades de onde saímos da cida-
de de Nazaré, e ao longe o Monte das Beatitudes, perto de 
Tabgha e Cafarnaum. Do outro lado, estavam as Colinas 
de Golã já próximo da Síria. Nos semblantes dos membros 
do nosso grupo uma mesma expressão de paz e serenida-
de. Não precisávamos falar nada, apenas desfrutar em si-
lêncio aquele cenário histórico e espiritual.

Vários apóstolos de Jesus eram desta região. O 
Evangelho de Mateus (10:2-4) cita os nomes de todos eles:

“Estes são os nomes dos doze apóstolos: primeiro, Simão, 
chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de 
Zebedeu, e João, seu irmão;
Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, 
filho de Alfeu, e Tadeu;
Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu.”
Mateus 10:2-4

Foi nas margens do Mar da Galileia que Jesus recrutou 
quatro dos seus 12 apóstolos entre os pescadores: Simão 
(rebatizado Pedro), seu irmão André e outros dois irmãos 
João e Tiago. No trecho bíblico dos Evangelhos de Marcos 
1:14-20 e Mateus 4:18-22, é descrito esta passagem:

“Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, pro-
clamando as boas-novas de Deus.
‘O tempo é chegado’, dizia ele. ‘O Reino de Deus está pró-
ximo. Arrependam-se e creiam nas boas-novas!’
Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão 
e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram 
pescadores.
E disse Jesus: ‘Sigam-me, e eu os farei pescadores de 
homens’.
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No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o 
seguiram.
Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho 
de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes.
Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai, 
Zebedeu, com os empregados no barco.”
Marcos 1:14-20

O primeiro milagre de Jesus no Mar da Galileia acon-
teceu quando os pescadores saíram do mar após um dia 
de trabalho sem nada pescarem. Jesus ordenou que jogas-
sem novamente a rede. Os pescadores, mesmo alegando 
que haviam trabalhado muito sem resultado, obedeceram 
e recolheram suas redes lotadas de peixes. O Evangelho 
de Lucas 5:4-6 cita esta passagem.

“Tendo acabado de falar, disse a Simão: ‘Vá para onde as 
águas são mais fundas’, e a todos: ‘Lancem as redes para 
a pesca’.
Simão respondeu: ‘Mestre, esforçamo-nos a noite inteira 
e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizen-
do isto, vou lançar as redes’.
Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que 
as redes começaram a rasgar-se”
Lucas 5:4-6

Continuávamos navegando em destino a Cafarnaum. 
O grupo de japoneses já havia parado de orar e agora esta-
va praticando o “esporte turístico” em que são campeões: 
fotografar. O mar estava calmo, com pouco vento e sem 
ondas. Alí, onde estávamos, ocorreu a passagem bíblica, 
onde Jesus repreendeu os ventos e o mar agitado, enquan-
to navegava com os apóstolos. O Evangelho de Mateus 
8:24-26 também transcreve esta passagem.



82

“De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o 
mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, 
porém, dormia.
Os discípulos foram acordá-lo, clamando: ‘Senhor, sal-
va-nos! Vamos morrer!’
Ele perguntou: ‘Por que vocês estão com tanto medo, ho-
mens de pequena fé?’ Então ele se levantou e repreendeu 
os ventos e o mar, e fez-se completa bonança.”
Mateus 8:24-26 

Uma outra passagem bíblica, muito conhecida, que 
ocorreu no Mar da Galileia, foi quando Jesus andou so-
bre as águas do mar para socorrer os seus discípulos. O 
Evangelho de Marcos 6:48 transcreve este momento.

“Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque 
o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus di-
rigiu-se a eles, andando sobre o mar; e estava já a ponto 
de passar por eles.”
Marcos 6:48

Chegamos a Cafarnaum. Agradecemos muito ao res-
ponsável pelo barco, ao grupo de japoneses e saltamos no 
píer para visitar a cidade que acolheu Jesus. Estávamos 
extasiados por viver aquele momento.
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CAPÍTULO 11

CAFARNAUM: A CIDADE QUE ACOLHEU JESUS

“Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum.”
(Mateus 4:13)

A palavra Cafarnaum, de origem aramaica, signi-
fica cidade ou aldeia ou vila de Naum. Em hebraico é 
Kapharnaoum. Está situada na margem norte do Mar 
da Galileia, a uns 5 km da Foz do Rio Jordão. No tempo 
de Jesus, a cidade era o principal centro comercial e 
social da região. Apesar de ser uma modesta vila de 
pescadores e possuir uma estrutura precária, possuía 
uma alfândega, era um centro coletor de impostos e 
contava com uma guarnição romana. Historiadores ci-
tam que a cidade também era um próspero centro co-
mercial, pois era um entreposto para as regiões norte 
e leste da Galileia.

Jesus, quando saiu de Nazaré, escolheu morar 
neste local, como vários discípulos que ali habitavam 
como Pedro, seu irmão André, Tiago e João, filhos de 
Zebedeu e ainda Levi - Mateus, filho de Alfeu, um co-
brador de impostos.

O evangelho de Mateus 4:13-14, cita essa passagem.

“Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava 
junto ao mar, na região de Zebulom e Naftali, para cum-
prir o que fora dito pelo profeta Isaías.”
Mateus 4:13-14
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Cafarnaum, dois mil anos depois, era apenas ruínas e 
nós estávamos defronte dela. Logo na entrada encontramos 
com um missionário de Honduras que começou a nos expli-
car os motivos da vinda de Jesus para este vilarejo. Ele dis-
se que Jesus Nazareno, enquanto morador de Nazaré, tinha 
uma vida oculta. Para que ele pudesse cumprir sua missão 
nesta Terra, após o milagre de Caná, Ele precisava ter uma 
vida pública e seriam necessários novos milagres para po-
der anunciar o Reino de Deus para aqueles judeus, em sua 
maioria pobres. E Jesus viveu três anos aqui, fazendo seus 
milagres, morando na casa de Pedro e pregando o Torá na 
sinagoga que ficava a trinta metros de sua residência.

Quando questionamos o hondurenho sobre por onde 
andava Jesus entre os 12 e 30 anos e se, por ventura, ele esta-
va junto com João Batista e os essênios, ele foi taxativo ao di-
zer que Ele habitava em Nazaré com vida discreta e oculta.

Cafarnaum, durante o ministério de Jesus, tinha 
no máximo 1.500 habitantes, enquanto Nazaré era bem 

Sinagoga onde Jesus pregava em Cafarnaum, ao lado da casa onde Ele morava com Pedro.
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menor com 400 habitantes. Boa parte dos milagres de 
Jesus ocorreu em locais bem próximos dali. Tabgha, 
onde ocorreu a multiplicação dos pães e peixes, ficava 
a 3 km; o sopé do Monte das Beatitudes a 2 km e vários 
milagres foram feitos no Mar da Galileia, bem em fren-
te, já que os pescadores tinham a sua base de trabalho 
ali. A cidade de Nazaré, onde Jesus viveu com seus pais 
José e Maria, bem com os seus irmãos, ficava a 35 km de 
Cafarnaum. A foz do Rio Jordão estava a 5 km e ainda 
Yardenit, onde ele batizava os fiéis, no máximo a 25 km. 
O Mestre dos Mestres, o filho de Deus, plantou a semen-
te do Cristianismo num território de pequenas dimen-
sões inicialmente para algumas dezenas de pessoas, 
que se tornaram centenas e agora, dois milênios depois, 
já ultrapassam 2,3 bilhões de fiéis que se espalharam do 
fundo do Mediterrâneo para todas as partes do mundo. 

Uma das passagens bíblicas em Cafarnaum, citadas 
pelo Evangelho de Mateus 9:1-8, descreve quando Jesus 
curou um paralítico que estava em uma cama e alguns 
escribas questionaram a sua autoridade para perdoar os 
pecados.

“Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para 
a sua cidade.
Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado 
em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse 
ao paralítico: ‘Tenha bom ânimo, filho; os seus pecados 
estão perdoados’.
Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: 
‘Este homem está blasfemando!’
Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: ‘Por que 
vocês pensam maldosamente em seu coração?
Que é mais fácil dizer: ‘Os seus pecados estão perdoados’, 
ou: ‘Levante-se e ande’?
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Mas para que vocês saibam que o Filho do homem tem 
na terra autoridade para perdoar pecados’ - disse ao pa-
ralítico: ‘Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa’.
Ele se levantou e foi.
Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou 
a Deus, que dera tal autoridade aos homens.”
Mateus 9:1-8

Outra passagem bíblica com milagre feito em 
Cafarnaum é citado em Mateus 9:27-31, quando Jesus 
cura dois cegos.

“Saindo Jesus dali, dois cegos o seguiram, clamando: 
‘Filho de Davi, tem misericórdia de nós!’
Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram, e ele lhes 
perguntou: ‘Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso?’
Eles responderam: ‘Sim, Senhor!’
E ele, tocando nos olhos deles, disse: ‘Que seja feito se-
gundo a fé que vocês têm!’
E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu 
severamente: ‘Cuidem para que ninguém saiba disso’.
Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda 
aquela região.”
Mateus 9:27-31

Jesus, em Cafarnaum, morou junto com Pedro e sua 
sogra e numa determinada passagem bíblica, citada em 
Mateus 8:14-15, Ele a cura.

“Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de 
cama, com febre.
Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou 
e começou a servi-lo.”
Mateus 8:14-15
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Apesar da cidade de Cafarnaum ter presenciado inú-
meros milagres de Jesus, boa parte dos seus habitantes 
não se converteram e ainda consideravam-no um feiti-
ceiro, querendo que ele fosse embora, como é citado no 
episódio dos porcos. Percebe-se que naquela época, Jesus 
era inovador, diferenciado, alguém que quebrava regras 
e normas rígidas, mas os corações dos galileus ainda não 
estavam preparados para ouvir a palavra de Deus.
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CAPÍTULO 12

O RIO JORDÃO

“Se alguém tem sede, vem a mim e beba.”
(João 7:37)

Saímos caminhando de Cafarnaum e o nosso próximo 
destino era chegar primeiro à foz do Rio Jordão, na entrada 
do Mar da Galileia, e posteriormente a Betsaida.

O Rio Jordão não tem somente grande importância 
religiosa mas também é fundamental para o abaste-
cimento das cidades e para a agricultura irrigada de 
todo o Estado de Israel. Seu comprimento é de apenas 
190 km, nascendo no Monte Hermon, na fronteira en-
tre Líbano e Síria, chegando no Mar da Galileia, des-
cendo pela Palestina separando Israel da Jordânia e 
desaguando no Mar Morto, 427 metros abaixo do ní-
vel do Mar Mediterrâneo. A palavra Jordão significa 
“aquele que desce” ou também “lugar onde se desce 
(bebedouro)”.

O Rio tem profundidade máxima de 5,20m e lar-
gura máxima de 18,30m. Sua característica principal 
é o seu progressivo aumento de salinidade à medida 
que avança para o Mar Morto. Quando ele chega ao 
Lago de Tiberíades ou Mar da Galileia, é constituído 
de água doce, mas quando entra no Mar Morto possui 
salinidade dez vezes maior que a média dos oceanos. 
Apesar destas características é uma das maiores fon-
tes de água de Israel.
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Foi no Rio Jordão que Jesus foi batizado por João 
Batista. Além disso, vários milagres tiveram como ce-
nário este rio. No Velho Testamento ele aparece numa 
passagem bíblica que cita o profeta Eliseu, sucessor de 
Elias, no Livro de Reis.

“Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: ‘Vá e lave-
-se sete vezes no rio Jordão; sua pele será restaurada e 
você ficará purificado’”
2Reis 5:10

O calor na estrada estava muito forte, próximo de 
50ºC. Nós andávamos em fila indiana com velocidade mo-
derada devido a temperatura. Também havíamos coloca-
do fraldas molhadas amarradas na cabeça e frequente-
mente jogávamos água para aliviar o calor.

Tentamos cortar caminho por um Clube de Golfe, 
mas o porteiro não permitiu e precisamos retornar 
à estrada. O interessante é que os veículos novos que 
passavam por nós nos ignoravam. O único que nos ace-
nou, buzinou e cumprimentou foi um motorista de um 
carro bem velho. Albino brincou dizendo que não foi à 
toa que Jesus escolheu seus apóstolos entre as pessoas 
mais humildes.

A água do cantil estava muito quente e imprópria para 
beber. Estávamos preocupados porque não conseguíamos 
identificar placas que mostrassem a posição das ruínas da 
cidade antiga de Betsaida. Também não existiam árvores 
ou mesmo nenhuma sombra que pudesse nos abrigar por 
alguns momentos. Já estávamos exaustos quando chega-
mos à ponte sobre o Rio Jordão e lá de cima pudemos ver 
que algumas pessoas navegavam de barco neste trecho do 
rio. Ficamos alegres ao pensarmos que estávamos próxi-
mos do nosso destino.



90

Continuamos caminhando e, felizmente, achamos um 
ponto de ônibus onde pudemos tirar as mochilas das cos-
tas, molhar as fraldas com o resto de água, mesmo estan-
do bem quente, e passar em nossos lábios e rostos. Agora 
os cantis estavam totalmente vazios, mas, apesar de não 
haver sinal de civilização, pelo menos estávamos alivia-
dos. Retornamos ao caminho e pouco tempo depois che-
gamos a um trevo da estrada principal com uma pequena 
via secundária que dava acesso ao Parque de Betsaida.

Betsaida foi uma cidade bíblica localizada às margens 
do Rio Jordão, com água garantida durante todo o ano, 
solo fértil e que ficava no cruzamento de antigas rotas 
comerciais. Escavações efetuadas no local encontraram 
restos de um portão de ferro de 1.200 a.C. vestígios de um 
enorme palácio, notando-se que parte da cidade era forti-
ficada. E uma curiosidade, foi encontrada nas escavações 
a casa de um enólogo, com adega, cujo período é estimado 
em 300 a.C. Na época de Cristo era uma vila de pescadores 
e como muitos de seus milagres foram feitos nas cidades 

Rio Jordão, antes de chegar ao Mar da Galiléia.
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de Betsaida, Cafarnaum e Corazim, alguns autores as de-
nominavam de “o triangulo evangélico”.

Um dos milagres de Jesus em Betsaida é citado no 
Evangelho de Marcos 8:22-26.

“Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxe-
ram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele.
Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoa-
do. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as 
mãos, Jesus perguntou:
‘Você está vendo alguma coisa?’
Ele levantou os olhos e disse: ‘Vejo pessoas; elas parecem 
árvores andando’.
Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do 
homem. Então seus olhos foram abertos, e sua vista lhe 
foi restaurada, e ele via tudo claramente.
Jesus mandou-o para casa, dizendo: ‘Não entre no 
povoado!’”
Marcos 8:22-26

Continuamos caminhando e agora, à nossa fren-
te, estava a estrada do Parque Natural de Betsaida e 
ainda havia um bom trecho para andar, pois teríamos 
que nos desviar da rota original. Nesse momento, pa-
rou uma caminhonete com alguns jovens e eles nos 
ofereceram carona. Aceitamos e nós quatro subimos 
na carroceria, tendo eles nos deixado na entrada do 
Parque que estava com um bom público. Afinal, ainda 
era o Shabat dos judeus.

Como estávamos com muita sede, a primeira pro-
vidência foi corrermos para uma lanchonete onde cada 
um bebeu uma média de dois litros de líquido, entre 
suco de banana com morango e refrigerante de limão. 
Estávamos desidratados e nem conseguimos urinar.
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Após saciar a sede, entramos no clima do shabat 
que é descanso com a família. À exemplo dos casais 
que, junto com suas crianças, faziam piquenique de-
baixo das árvores e se banhavam no Rio Jordão, tam-
bém fizemos o mesmo. Era muito engraçada a diferen-
ça. Uma hora atrás, estávamos exaustos, suados, com 
sede e não tínhamos água. Agora, estávamos saciados, 
brincando nas águas do Rio Jordão como se fôssemos 
crianças ou adolescentes.

Após passearmos um pouco pelo Parque e vermos 
parte das ruínas, retornamos ao Trevo e à estrada 
principal, pois o caminho era longo e, como de costu-
me, estávamos atrasados. A beleza dos locais, a histó-
ria e o clima de espiritualidade eram tão intensos que 
estávamos demorando-nos mais tempo que o previsto 
em cada parada.



Um bom descanso: banhar-se no Rio Jordão.
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CAPÍTULO 13

AS COLINAS DE GOLÃ

“Saulo, Saulo, porque você me persegue?”
(Atos 9:4)

Retornamos à estrada que contorna o Mar da Galileia 
e a nossa previsão era dormir no Kibutz de Ein-Gev, que 
situa-se nas margens orientais do Mar da Galileia e é um 
dos maiores da região.

O sol continuava forte e procuramos nos apressar para 
não chegarmos muito tarde ao nosso destino. Um pouco 
mais à frente, uma estrada à esquerda mostrava que era 
o caminho para Damasco, capital da Síria. Lembrei-me 
do Apóstolo Paulo ou Saulo de Tarso que foi um dos prin-
cipais escritores do Cristianismo e se converteu quando, 
numa viagem entre Jerusalém e Damasco, ele teve uma 
visão de Jesus envolto numa grande luz, ficou cego, mas 
depois teve a visão recuperada.

Naquela época, Paulo, judeu que tinha cidadania ro-
mana, perseguia os discípulos de Jesus e nesta viagem ti-
nha a missão de prender os fiéis que encontrasse. A sua 
visão foi recuperada por Ananias que também o batizou. 
Assim, Paulo começou a pregar o cristianismo. Junto com 
Simão Pedro e Tiago, o Justo, tornou-se um dos grandes 
líderes cristãos.

No Livro de Atos 9:1-22, o Evangelista Lucas descreve 
essa passagem bíblica.
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“Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de 
morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao 
sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de 
Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens 
ou mulheres que pertencessem ao Caminho, pudesse le-
vá-los presos para Jerusalém.
Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de 
repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu.
Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: ‘Saulo, 
Saulo, por que você me persegue?’
Saulo perguntou: ‘Quem és tu, Senhor?’
Ele respondeu: ‘Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-
se, entre na cidade; alguém dirá o que você deve fazer’.
Os homens que viajavam com Saulo pararam emudeci-
dos; ouviam a voz, mas não viam ninguém.
Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia 
ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco.
Por três dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu.
Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O 
Senhor o chamou numa visão: ‘Ananias!’
‘Eis-me aqui, Senhor’, respondeu ele.
O Senhor lhe disse: ‘Vá à casa de Judas, na rua chama-
da Direita, e pergunte por um homem de Tarso chama-
do Saulo. Ele está orando; numa visão viu um homem 
chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que 
voltasse a ver’.
Respondeu Ananias: ‘Senhor, tenho ouvido muita coisa 
a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito 
aos teus santos em Jerusalém.
Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacer-
dotes para prender todos os que invocam o teu nome’.
Mas o Senhor disse a Ananias: ‘Vá! Este homem é meu 
instrumento escolhido para levar o meu nome perante 
os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel.
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Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome’.
Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre 
Saulo e disse: ‘Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu 
no caminho por onde você vinha, enviou-me para que 
você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo’.
Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de 
Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi 
batizado e, depois de comer, recuperou as forças.
Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco.
Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho 
de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e per-
guntavam: ‘Não é ele o homem que procurava destruir 
em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não 
veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes 
dos sacerdotes?’
Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia 
os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que 
Jesus é o Cristo.”
Atos 9:1-22

Paulo não havia sido um dos doze discípulos de 
Jesus, e antes da conversão não aceitava a divindade 
de Jesus, pois não acreditava que Ele era o Messias. 
Paulo considerava-o um impostor e por isso perseguia 
os seus seguidores.

Após a conversão, o Apóstolo Paulo começou sua pre-
gação pela própria cidade de Damasco e encontrou-se 
posteriormente com Pedro. Também iniciou um trabalho 
evangelístico pelas províncias do Império Romano e suas 
principais cidades. O resultado de suas viagens, aliado ao 
trabalho dos demais discípulos, contribuiu muito para a 
expansão do cristianismo fora da região de Israel.

Paulo foi preso várias vezes, cumprindo também 
prisão domiciliar em Roma, com liberdade para pregar 
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o Evangelho. Ele morreu por volta do ano de 68 d.C., 
decapitado pelo Imperador Nero.

Apesar de ser final da tarde, o calor ainda era mui-
to forte, pois estávamos caminhando no asfalto, tendo à 
nossa direita, um pouco mais distante, o Mar da Galileia e 
à nossa esquerda, bem próximo de nós, o sopé das Colinas 
de Golã, uma terra bem árida, ou melhor, desértica.

As Colinas de Golã, antes conhecidas como Colinas 
Sírias, é uma grande área, cerca de 1.800 km², con-
quistado por Israel, da Síria, durante a Guerra dos Seis 
Dias que ocorreu entre 5 e 10 de junho de 1967. O con-
flito armado começou quando Israel, alegando uma 
ação preventiva, fez uma ofensiva contra as bases da 
força aérea egípcia no Sinai destruindo seus aviões. A 
Jordânia e a Síria que já tinham tropas na fronteira, 
prontas para invadir Israel, também entraram na guer-
ra. Assim, Israel passou a guerrear contra Egito, Síria 

Temperatura de 50° e no fundo as Colinas de Golã.
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e Jordânia que tinham o apoio do Iraque, Kwait, Líbia, 
Arábia Saudita, Argélia e o Sudão.

Com a intervenção da ONU ocorreu o término da 
Guerra, com Israel ampliando suas fronteiras tomando 
boa parte das Colinas de Golã dos sírios, a Cisjordânia, 
o deserto do Sinai, a faixa de Gaza e Jerusalém. Em 
apenas 132 horas, Israel começara a guerra com ape-
nas 20 mil km² de área e terminou com 102 mil km². 
O saldo do conflito apresentava 779 mortes no lado de 
Israel e 21.000 mortes no lado árabe. Os países árabes 
perderam 400 aviões e Israel 46.

Posteriormente, em 1979, a península do Sinai foi 
devolvida ao Egito, mas até o momento não existem 
previsões para as Colinas de Golã serem devolvidas 
à Síria. Anos antes, com familiares, eu havia visitado 
uma parte das Colinas de Golã onde pudemos conhecer 
túneis, trincheiras e restos desta guerra. O local tem 
limitações de visitas, pois podem ainda existir minas 
que não foram encontradas e desativadas.

Considero que, numa guerra, não exista lado ven-
cedor, pois todos perdem. Normalmente, é consi-
derada como vencedora a parte que perdeu menos. 
Até quando iremos conviver com guerras em nosso 
Planeta? Porque não é possível usarmos outras alter-
nativas para dirimirmos conflitos? Porque é tão difícil 
vivermos em paz?

Anoiteceu e por volta das 21h finalmente chega-
mos ao Kibbutz de Ein Gev onde tivemos mais uma 
surpresa: não havia vagas. Porém, eles conseguiram 
vagas em um hotel próximo, o Ein Gev Holliday Hotel e 
para isso só precisá- vamos andar mais 2 km a pé. Dos 
males, o menor.
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Conseguimos ainda jantar, pois durante todo o dia 
só ingerimos líquido. O meu “passômetro” (nesta época 
não havia GPS) indicava que nestes primeiros dias de 
peregrinação já havíamos caminhado 93 km. Apesar de 
dores no meu pé, sentia-me bem.
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CAPÍTULO 14

O BATISMO EM YARDENIT

“Portanto, vão e façam discípulos de 
todas as nações, batizando-os em nome 

do Pai e do Filho e do Espírito Santo.”
 (Mateus 28:19)

Após conversar com alguns funcionários e morado-
res do Kibbutz, inclusive brasileiros, saímos de Ein Gev 
em direção a Yardenit. As dores nos ombros e no pé di-
reito já eram normais para mim. O Eustáquio tinha bo-
lhas entre os dedos dos pés, o Antonio Cesar já havia 
explodido as bolhas do calcanhar e o Albino continuava 
com as dores no joelho. Porém, eram apenas pequenas 
dificuldades que não impediriam a nossa jornada.

O calor muito forte, com sensação térmica sempre na 
faixa dos 50ºC, também já não era mais problema, pois es-
távamos nos acostumando. À noite, deixamos as garrafas 
d’água congelarem na geladeira, mas logo nas primeiras 
horas de caminhada todo o gelo já havia derretido e a água 
já estava com alta temperatura, parecendo água para chá.

Resolvemos caminhar pelas margens do Mar da 
Galileia e como já havia dois anos que praticamente não 
chovia na região, o nível de água havia abaixado cerca de 
4 metros e por isso existia muita lama nas suas margens. 
Decidimos fazer algo diferente e caminhar descalços. A 
ideia não foi boa pois afundávamos numa areia que mais 
parecia lama. Como havia muitas conchas que poderiam 
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machucar ainda mais os nossos pés, resolvemos tomar 
um banho no Lago de Genesaré, nos lavar e voltar a cami-
nhar com o tênis ou com a sandália por um calçadão que 
era bem mais adequado e margeava o Mar da Galileia.

Encontramos uma lanchonete no caminho e, mais 
uma vez, nos saciamos com algo que bebíamos todos os 
dias: suco de banana com morango. Era até engraçado, 
pois 1 litro equivale a 5 copos pequenos e quando paráva-
mos para nos alimentar, cada um de nós pedia 1 a 2 litros 
deste suco. Além de hidratar, era uma boa refeição.

Um detalhe interessante é que, quando tomávamos 
banho no Mar da Galileia com roupa (bermuda e camise-
ta), não era necessário nos secar. Com o calor intenso, em 
poucos minutos a roupa estava completamente seca e já 
estávamos molhados novamente de suor. Afinal, mesmo à 
beira de um lago, estávamos em uma área desértica e 213 
metros abaixo do nível do mar.

Atenuando o calor no Mar da Galiléia.
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Finalmente, chegamos a Yardenit e nas suas proxi-
midades já encontramos veículos estacionados e muitos 
peregrinos. A sua entrada era bonita e bem cuidada.

Yardenit é atualmente o mais procurado local para 
batismo no Rio Jordão, estando situado no ponto onde 
o rio sai do Mar da Galileia em direção ao Mar Morto. 
Anualmente, recebe meio milhão de turistas e peregri-
nos de todo o mundo.

O local é muito atraente, entre árvores, com águas 
límpidas, sendo apropriado para relaxamento e re-
f lexão, pois toda a estrutura de atendimento recebe 
fiéis que buscam serenidade e tranquilidade para suas 
orações. Batizar-se  ou rebatizar-se nas águas do Rio 
Jordão é quase que uma obrigação para os adeptos do 
cristianismo, sendo fornecido túnicas brancas batis-
mais, vestiários e escadas confortáveis e seguras para 
se descer no rio.

Os historiadores divergem sobre o real local do ba-
tismo de Jesus. Alguns citam Yardenit, mas a maioria 
diz que foi Qasr al-Yahud, no lado da Cisjordânia, na 
fronteira com Jordânia e Israel. Durante muitos anos, 
este foi o principal ponto de visitação que fazia refe-
rência ao batismo. Devido aos conflitos na região e 
dificuldade de acesso, as visitações se concentraram 
agora em Yardenit.

O Evangelho de Marcos 1:9-11, descreve o batismo de 
Jesus por João Batista e essa passagem bíblica está, em 
várias línguas, nas paredes do local.

“Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e 
foi batizado por João no Jordão.
Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o 
Espírito descendo como pomba sobre ele.



102

Então veio dos céus uma voz: ‘Tu és o meu Filho amado; 
de ti me agrado.’”
Marcos 1:9-11

Alguns teólogos defendem a tese que Jesus, ao acei-
tar o batismo, foi humilde e solidário com toda a huma-
nidade, assumindo a condição humana, dando exemplo 
a todos os povos e valorizando ainda mais a missão de 
João Batista.

Caminhamos para a beirada do rio e deixamos nos-
sas mochilas, cajados e calçados no chão. Durante certo 
tempo, muitos fiéis entraram na água e foram batizados 
por sacerdotes. Aos poucos, ficamos sozinhos.

Aí, aconteceu algo espontâneo entre nós, pois eu 
batizei Albino e depois ele também me batizou, ou me-
lhor, rebatizou. O Albino também batizou o Antonio 
Cesar. Lembrei-me de anos atrás, sendo rebatizado na-
quele mesmo local por Pe. Ivan, um padre brasileiro, de 
Pernambuco, adepto da Renovação Carismática Católica.

Albino batizando Lucas em Yardenit.
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Foi um momento muito especial não só para mim, 
como para todos os companheiros. Afinal, nós estáva-
mos no mesmo local que Jesus, o filho de Deus, batizava 
os seus discípulos e seguidores. Quando eu imergia a 
cabeça de Albino na água e falei, de forma respeitosa e 
emocionada, as palavras “Eu o batizo em nome do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo”, confesso que me senti 
totalmente à vontade para reproduzir este momento, 
onde a pessoa batizada faz uma demonstração pública 
de fé e mesmo sem proferir nenhuma palavra, confessa 
a sua fé em Cristo. Normalmente, o batismo é um teste-
munho da mudança na vida de alguém que é crente em 
Deus e deseja a salvação.

Lembrei-me também de uma passagem bíblica, no 
Evangelho de Mateus 28:19, onde Jesus estimula seus se-
guidores a batizar quem tem fé.

“Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ba-
tizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.”
Mateus 28:19

Após esta cerimônia em Yardenit saímos aliviados e 
ao retomarmos o caminho, estávamos nos sentindo mais 
leves e as passadas estavam até cadenciadas. O peso das 
mochilas parecia menor!

O nosso destino agora era chegar ao Kibbutz Gesher 
e esperávamos poder estar lá antes do anoitecer. 
Acontecera também outro fato interessante comigo, pois 
quando estava na manhã desse dia tomando banho no 
Mar da Galileia, o vento trouxe uma bola de futebol, no-
vinha, até as minhas mãos e eu fiquei sem saber o que 
fazer com ela. Resolvi levá-la comigo, amarrada e pendu-
rada na mochila e prometi entregá-la de presente a um 
menino, judeu ou árabe, quando o encontrasse.
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Já estava anoitecendo e eu não havia encontrado ne-
nhuma criança até aquele momento.

De repente, vimos um Restaurante na frente de um 
Kibbutz e resolvemos entrar para beber água, quando 
percebemos no fundo uma mesa com um casal de judeus 
e um menino. Apresentei-me e contei a história da bola e 
da nossa viagem. Por coincidência, o garoto era apaixona-
do pelo futebol brasileiro, sabia o nome de nossos princi-
pais jogadores e ficou muito feliz com o presente. Os pais 
permitiram que eu o presenteasse.

As duas garçonetes que estavam atendendo o restau-
rante, quando viram a bandeira do Brasil em nossas cami-
setas, disseram que já haviam passado um Carnaval em 
Salvador e afirmaram que foi a melhor semana das vidas 
delas e que nunca viram nada igual em outras viagens. 
Uma constatação nessa caminhada é que o povo brasilei-
ro, talvez pelo jeito afável de conversar, era benquisto por 
todos, uma boa notícia para o Brasil e para nós brasileiros.



Lucas com a bola que foi dada de presente ao menino judeu.
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CAPÍTULO 15

A VIDA EM UM KIBBUTZ

“Peçam, e será dado; busquem, e 
encontrarão; batam, e a porta será aberta.”

(Mateus, 7:7)

Chegamos a Gesher depois das 21 horas e novamente 
uma surpresa: o Kibbutz não tinha albergue, nem pensão 
e não aceitava hóspedes, somente os moradores locais. 
Não adiantou insistirmos com o rapaz da portaria.

E agora? Quais as alternativas que tínhamos? Pergunta-
mos se havia algum outro Kibbutz próximo e ele disse que 
o mais perto ficava atrás do restaurante onde eu havia pre-
senteado o menino judeu e demoraríamos quase duas horas 
para retornar a pé. Perguntamos se ele podia nos levar de 
carro até lá e a resposta foi negativa. Tentamos conseguir 
um táxi ou ônibus ou mesmo carona na estrada, mas tam-
bém não obtivemos êxito. Antonio Cesar lembrou-se de que 
tinha o telefone do taxista que nos ajudou em Tabgha, três 
dias atrás e nos levou a Tiberíades. Como demos uma vol-
ta no Mar da Galileia, estávamos então próximos do local. 
Consegui conversar e descobri que o táxi não era dele, pois 
só trabalhava no Shabat. Porém, ele foi solícito e nos indicou 
outro táxi que iria demorar quase uma hora para chegar.

Enquanto aguardávamos o táxi, a conversa com o rapaz 
da portaria fluiu e ele já até havia permitido, se necessitás-
semos, ter a alternativa de dormir nos sacos de dormir de-
baixo de uma árvore e poder usar o banheiro do Escritório. 



106

Também nos serviu água e café, sendo que Antonio Cesar, 
em retribuição, lavou a louça suja que estava na pia.

O Kibbutz de Gesher vivia basicamente de três gran-
des produtos que eram: frango, carne de boi e eletrodo-
mésticos. Era uma empresa comunitária.

O táxi chegou, agradecemos ao rapaz pela ajuda e qua-
se à meia-noite chegamos ao Kibbutz Ashdot Yaacov Ichud 
localizado no Vale do Jordão. Como o Restaurante que é 
localizado fora do Kibbutz ainda estava aberto, Antonio 
Cesar e eu decidimos jantar e tomar um vinho tinto para 
facilitar o sono, apesar de estarmos muito cansados.

Na hora de dormir, fiquei pensando sobre a vida em 
um Kibbutz e sobre o seu funcionamento. Como era ver-
dadeiramente o dia a dia de um Kibbutz?

Kibbutz é uma palavra hebraica que significa “reu-
nião” ou “juntos”. Em Israel, é uma forma de vida coletiva, 
comunitária, que combina características do socialismo 
e do sionismo. Estima-se que atualmente existam cerca 
de 270 Kibbutzim (plural de Kibbutz) em Israel, com uma 
população total na faixa de 120 mil pessoas. Assim, um 
Kibbutz é habitado em média por 400 pessoas. O primei-
ro foi fundado em 1909, perto do Mar da Galileia.

Esse sistema de vida, fruto de uma experiência única 
israelita, inspirados pela ideologia socialista, atraiu inte-
resse de todo o mundo. Tudo começou com o sionismo,  
com os judeus querendo viver e morrer em um Estado 
nacional judaico. Aliado a isso, eles não mais aceitavam 
serem explorados por outras nações e desejavam viver, de 
forma segura, onde todos trabalhassem juntos na lavoura 
e ganhassem de forma igual.

Ao longo do tempo, este modelo começou a apresentar 
dificuldades entre seus moradores. Tudo era partilhado 
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de forma igual, até mesmo as crianças, sendo que as mães 
necessitavam amamentar filhos que não eram seus. Foi 
também questionado o papel das mulheres e dos homens 
no trabalho duro do dia a dia. As mulheres se “masculini-
zaram” com o trabalho na lavoura e segurança, mas os ho-
mens não aceitavam a sua “feminilização”, por exemplo, 
ao cuidar de crianças. Partilhar tudo de forma igual tam-
bém gerava problemas, pois alguns trabalhavam muito 
mais que os outros. As decisões eram sempre por consen-
so ou votação. As crianças também não viviam com seus 
pais e sim com as educadoras, assim as mães teriam mais 
tempo para trabalhar. Porém, cada criança passava 2 ou 3 
horas diárias com seus pais, mas dormiam afastadas.

Inicialmente os Kibbutz tentaram ser autossuficien-
te em todos os produtos agrícolas que sua população 
consumia, dos ovos aos laticínios, das frutas às carnes. 
Descobriram que esta estratégia era inviável. Também 
tentaram trabalhar somente com os moradores judeus e 
também, com o tempo, precisaram se adaptar contratan-
do trabalhadores externos palestinos ou mesmo tailande-
ses. Do setor de agricultura, passaram para a manufatura 
e agora estavam se direcionando para os serviços e turis-
mo. Atualmente, os moradores dos Kibbutzim também já 
trabalham fora do Kibbutz.

Os Kibbutzim estão se adaptando a um novo tempo. 
Os salários já são diferenciados, com um gerente ganhan-
do mais que um operário. Os refeitórios já não têm comida 
gratuita e os desperdícios acabaram. As famílias passaram 
a reduzir a coletividade e começaram a ter vida privada.

Apesar da tendência inicial socialista, os Kibbutzim 
estimularam o empreendedorismo e hoje existem muitos 
moradores empresários, que estruturaram novos negó-
cios e inclusive são investidores na Bolsa de Valores.
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A maioria dos Kibbutzim se replanejaram e se adap-
taram à nova realidade do Estado de Israel. Muitos estão 
sendo criticados por falharem em viver de acordo com 
seus princípios originais, abandonando princípios socia-
listas e procurando ser competitivos no mercado, com 
novos modelos de negócios. Aqueles que não se reformu-
laram estão dependendo de subsídios do Estado de Israel 
para sobreviver e conseguir pagar as suas contas.

Na noite anterior dormimos no Holiday Resort Ein 
Gev que pertence ao Kibbutz Ein Gev, de frente para o 
Mar da Galileia, abaixo das Colinas de Golã, muito boni-
to e confortável. Encontramos com uma brasileira, Clair 
Goreim, que nasceu na Bahia e veio para Israel com 18 
anos estudar hebraico para ensinar nas escolas judaicas 
baianas. Conheceu o seu marido e acabou ficando aqui. 
Quando a questionamos sobre como ela avaliava a vida 
em um Kibbutz ela disse que a parte boa é viver em segu-
rança e ter uma comunidade ao seu lado que lhe apoia nos 
bons e nos maus momentos. A parte não boa é a perda da 

Área de lazer de um Kibbutz em Israel.
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individualidade, que está fazendo muitas pessoas deixa-
rem o Kibbutz. Ela também não acredita que a vida socia-
lista  seja uma forma de resolver as desigualdades sociais. 
Ela acha que seus filhos que são jovens, ao tornarem-se 
adultos, deverão decidir se permanecem ou não neste es-
tilo de vida comunitária.

Clair também nos deu uma boa orientação sobre o 
nosso roteiro original. Ela não via razão em continuarmos 
nosso caminho pelo Rio Jordão até Jericó, pois segundo 
ela, não existiam fatos bíblicos relevantes, não existiam 
atrações turísticas, sendo que o rio era muito sinuoso e a 
estrada era afastada. A sugestão dela é que após Betshean, 
deveríamos ir para a Jordânia conhecer uma nova cultu-
ra, locais turísticos e uma série de sítios bíblicos que não 
existem no Estado de Israel.

Lembrei-me também das palavras de Eustáquio, que 
ao analisar o conceito de um Kibbutz, traçou um para-
lelo com o movimento hippie que aconteceu cerca de 50 
anos depois da fundação do primeiro estabelecimento em 
Israel. O movimento hippie também pregava paz e amor, 
vida comunitária e compartilhamento.

Adormeci.
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CAPÍTULO 16

AMÃ: A CAPITAL DA JORDÂNIA

“Qualquer ato de amor, por menor 
que seja, é um trabalho pela paz.”

(Madre Tereza de Calcutá)

Após tomarmos café no Kibbutz Ashot Yaacov Ichud, 
fizemos os preparativos rotineiros para podermos cami-
nhar com mais conforto. Eu já não estava conseguindo 
usar o tênis no pé direito e calçava uma sandália, por sinal 
a mesma que utilizei anos atrás no Caminho de Santiago 
de Compostela. Independente das dores, nós precisáva-
mos caminhar um bom trecho neste dia.

Após andar pelas diversas instalações do Kibbutz, 
conversamos com uma moça israelense que já havia mo-
rado em São Paulo.

— Nós somos cristãos e estamos percorrendo esse ca-
minho porque acreditamos que o judeu Jesus Cristo era o 
Messias, o filho de Deus. E você? –perguntei eu a ela.

— Eu não tenho religião porque não acredito que 
pessoas que se dizem religiosas aceitam matar-se umas 
às outras por motivos étnicos, ideológicos ou mesmo es-
pirituais. Eu acredito numa força suprema, superior, que 
estimule a fraternidade entre as pessoas – disse ela, com 
um olhar triste.

— Você escolheu morar em um Kibbutz. O que a mo-
tivou a tomar esta decisão? – questionou Antonio César.
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— A minha opção em morar em um Kibbutz foi de-
vido ao espírito de comunidade e amizade, onde todos se 
conhecem e se ajudam mutuamente. Este foi o fator prin-
cipal, respondeu a israelense.

Agradecemos a hospedagem e as informações. Ela, 
bastante solícita, nos ajudou a chegar ao Kibbutz de 
Gesher, no ponto onde havíamos parado na noite anterior.

Caminhamos, sob um forte sol, cerca de 5 horas segui-
das e chegamos exaustos na cidade de Bet Shean, atual-
mente com 18 mil habitantes. Na época de Cristo e do im-
pério romano, seu nome era Citópolis e chegou a ter 40 
mil habitantes. Hoje, prédios modernos se misturam com 
sítios arqueológicos e ruínas, pois esta é uma das cidades 
mais antigas do país.

Dirigimo-nos até a rodoviária da cidade e compra-
mos passagem de ônibus para Amã, a capital da Jordânia, 
que ficava a cerca de 100 km de distância. Quando eu es-
tava, ainda no Brasil, planejando esse roteiro de viagem 
para Israel, não havia sido previsto irmos a Jordânia, 

A caminho de Bet Shean.
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pois pensávamos em caminhar a pé, durante dois ou três 
dias entre Bet Shean e Jericó e não atravessar a fronteira. 
Porém, como estávamos num clima de pré-guerra entre 
árabes e judeus dentro de Israel, por precaução, eu obtive 
o visto de entrada do nosso grupo para a Jordânia, para 
o caso de uma necessidade ou mesmo para ficarmos em 
segurança se o conflito atingisse um nível insuportável e 
pudesse colocar em risco nossas vidas.

Os procedimentos para atravessarmos a fronteira entre 
Israel e a Jordânia foram mais demorados que a própria via-
gem. Ficamos impressionados com a estrutura de seguran-
ça, de ambas as partes, com bunkers, trincheiras, tanques, 
etc. O controle de passaportes e vistoria de bagagens tam-
bém foi muito rigoroso. Finalmente atravessamos a frontei-
ra e o novo destino agora era Amã, a capital da Jordânia.

A Jordânia ou Reino Haxemita da Jordânia é uma mo-
narquia parlamentar, localizada na margem leste do Rio 
Jordão, fazendo fronteira com a Síria (Norte), Israel (oes-
te), Palestina (oeste), Mar Vermelho (extremo sul), Arábia 
Saudita (leste e sul) e Iraque (nordeste). Possui uma área 
de 89.341 km² e pouco mais de 9 milhões de habitantes. É 
um país cujo tamanho e população equivale ao dobro do 
Estado do Espírito Santo, no Brasil.

O nome Jordânia é uma homenagem ao Rio Jordão, 
sendo que a sua independência do Reino Unido ocorreu 
em 1946. Atualmente é classificada como um país de eleva-
do desenvolvimento humano com uma economia de renda 
média alta. Porém, seu PIB per capita é a terça parte do seu 
vizinho Israel. Suas principais cidades são a capital Amã 
(1,3 milhão de habitantes) e Zarqa (800 mil habitantes).

A economia da Jordânia é concentrada em comércio, 
finanças, transporte, comunicação e serviços de utilidade 
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pública. O estado continua sendo a força dominante na 
economia, empregando metade dos trabalhadores. O seu 
desenvolvimento é prejudicado pela insuficiência de água, 
petróleo e outros recursos naturais. A Jordânia é conside-
rada um dos países mais cosmopolitas do mundo árabe, 
ou seja, os jordanianos sentem-se cidadãos do mundo.

Apesar dos jordanianos dissociarem as práticas religio-
sas da vida social e política, a religião oficial do país é o is-
lamismo, sendo 92% muçulmanos e 6% cristãos. Os árabes 
cristãos, por terem sua educação orientada para o conheci-
mento ocidental e mesmo falarem várias línguas, são muito 
influentes na mídia e dominam as empresas da área. Metade 
das famílias de líderes empresariais jordanianos é cristã.

Chegamos ao que parecia ser a rodoviária de Amã. A 
princípio, estávamos bastante receosos em visitar um país 
de costumes diferentes, pela primeira vez, numa região que 
fica bem no meio de uma zona de conflito. Um grande nú-
mero de taxistas gritava palavras em árabe e um motorista 
se destacou falando em voz mais baixa e em um inglês pau-
sado, o que facilitava a compreensão. Seu nome era Faissal, 
um geólogo jordaniano, que estudou na Alemanha e falava 
fluentemente o alemão e o inglês, além de demonstrar um 
bom nível cultural. Como só tínhamos dois dias para visi-
tar a Jordânia, após conversarmos um pouco, o contrata-
mos para ser o nosso guia por este período.

Faissal, durante o caminho para o hotel, no centro de 
Amã, nos explicou um pouco a origem dos conflitos en-
tre Jordânia e Israel, desde a fundação dos dois países. Ao 
mesmo tempo, também nos revelava detalhes da cidade e 
dos hábitos dos jordanianos.

— Amã é a capital da Jordânia e sua região metropoli-
tana ultrapassa dois milhões de habitantes, sendo o centro 
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das decisões políticas, culturais e comerciais do país. Está 
localizada em uma área muito montanhosa, com altitude 
que varia de 780 a 1400 metros. Por isso, existem muitas 
ruas íngremes e escadarias na cidade –disse Faissal.

— E a temperatura na cidade? É sempre quente? 
– questionei.

— O tempo em Amã é imprevisível, sendo que, nesta 
época do verão, as temperaturas são muito quentes duran-
te o dia, mas faz frio à noite. No inverno, período de novem-
bro a abril, é normal existirem temperaturas próximas ou 
inferiores até 0 °C e mesmo nevar. Muitas vezes também, 
nevoeiros cobrem todo o local por dias ou até semanas.

Pudemos constatar que os árabes da Jordânia eram 
bem receptivos com os brasileiros, principalmente de-
vido ao futebol. Sempre que solicitado, eles procuravam 
ajudar os visitantes, na maioria das vezes com um sorriso 
nos lábios. Apesar da maioria da população ser muçulma-
na, eles não são fundamentalistas e convivem bem com 
os hábitos e costumes ocidentais. Nestas primeiras horas 
tivemos uma boa impressão da Jordânia e o seu povo.
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CAPÍTULO 17

MOISÉS E O MONTE NEBO

“Portanto, você verá a terra somente 
à distância, mas não entrará na terra 

que estou dando ao povo de Israel”.
 (Deuteronômio 32:52)

Acordamos às 4h40 com o barulho de vozes vindo de um 
alto falante de uma Mesquita próxima ao Hotel. Era o horá-
rio da oração da Alvorada (Sobh) que todo muçulmano preci-
sa fazer, pela manhã, quando começa a surgir a primeira luz 
do sol, após a escuridão da noite. O término da oração ocorre 
quando o disco solar surge no horizonte. Se um muçulma-
no estiver dormindo na hora da oração matinal é necessário 
que ele a realize logo que acorde. Quem não quiser acordar, 
por preguiça, ou mesmo não desejar fazer a oração, confor-
me a orientação islâmica, está cometendo um grave pecado.

Quando a oração terminou, Eustáquio comentou:

— Mesmo sem entender o conteúdo das preces dos 
islamitas feitas na língua árabe, pude perceber a força 
das palavras e o sentido de amor a Deus. Na minha opi-
nião, existe uma força cósmica que rege tudo e para mui-
tos isso se chama Deus, independente da religião ou mes-
mo dos diversos nomes que Deus possa ter – disse ele.

— Realmente, fica difícil aceitar que os árabes e ju-
deus, que tem o mesmo Deus que vem de Abraão, pos-
sam continuar neste conflito permanente – falou Albino.
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— Eu não consigo entender como um fiel, que ama tan-
to Deus, não entende que este amor deva trazer mais fra-
ternidade e paz entre os povos – complementou Eustáquio.

No Islamismo, as orações têm horário determinado 
para acontecer, sendo a primeira, que ouvimos no ama-
nhecer, a Oração da Alvorada. A segunda é a Oração do 
Meio Dia. A terceira é a Oração da Tarde, sendo a quarta 
a Oração do Crepúsculo (quando desaparece totalmente 
o disco solar no horizonte) e a última e quinta é a Oração 
da Noite, quando se extingue a última luz refletida do sol, 
perto do horário do jantar.

Tomamos o café da manhã e Faissal, o geólogo poliva-
lente que se tornou nosso guia turístico e motorista, che-
gou. Após Faissal nos mostrar pontos turísticos de Amã 
e tecer comentários sobre o seu país, nos levou a cida-
de de Madaba, conhecida por seus mosaicos bizantinos, 
principalmente o Mapa de Madaba que é a representação 
mais antiga em mapa de Jerusalém e da Terra Santa que 
se encontra preservado na atividade. Este mosaico cobre 
o piso da igreja ortodoxa de São Jorge que é uma grande 
atração turística da cidade e do país.

Madaba, localizada a 35 km a sudoeste de Amã, está a 
730 metros de altitude e possui cerca de 80 mil habitantes. 
A tolerância étnica e religiosa na cidade é grande, pois a 
maioria da população, árabe e muçulmana, convive muito 
bem com um terço dos habitantes que são cristãos e com 
uma boa parcela de palestinos, principalmente refugiados.

Seguimos para o Monte Nebo, com cerca de 817 me-
tros de altitude e bastante conhecido por ser o local onde 
Moisés viu ao longe a Terra Prometida mas não pode en-
trar lá. Moisés morreu no Monte Nebo onde se pode vi-
sualizar boa parte da Terra Santa (Palestina) como o Vale 
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do Rio Jordão, a cidade de Jericó e mesmo Jerusalém, em 
dia de poucas nuvens. Foi esta a visão de Moisés, ao che-
gar ao local, quando fugia com os hebreus do Egito para 
a Terra Santa, depois de 40 anos.

O Livro de Deuteronômio 34:1-8, contém esse registro 
bíblico:

“Então, das campinas de Moabe Moisés subiu ao monte 
Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor 
lhe mostrou a terra toda: de Gileade a Dã,
toda a região de Naftali, o território de Efraim e 
Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental,
o Neguebe e toda a região que vai do vale de Jericó, a 
cidade das Palmeiras, até Zoar.
E o Senhor lhe disse: ‘Esta é a terra que prometi sob ju-
ramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: 
Eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse 

Memorial de Moisés no Monte Nebo, Jordânia.
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com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o 
rio, não entrará nela’.
Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como 
o Senhor dissera.
Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bete-
Peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado 
seu túmulo.
Moisés tinha cento e vinte anos de idade quando morreu; 
todavia, nem os seus olhos nem o seu vigor tinham se 
enfraquecido.
Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe 
durante trinta dias, até passar o período de pranto e luto.”
Deuteronômio 34:1-8

Visitamos, emocionados, todo o local. No ponto mais 
alto da montanha, foi encontrado o que restou de uma 
igreja e de um mosteiro, no ano de 1933. As escavações 
sugerem que a igreja foi erguida no século 4 e passou por 
uma série de reformulações. O objetivo da construção no 
pico do monte, segundo os pesquisadores, seria demar-
car o local da morte de Moisés. Os mosaicos encontrados 
remetem a diferentes períodos históricos.

Encontramos um diagrama que mostrava a real dis-
tância do Monte Nebo até os locais da Terra Prometida, 
que Moisés apenas viu, mas não lhe foi permitido chegar 
lá. Algumas das distâncias eram de locais que já havía-
mos visitado ou ainda iríamos visitar: Lago Tiberíades: 
106 km, Jericó: 27 km, Jerusalém: 46 km, Grutas de 
Qumran: 25 km e Belém: 50 km.

Mas quem foi Moisés? Seu nome, em hebraico, sig-
nifica “tirado das águas”, tendo sido um líder religio-
so, legislador e um dos profetas mais importantes do 
Judaísmo e do Cristianismo, também reconhecido pelo 
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Islamismo. É o grande libertador dos Hebreus, e a Bíblia 
em Número 12:3 faz a seguinte descrição dele.

“Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que 
qualquer outro que havia na terra.”
Números 12:3

Segundo o Livro do Êxodo, Moisés foi adotado pela 
filha do faraó, que o encontrou enquanto se banhava no 
Rio Nilo e o educou na corte como o príncipe do Egito. 
Durante 40 anos ele conduziu o povo de Israel, na peregri-
nação pelo deserto, até perto de Canaã, a Terra Prometida 
a Abraão. Moisés então morre aos 120 anos após contem-
plar a Terra de Canaã, do alto do Monte Nebo. Josué, seu 
auxiliar,  sucede-lhe como líder, chefiando a conquista de 
território na Transjordânia e de Canaã.

Alguns autores e teólogos questionam o motivo porque 
Deus castigou Moisés e seu irmão Aarão, não os deixando 
entrar na Terra Prometida. O relato bíblico cita que Moisés 
foi avisado por Deus que não lhe seria permitido levar os 
israelitas através do Rio Jordão, por causa da sua trans-
gressão nas águas de Meribá, quando duvidou de Deus e 
não acreditou em suas palavras.

“Assim será porque vocês dois foram infiéis para comigo 
na presença dos israelitas, junto às águas de Meribá, em 
Cades, no deserto de Zim, e porque vocês não sustenta-
ram a minha santidade no meio dos israelitas.
Portanto, você verá a terra somente a distância, mas não 
entrará na terra que estou dando ao povo de Israel”.
Deuteronômio 32:51-52

“O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: “Como vocês 
não confiaram em mim para honrar minha santidade à 
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vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comuni-
dade para a terra que dou a vocês.”
Números 20:12

Na minha opinião pessoal, como já citei na introdu-
ção deste livro, considero o Deus do Velho Testamento 
normalmente um pai rigoroso que vigia, briga, pune e 
castiga. Já o Deus do Novo Testamento, com a vinda de 
Jesus, é uma mãe bondosa, que acompanha, perdoa, 
ampara e sempre busca a paz. Talvez, a punição de 
Deus a Moisés possa exemplificar este meu pensamen-
to que, para muitos, é polêmico e até mesmo possa não 
ser verdadeiro.

Uma passagem bíblica muito importante que teve a 
participação de Moisés foi quando Deus, no Monte Sinai, 
entregou os 10 Mandamentos ao povo hebreu, através 
dele. A Igreja Católica considera que os 10 Mandamentos 
sejam deveres fundamentais do homem para com Deus, 
para com o próximo e para com a Igreja. A síntese atuali-
zada é a seguinte:

1. Amar  a Deus sobre todas as coisas.
2. Não tomar Seu santo nome em vão.
3. Guardar domingos e festas.
4. Honrar pai e mãe.
5. Não matar
6. Não pecar contra a castidade.
7. Não furtar.
8. Não levantar falso testemunho.
9. Não desejar a mulher do próximo.
10. Não cobiçar as coisas alheias.

Porém, em Mateus 22:36-40, Jesus deixa bem claro 
qual é o seu mandamento principal.
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“Mestre, qual é o maior mandamento da Lei?
Respondeu Jesus: ‘Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu 
coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento’.
Este é o primeiro e maior mandamento.
E o segundo é semelhante a ele: ‘Ame o seu próximo como 
a si mesmo’.
Destes dois mandamentos dependem toda a Lei e os 
Profetas.”
Mateus 22:36-40

Após sair do Monte Nebo, Faissal nos levou até a ci-
dade de Gerasa, que fica ao norte de Amã, tendo mais de 
três mil anos de história. Na época do império romano, 
rivalizava com a Antiga Petra como a cidade mais comer-
cial da região. Atualmente é conhecida pelas suas olivei-
ras e estima-se que exista na cidade cerca de 2 milhões 
de árvores, sendo uma grande produtora de oliva e azeite.

Ficamos impressionados com os seus monumen-
tos arquitetônicos, sabendo-se que na época de Cristo e 

As colunas da cidade de Gerasa, ao norte de Amã.
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posteriormente no século II, com a expansão do império 
romano, a cidade chegou a ter 25 mil moradores. As suas 
ruínas foram descobertas em 1806 e a restauração come-
çou em 1925. Visitamos a Praça Oval, o Arco do Triunfo 
do Imperador Adriano e o Templo de Artemis, uma das 
divindades gregas que os romanos chamavam de Diana e 
era considerada a “Deusa virgem da natureza e da caça”.

Além das maravilhosas colunas, nos impressiona-
ram as ruínas de um hipódromo para 10 mil pessoas e de 
um teatro para 3 mil pessoas, com assentos que tinham 
o nome de quem o lugar pertencia.

A Bíblia cita um episódio em que Jesus expulsou os 
demônios para um rebanho de porcos que se jogou de 
um pico para dentro do lago. Teólogos acreditam que 
este milagre tenha ocorrido em Gerasa, que era a terra 
dos ganaderos na costa oriental do Mar da Galileia

Nesta noite, em Amã, novamente cumprimos o 
rito de orar em agradecimento pela oportunidade de 
estarmos conhecendo um pouco mais profundamen-
te, não só o Cristianismo, mas também o Judaísmo e 
o Islamismo, religiões monoteístas, que possuem um 
único e o mesmo Deus.
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CAPÍTULO 18

PETRA, A “CIDADE PERDIDA”

“Então Moisés ergueu o braço e bateu na 
rocha duas vezes com a vara. Jorrou água, 

e a comunidade e os rebanhos beberam.”
(Números 20:11)

Acordamos bem cedo, pois o dia estava destinado a 
Petra, um grande sítio arqueológico que fica a 260 km de 
distância, ao sul de Amã, reconhecida como Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO e uma das “Novas Sete 
Maravilhas do Mundo”. Seriam cerca de 3 horas de viagem 
com o nosso guia Faissal.

O nome Petra, é de origem grega e significa ro-
cha. Nas citações bíblicas, Petra era conhecida como 
Sela, na língua edomita, que também significa pedra, 
penhasco ou rocha. No século VI a.C., foi uma im-
portante rota comercial entre a península arábica e 
Damasco, capital da Síria. No ano de 312 a.C. os habi-
tantes, uma tribo árabe, nomeiam o enclave de Petra 
como sua capital e a cidade tornou-se um eixo de co-
mércio de especiarias. Por volta do ano de 63 a.C., os 
territórios nabateus, inclusive Petra, foram anexados 
ao Império Romano.

Petra foi abalada por dois grandes terremotos, o pri-
meiro em 323 d.C. e o segundo, mais forte, em 541 d.C. des-
truiu a cidade, não sendo possível mais recuperá-la.
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As suas ruínas ao longo do tempo, ficaram pratica-
mente abandonadas até que em 1812 foram descobertas 
por um explorador suíço e em 1904 foi publicado um estu-
do arqueológico científico. A cidade, então, passou a des-
pertar interesse de turistas de todo o mundo.

Vários filmes de sucesso já foram gravados em Petra. 
O seu edifício da Câmara do Tesouro foi utilizado como 
cenário no filme “Indiana Jones e a Última Cruzada”, pro-
tagonizado por Harrison Ford e Sean Conery. A cidade foi 
inteiramente esculpida em arenito e as ruínas, que conse-
guiram se preservar ao longo do tempo, são lindas e em-
polgam todos os turistas.

Câmara do Tesouro em Petra, cenário do filme Indiana Jones.
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Petra, também conhecida como a “cidade rosa”, com 
cerca de 10 km², segundo os historiadores, já foi habitada 
por até 100 mil habitantes. Alguns guias turísticos dizem 
que o ideal é destinar dois dias para visitar Petra, mas nós 
só tínhamos este único dia e, portanto, teríamos que ser 
rápidos e ágeis na visita aos diversos lugares imperdíveis. 
Estima-se que existam no local milhares de construções, 
tendo já se encontrados 800 túmulos.

Quando chegamos a Petra, para poder ter acesso a en-
trada principal, precisamos caminhar cerca de 2 km a pé 
dentro de um desfiladeiro. Estávamos extasiados com tan-
ta beleza. Parecia inacreditável que fosse possível esculpir 
aqueles monumentos nas rochas. O caminho inicial era o 
leito de um rio que secou. À medida que andávamos, con-
templávamos os túmulos dos nebateus escavados nas ro-
chas. Os tons das paredes rochosas variavam entre cores 
beges e vermelhas, com os paredões chegando a 160 metros.

Na entrada de Petra, Albino ficou parado, extasia-
do pela beleza da arquitetura local. Emocionado, ele 
murmurou:

— Sinto-me como se já tivesse estado, no passado, nes-
ta cidade, apesar de ser a primeira vez que a visito. Não sei 
explicar o que está acontecendo comigo. – disse ele.

Os historiadores e especialistas acreditam que a 
maioria das grandes construções foram erguidas em 
cerca de 100 anos, provavelmente no período entre 50 
a.C. e 50 d.C., apesar de que estudos constataram que a 
mesma já era habitada em 7.000 a.C. e por muitos sécu-
los pensou-se que esta cidade, no meio do deserto, fosse 
apenas mais uma lenda.

Continuamos andando pelas trilhas e chegamos 
no Palácio de Petra, um templo no estilo helênico, 
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também chamado de “Câmara do Tesouro”, que tem 42 
metros de altura, totalmente esculpido em rocha cal-
cária. Foi ali naquele local que foi filmada uma famosa 
cena do filme Indiana Jones, com o ator Harrison Ford. 
Entramos no “Tesouro” e ficamos ainda mais impres-
sionados com o que víamos. O seu interior totalmente 
esculpido apresentava pedras coloridas onde tudo era 
natural, pois a composição geológica do arenito colori-
do da região proporcionava pinturas muito originais, 
criadas pela natureza.

Albino, em transe, entoando um mantra.
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Dentro do “Tesouro” existiam muitos turistas de 
vários países e durante minutos ficamos em silêncio 
contemplando todo aquele esplendor. Estávamos só nós 
quatro dentro do Palácio quando o Albino, como que 
em transe, de olhos fechados e no centro do monumen-
to, começou a entoar um mantra numa língua que não 
conseguíamos identificar. Perplexos, continuamos em 
silêncio até que a música terminou e ele próprio não 
soube explicar o ocorrido.

Continuamos caminhando e encontramos as ruínas 
de um teatro, no estilo greco-romano, com capacidade 
para 4000 espectadores. Realmente, tudo em Petra era 
grandioso e diferente.

Por sugestão de Albino, decidimos subir as monta-
nhas por um caminho alternativo que não era utiliza-
do pelos turistas. Ele andava de forma segura e nós o 
seguíamos. O calor era muito forte, mas desta vez não 
tínhamos as enormes mochilas nas costas, o que fa-
cilitava o caminhar sobre as pedras. Depois de quase 
uma hora, chegamos ao topo de uma montanha e en-
contramos o Monastério. Apesar de a construção ser 
semelhante à Câmara do Tesouro, ela não ficava total-
mente esculpida dentro das rochas. O local foi utilizado 
durante a ocupação romana na região para a realização 
de cultos cristãos quando o Cristianismo tornou-se re-
ligião oficial do Império de Roma.

Após fazermos orações no local resolvemos descer 
e durante todo o tempo continuávamos contemplando 
as construções que íamos encontrando pelo caminho. 
Os nabateus também construíram um sistema de abas-
tecimento de água, através de túneis, bem como barra-
gens e reservatórios.
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A Bíblia contém várias passagens envolvendo Petra 
que na época era mencionada como Sela ou Joktheel, tam-
bém conhecida como Monte Seir.

“Enviem cordeiros como tributo ao governante da terra, 
desde Selá, atravessando o deserto, até o monte Sião.” 
(Isaías, 16:1)

“Foi ele que derrotou dez mil edomitas no vale do Sal e 
conquistou a cidade de Selá em combate, dando-lhe o 
nome de Jocteel, nome que tem até hoje.”
(2Reis, 14:7)

Durante o Êxodo, que durou 40 anos, Moisés e o povo 
hebreu passaram pela região de Petra em Edom, e na saída 
da cidade Moisés bateu na rocha fazendo brotar água. Foi 
neste episódio que Moisés não creu e desobedeceu a Deus 
que o puniu, proibindo-o de chegar a Terra Prometida, pois 
Moisés bateu na rocha com a sua vara para fazer sair água, 
em vez de falar para ela, como Deus ordenara. Eis o trecho 
bíblico citado em Números 20:8-12.

A bandeira do Brasil no Monastério de Petra.
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“Pegue a vara, e com o seu irmão Arão reúna a comu-
nidade e diante desta fale àquela rocha, e ela verterá 
água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade 
e os rebanhos beberem”.
Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, 
como este lhe havia ordenado.
Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, 
e Moisés disse: “Escutem, rebeldes, será que teremos que 
tirar água desta rocha para dar a vocês?”
Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha duas vezes 
com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos 
beberam.
O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: “Como vocês 
não confiaram em mim para honrar minha santidade à 
vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comuni-
dade para a terra que dou a vocês.”
Números, 20:8-12

Aarão, irmão de Moisés e Miriam, chamado por Deus 
para ser profeta de Moisés, morreu na Jordânia e foi enter-
rado em Petra, no Monte Hor, hoje chamado Jebel Harun em 
árabe (Monte Aarão). No cume da montanha foram construí-
dos uma igreja bizantina e posteriormente um templo/tú-
mulo islâmico de Aarão e que hoje atrai peregrinos de todo o 
mundo. Aarão foi o primeiro Sumo-sacerdote da Bíblia.

Petra também foi certamente a última parada dos Três 
Reis Magos que levaram incenso, ouro e mirra para adorar o 
Menino Jesus em Belém. Este episódio é narrado no livro de 
Mateus 2: 1-12.

“Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias 
do rei Herodes, magos vindos do oriente chegaram a 
Jerusalém e perguntaram: ‘Onde está o recém-nascido 
rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos 
adorá-lo’.
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Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com 
ele toda Jerusalém.
Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e 
os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o 
Cristo.
E eles responderam: ‘Em Belém da Judeia; pois assim 
escreveu o profeta: Mas tu, Belém, da terra de Judá, de 
forma alguma és a menor em meio às principais cidades 
de Judá; pois de ti virá o líder que, como pastor, condu-
zirá Israel, o meu povo’ .
Então Herodes chamou os magos secretamente e infor-
mou-se com eles a respeito do tempo exato em que a es-
trela tinha aparecido.
Enviou-os a Belém e disse: ‘Vão informar-se com exati-
dão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, 
para que eu também vá adorá-lo’.
Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e 
a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, 
até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o 
menino.
Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo.
Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua 
mãe, e, prostrando-se, o adoraram. Então abriram os 
seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e 
mirra.
E, tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a 
Herodes, retornaram a sua terra por outro caminho.”
Mateus, 2:1-12

Um detalhe interessante é que em Petra existem, na 
sua entrada, muitas tendas e lojas vendendo várias lem-
branças, inclusive mirra, uma palavra que deriva do ara-
maico e árabe e significa “amargo”. A mirra é uma árvo-
re espinhosa, nativa da África, mas que é encontrada no 
Oriente Médio. Sua resina tem propriedades antissépticas 
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e também era usada como incenso em funerais e crema-
ções. A mirra, atualmente, é usada em produtos como lo-
ções, pastas de dente, perfumes e outros cosméticos.

Estávamos agora na saída de Petra, olhando a talvez 
maior obra arquitetônica mundial de todos os tempos. 
Estávamos emocionados, com os olhos vermelhos, mas 
precisávamos nos despedir deste local encantador.
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CAPÍTULO 19

O BATISMO DE JESUS POR JOÃO BATISTA

“João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: ‘Eu 
preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim?’”

(Mateus 3:14)

Saímos de Petra gratificados por ter conhecido esta 
maravilha mundial. Nosso destino agora era chegar na 
divisa da Jordânia com Israel, passando pelo lugar onde 
João Batista batizou Jesus. O nosso guia e motorista 
Faissal, porém, pediu para pararmos numa cidadezi-
nha, no topo de uma montanha, onde moravam fami-
liares seus. Prontamente aceitamos.

Apesar dos jordanianos considerarem-se “cidadãos 
do mundo” e aceitarem os costumes ocidentais, tivemos a 
oportunidade de conhecer a realidade de uma família ára-
be do interior da Jordânia. Fomos acolhidos carinhosamen-
te pelos familiares homens, tio e primos de Faissal, mas as 
mulheres não apareceram e percebíamos que elas nos olha-
vam através das cortinas das janelas. Fomos conversar de-
baixo de uma videira e ficamos saboreando deliciosas uvas 
colhidas na hora e outras frutas da estação. O café jordania-
no servido foi o tradicional café árabe, também conhecido 
como café turco. Ele não é coado e sempre sobra a borra 
de café no fundo. Após ferver o café eles jogam colheres de 
água fria para decantar o pó e assim beberem apenas o lí-
quido. Algumas pessoas acreditam que é possível ler a sorte 
através das figuras que são formadas pela borra do café no 
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fundo da xícara. No nosso caso não foi possível fazer nenhu-
ma previsão, apenas constatar que estava sendo muito pra-
zeroso aquele final de tarde, conhecendo um pouco mais os 
costumes de uma típica família jordaniana.

Eles nos fizeram muitas perguntas sobre os hábi-
tos e desenvolvimento do Brasil. Percebíamos que o 
nível cultural da família era elevado. Depois, nos con-
taram que um dos tios de Faissal fazia parte do parla-
mento jordaniano e outro era um empreiteiro da região. 
Compartilhamos assim, mutuamente, boas informações 
sobre a Jordânia e o Brasil.

Anoitecia e, para variar, estávamos atrasados. 
Agradecemos muito à família de Faissal e continuamos 
viagem pela estrada que ficava na margem leste da fron-
teira, ou seja, oeste da Jordânia com Israel.

Chegamos então a um local, nas margens do Rio 
Jordão, no lado da Jordânia, denominada Qasr al Yahud, 
cujo significado é o Castelo dos Judeus, que a maioria 

Sendo recebidos por uma família árabe no interior da Jordânia.
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dos historiadores e teólogos concordam ser o local ver-
dadeiro onde João Batista batizou Jesus, que era seu pri-
mo. Tentamos entrar, mas por ser noite, não consegui-
mos. Ficamos ali olhando um pouco do que podíamos 
vislumbrar do local e tentando imaginar como teria sido 
aquele momento do batismo. No Livro de Mateus 3:13-17, 
esta passagem bíblica é narrada da seguinte forma:

“Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batiza-
do por João.
João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: “Eu preciso ser 
batizado por ti, e tu vens a mim?”
Respondeu Jesus: ‘Deixe assim por enquanto; convém 
que assim façamos, para cumprir toda a justiça’. E João 
concordou.
Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele mo-
mento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descen-
do como pomba e pousando sobre ele.
Então uma voz dos céus disse: “Este é o meu Filho amado, 
de quem me agrado.”
Mateus, 3:13-17

Mas quem foi João Batista?

Segundo o Evangelho de Lucas, João Batista era filho 
do sacerdote Zacarias e Isabel, que era prima de Maria, a 
mãe de Jesus. João foi um profeta, considerado pelos cris-
tãos, como o precursor do esperado Messias.

O seu nome João, em hebraico, significa “Deus é pro-
pício” ou “Deus é misericordioso”. Já o Batista não é nome 
composto e nem sobrenome. O apelido Batista decorre do 
fato de João pregar o batismo de penitência.

De acordo com a Bíblia, João nasceu numa pequena 
aldeia a 6 km de Jerusalém, alguns meses antes de Jesus. 
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Provavelmente, segundo algumas pesquisas, João Batista 
nasceu no ano 7 a.C. e o próprio Jesus em 6 a.C. Como seu 
pai Zacarias era um sacerdote e sua mãe Isabel pertencia a 
uma sociedade religiosa chamada “as filhas de Aarão”, João 
teve sólidos ensinamentos espirituais na própria casa.

Na Bíblia, o nascimento de João foi descrito em algu-
mas passagens bíblicas como Lucas 1:5-25, Lucas 1:39-45 e 
Lucas 1:57-67.

“No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote 
chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal 
de Abias; Isabel, sua mulher, também era descendente 
de Arão.
Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de 
modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos 
do Senhor.
Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril; e 
ambos eram de idade avançada.
Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava 
servindo como sacerdote diante de Deus.
Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do 
sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer 
incenso.
Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava 
orando do lado de fora.
Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita 
do altar do incenso.
Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo 
medo.
Mas o anjo lhe disse: ‘Não tenha medo, Zacarias; sua ora-
ção foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e 
você lhe dará o nome de João.
Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e mui-
tos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será 
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grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem 
bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde 
antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o 
povo de Israel ao Senhor, o seu Deus.
E irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, 
para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os de-
sobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo 
preparado para o Senhor’.
Zacarias perguntou ao anjo: ‘Como posso ter certeza dis-
so? Sou velho, e minha mulher é de idade avançada’.
O anjo respondeu: ‘Sou Gabriel, o que está sempre na pre-
sença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas 
boas-novas.
Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que 
isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, 
que se cumprirão no tempo oportuno’.
Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhan-
do sua demora no santuário.
Quando saiu, não conseguia falar nada; o povo percebeu 
então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fa-
zia sinais para eles, mas permanecia mudo.
Quando se completou seu período de serviço, ele voltou 
para casa.
Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 
cinco meses não saiu de casa.
E ela dizia: ‘Isto é obra do Senhor! Agora ele olhou para 
mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação 
perante o povo.’”
Lucas, 1:5-25

“Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para 
uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde en-
trou na casa de Zacarias e saudou Isabel.
Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-
-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo.
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Em alta voz exclamou:
‘Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que 
você dará à luz!’
Mas por que sou tão agraciada, ao ponto de me visitar a 
mãe do meu Senhor?
Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o 
bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria.
Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o 
Senhor lhe disse!”
Lucas, 1:39-45

“Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve 
um filho.
Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande mi-
sericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se 
alegraram com ela.
No oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar-
-lhe o nome do pai, Zacarias;
mas sua mãe tomou a palavra e disse: ‘Não! Ele será cha-
mado João’.
Disseram-lhe: ‘Você não tem nenhum parente com esse nome’.
Então fizeram sinais ao pai do menino, para saber como 
queria que a criança se chamasse.
Ele pediu uma tabuinha e, para admiração de todos, es-
creveu: ‘O nome dele é João’.
Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e 
ele começou a falar, louvando a Deus.
Todos os vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda a re-
gião montanhosa da Judeia se falava sobre essas coisas.
Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: ‘O que 
vai ser este menino?’ Pois a mão do Senhor estava com ele.
Seu pai, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo e profetizou”
Lucas, 1:57-67
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João Batista sempre trajava vestes simples, de pelos de 
camelos, e alimentava-se de gafanhotos (alfarrobas, uma 
planta comestível) e mel. Ele, no fundo, se vestia muito 
parecido com o profeta Elias que viveu no século IX a.C. 
Esse estilo de João Batista levou muitos teólogos, com ten-
dência espírita, a imaginarem que ele seria reencarnação 
de Elias, conforme já citei no Capítulo 3 onde menciono 
o Monte Tabor e a transfiguração de Jesus. O Evangelho 
de Lucas mostra que existia uma influência do espírito de 
Elias nas ações de João Batista.

João Batista, em sua pregação, sempre focava na vin-
da do Messias, que era muito esperado pelos judeus, pois 
acreditavam que somente o filho de Deus poderia res-
taurar a dignidade de Israel como nação independente. 
Os judeus acreditavam que sua nação tinha iniciado com 
Abraão e o ponto alto seria a chegada do Messias, o ungi-
do, que seria o libertador de Israel.

A posição em que estávamos às margens do Rio 
Jordão, do lado da Jordânia e já próximo de Jericó, foi o 
ponto onde a Bíblia registra que João Batista batizava as 
pessoas, sempre ressalvando que não era o Messias e que 
viria alguém mais poderoso que ele.

Muitos consideram que o batismo de Jesus por João 
Batista deu início a seu Ministério. O Evangelho de Lucas 
3:21-22, oferece a seguinte descrição:

“Quando todo o povo estava sendo batizado, também 
Jesus o foi. E, enquanto ele estava orando, o céu se abriu 
e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, 
como pomba. Então veio do céu uma voz: ‘Tu és o meu 
Filho amado; em ti me agrado.’”
Lucas 3:21-22
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Alguns autores e teólogos veem vários simbolismos no 
episódio do Espírito de Deus descendo no formato de uma 
pomba. Alguns dizem que remete à figura de Noé envian-
do a pomba para encontrar terra seca, representando com 
isso o renascimento. Outros dizem que a pomba é o sím-
bolo de Israel. Independente das diversas interpretações, a 
pomba se tornou o símbolo do Espírito Santo na fé cristã.

João Batista, na época, criticava o rei Herodes Antipas 
por este ser um adúltero, devido ao seu casamento com 
Herodias, a esposa do seu meio irmão Herodes – Felipe. 
Numa festa, após Salomé, filha de Herodia, ter dançado, o 
rei Herodes Antipas promete-lhe dar qualquer coisa que ela 
pedisse. Salomé, influenciada pela mãe Herodia, pede a ca-
beça do profeta João Batista que já estava preso no Palácio.

João Batista é uma figura de destaque no Novo 
Testamento pois ele foi o precursor de Jesus, anuncian-
do a sua vinda e a salvação que o Messias traria para o 
povo judeu. É considerado pelo Cristianismo como o úl-
timo dos profetas, o primeiro mártir e a sua festa é cele-
brada no dia 24 de junho. Também é reverenciado pelos 
muçulmanos sunitas como seu padroeiro. A Maçonaria 
atual, que se iniciou em 24 de junho de 1717, na Inglaterra, 
tem como padroeiro São João Batista. O Gran Priorato 
Templário do Brasil – Cavalaria Espiritual São João 
Batista, também o homenageia.
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CAPÍTULO 20

JERICÓ: A TERRA PROMETIDA

“Jesus, filho de Davi, tem 
misericórdia de mim.”

(Marcos 10:47)

Chegamos na fronteira da Jordânia com a Cisjordânia. 
Do outro lado do Rio Jordão, que agora se resumia a ape-
nas um pequeno córrego, estava a cidade de Jericó.

Faissal, antes de se despedir de nós, nos fez um alerta 
importante:

— A Jordânia é um país liberal no quesito étnico e 
religioso, mas, agora, vocês irão entrar na Palestina, lo-
cal cheio de conflitos e em clima de pré-guerra e preci-
sam tomar muito cuidado, não provocando ninguém e 
nem reagindo a nenhuma provocação. Assim, vocês não 
podem usar no uniforme de vocês esta estrela de Davi 
que é o símbolo do Estado de Israel. Isso pode ser consi-
derado como uma afronta ou um insulto ao povo árabe 
e aos palestinos.

Agradecemos a Faissal os dois dias que passamos 
juntos, bem como suas orientações e nos despedimos 
antes de passar na Alfândega. Abrimos nossas mochi-
las e trocamos as camisas do uniforme, que apresenta-
vam a estrela de Davi, por camisetas normais. No caso 
das bermudas, só tínhamos a opção das calças de uni-
formes  que também continham o símbolo de Israel. A 
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solução encontrada foi colar esparadrapos no tecido, 
escondendo a estrela. Então “camuflados” nos dirigi-
mos para a Alfândega.

Mais uma vez nos surpreendemos com o armamento 
bélico entre as fronteiras dos dois países, mas não tivemos 
problemas em cruzar a fronteira, pegar um táxi e chegar à 
cidade de Jericó, que era bem próxima.

Jericó é uma cidade bíblica da Palestina, situada às 
margens ocidentais do Rio Jordão, localizada a cerca de 
8 km ao norte da parte seca do Mar Morto e a 27 km de 
Jerusalém. Atualmente possui cerca de 20 mil habitantes 
e sua altitude é -258m, ou seja, está localizada a 258 metros 
abaixo do nível do Mar Mediterrâneo.

O nome Jericó significa “perfumado”, e no Velho 
Testamento era descrito como a “Cidade das Palmeiras”. 
Arqueólogos atestam que ela foi edificada em 9000 a.C., 
ou seja, possui 11 mil anos e é considerada a cidade mais 
antiga ainda existente no mundo. Ela tem uma importân-
cia muito grande na tradição judaico-cristã porque é o lu-
gar do retorno dos israelitas da escravidão no Egito, lide-
rados por Josué, sucessor de Moisés, que não pode entrar 
na Terra Prometida e morreu no Monte Nebo conforme 
descrevemos em capítulo anterior.

Ao longo de sua história, Jericó não foi apenas um 
centro administrativo ou mesmo somente uma fortaleza 
militar. Por ser um oásis no Vale do Jordão, também fun-
cionava como uma estação de inverno para a aristocra-
cia de Jerusalém pois tinha muitos riachos, palmeiras, 
árvores frutíferas além de cultivos como banana e ca-
na-de-açúcar. A sua agricultura irrigada era proveniente 
de múltiplos canais que se alimentavam da água do Rio 
Jordão, a 10 km de distância.
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Chegamos a Jericó mas, infelizmente, a primeira 
impressão não foi boa. A cidade parecia abandona-
da, pouco cuidada e com muito lixo. Como estávamos 
cansados, entramos no primeiro hotel que encontra-
mos. As instalações mostravam claramente que pre-
cisavam de uma boa reforma. Também nos exigiram 
pagamento antecipado em dinheiro. Procuramos al-
gum restaurante ou lanchonete perto do hotel e, no-
vamente, ficamos decepcionados com o atendimento. 
Decidimos minimizar estas dificuldades iniciais, mas 
lembramos daquele velho ditado que diz: “É muito di-
fícil ter uma segunda chance para causar uma primei-
ra boa impressão”. Resolvemos dormir para podermos 
acordar bem cedo.

No dia seguinte, com as mochilas nas costas, saí-
mos do hotel e não conseguimos achar ninguém na re-
cepção para formalizar o check-out. Como já havíamos 
feito o pagamento antecipadamente, seguimos para a 
nossa programação.

Nas ruas de Jericó ficamos observando toda a sua 
estrutura tentando localizar onde seriam as mura-
lhas, que segundo a Bíblia desabaram quando Josué, 
chefiando os israelitas, atravessaram o Rio Jordão e 
cercaram a cidade fortificada com altos e largos mu-
ros por 7 dias. Então as muralhas desmoronaram com 
o poder divino e Jericó foi invadida e totalmente des-
truída. Segundo o Livro de Josué 6:21 e 6:24 a popula-
ção de Jericó foi completamente dizimada (homens, 
mulheres, crianças e animais). Mais uma vez, o Velho 
Testamento apresenta um temperamento duro e até 
mesmo colérico e vingativo para Deus.

Descrevo abaixo dois versículos do Livro de Josué 
para nossa ref lexão.
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“Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da 
espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas 
e jumentos; todos os seres vivos que nela havia.”
Josué 6:21

“Depois incendiaram a cidade inteira e tudo o que nela 
havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios 
de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor.”
Josué 6:24

Eu próprio, durante muito tempo e até hoje, tenho al-
guns questionamentos sobre as possíveis diferenças entre 
o Deus descrito no Velho e no Novo Testamento. São divin-
dades diferentes ou os homens é que eram diferentes?

De acordo com os teólogos, a Bíblia é um livro compos-
to por 66 livros individuais, escritos em dois (ou possivel-
mente três) continentes, em três línguas diferentes, atra-
vés de um período de 1.500 anos, por mais de 40 autores 
vindos de diferentes atividades e ofícios. Especialistas de-
fendem a tese de que a Bíblia foi escrita por homens para 
os homens e nas suas diversas traduções possam existir 
perdas ou mesmo imprecisões.

Os costumes e os hábitos dos seres humanos ao lon-
go dos milênios e séculos mudaram. Há 3000 anos, fazer 
uma luta e matar dezenas ou centenas de pessoas, mas 
obtendo a vitória, era motivo de júbilo e de comemoração. 
Naquele tempo, a vida humana valia pouco. Logo, não 
acontece como os dias de hoje, onde os valores morais e 
éticos mudaram. Naquela época não existia a filosofia de 
direitos humanos.

Um outro ponto que alguns estudiosos abordam é que 
Deus, no Velho Testamento, se limitava a agir de acordo 
com os hábitos e costumes de cada povo e de cada nação. 
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Outro aspecto é que, antigamente, tudo era atribuído à di-
vindade, tanto as coisas boas quanto as más.

A morte para os seres humanos é algo difícil de en-
tender e aceitar mas, de acordo com o cristianismo, 
minha crença, Deus tem o poder de dar a vida terre-
na e retirá-la conforme os seus motivos que não sabe-
mos quais são. Apesar de não entendermos os detalhes, 
provavelmente para Deus a morte física é apenas uma 
transferência, já que a alma é perene. Realmente, as de-
cisões e atitudes de Deus, algumas vezes extremadas, 
continuam sendo um mistério para os homens.

Os teólogos defendem que o Deus é o mesmo, sem-
pre se manifestando pelo amor. No Velho Testamento, 
declara-se que Deus é “misericordioso e piedoso, tardio 
em irar-se e grande em beneficência e verdade” (Êxodo 
34:6). No Novo Testamento, está descrito “Deus amou 
o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, 
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha 
a vida eterna.” (João 3:16).

Continuamos andando por Jericó e chegamos até 
a famosa figueira onde, segundo o Departamento de 
Turismo de Jericó, ocorreu o encontro entre Zaqueu, 
um homem rico, publicano e coletor de impostos, com 
o Mestre Jesus que vinha de Jerusalém. O conceito de 
Zaqueu era muito ruim na cidade, sendo que a socie-
dade naquela época, considerava os coletores de im-
postos como ladrões. Zaqueu, por ter baixa estatura, 
queria ver Jesus e então subiu em uma figueira brava 
para o ver. Quando Jesus passou por baixo da árvore, 
viu Zaqueu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque 
hoje me convém pousar em tua casa. O Evangelho de 
Lucas 19:1-10 descreve esta passagem bíblica.
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“Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade.
Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos 
publicanos.
Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena 
estatura, não o conseguia, por causa da multidão.
Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para 
vê-lo, pois Jesus ia passar por ali.
Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima 
e lhe disse: ‘Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em 
sua casa hoje’.
Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria.

A figueira de Zaqueu, na cidade de Jericó.
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Todo o povo viu isso e começou a se queixar: ‘Ele se hos-
pedou na casa de um pecador’.
Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: ‘Olha, 
Senhor! Estou dando a metade dos meus bens aos po-
bres; e se de alguém extorqui alguma coisa, devolverei 
quatro vezes mais’.
Jesus lhe disse: ‘Hoje houve salvação nesta casa! Porque 
este homem também é filho de Abraão.
Pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava 
perdido.’”
Lucas, 19:1-10

Podemos extrair alguns ensinamentos neste episódio, 
pois Zaqueu queria ver e buscar Cristo e não mediu esfor-
ços para atingir seu objetivo. Jesus também viu fé e arre-
pendimento no coração de Zaqueu, independente do que 
as outras pessoas pensavam dele. Logo, podemos deduzir 
que Deus e o seu filho Jesus aceitam àqueles que têm fé e o 
procuram, demostrando arrependimento pelos seus erros.

Continuamos andando pela cidade, conhecendo 
melhor aquela que também é conhecida por alguns 
como a capital informal da Palestina. Em 1949, a cida-
de de Jericó foi incorporada pela Jordânia, sendo que 
em 1967, Israel conquista a Cisjordânia e consequen-
temente Jericó, durante a Guerra dos Seis Dias. Mais 
tarde, em 1993, houve a assinatura de acordo de paz 
entre Israel e a OLP – Organização para a Libertação 
da Palestina. A partir de 1994, as tropas israelenses se 
retiraram de Jericó e a cidade ficou sob o controle da 
Administração Palestina.

Sentamos em uma praça e lembramos do milagre 
em que Jesus curou o cego Bartimeu, em Jericó, segun-
do descrito no Evangelho de Marcos 10:46-52.



147

“Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípu-
los, juntamente com uma grande multidão, estavam sain-
do da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, 
estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas.
Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a 
gritar: ‘Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim!’
Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas 
ele gritava ainda mais: ‘Filho de Davi, tem miseri-
córdia de mim!’
Jesus parou e disse: ‘Chamem-no’.
E chamaram o cego: ‘Ânimo! Levante-se! Ele o está 
chamando’.
Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em 
pé e dirigiu-se a Jesus.
‘O que você quer que eu faça?’, perguntou-lhe Jesus.
O cego respondeu: ‘Mestre, eu quero ver!’
‘Vá’, disse Jesus, ‘a sua fé o curou’. Imediatamente ele re-
cuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho.”
Marcos 10:46-52

Esse trecho bíblico me traz a reflexão de que quando 
não podemos fazer mais nada, precisamos reconhecer 
nossa impotência e clamar a Deus por ajuda, mesmo que 
seja em silêncio. Em todos os momentos de nossas vidas, 
principalmente os mais difíceis, precisamos ter fé e acre-
ditar em Deus. Relembro o Salmo 30 que diz:

“O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela 
manhã.”
Salmo 30:5
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CAPÍTULO 21

O MONTE DAS TENTAÇÕES

“Nem só de pão viverá o homem, mas de 
toda palavra que sai da boca de Deus.”

(Mateus 4:4)

A nossa programação agora, era subir a montanha onde 
ocorreram os episódios da Tentação de Cristo. Jesus, após 
ser batizado por João Batista decidiu subir as montanhas de 
Jericó para jejuar, refletir e se preparar para o seu Ministério. 
Acredito que seja um equívoco na tradução do original gre-
go do Evangelho de Mateus 4:1 que diz: “Então foi conduzido 
Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo Diabo.” É 
importante deixar claro que Jesus, após o batismo, precisava 
se preparar para a sua missão e lá é que foi tentado pelo diabo.

O Evangelho de Lucas 4:1-13, descreve esta passagem.

“Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi le-
vado pelo Espírito ao deserto, onde, durante quarenta 
dias, foi tentado pelo Diabo. Não comeu nada durante 
esses dias e, ao fim deles, teve fome.
O Diabo lhe disse: ‘Se és o Filho de Deus, manda esta pe-
dra transformar-se em pão’.
Jesus respondeu: ‘Está escrito: ‘Nem só de pão viverá 
o homem’.
O Diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num re-
lance todos os reinos do mundo.
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E lhe disse: ‘Eu te darei toda a autoridade sobre eles e 
todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso 
dá-los a quem eu quiser.
Então, se me adorares, tudo será teu’.
Jesus respondeu: ‘Está escrito: Adore o Senhor, o seu 
Deus, e só a ele preste culto’.
O Diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais 
alta do templo e lhe disse: ‘Se és o Filho de Deus, joga-
-te daqui para baixo. Pois está escrito: ‘Ele dará ordens 
a seus anjos a seu respeito, para o guardarem; com as 
mãos eles o segurarão, para que você não tropece em 
alguma pedra’.
Jesus respondeu: ‘Dito está: Não ponha à prova o Senhor, 
o seu Deus’.
Tendo terminado todas essas tentações, o Diabo o deixou 
até ocasião oportuna.”
Lucas 4: 1-13

Conforme as Escrituras, Jesus jejuou por 40 dias e por 
40 noites no deserto, quando o diabo apareceu para ten-
tá-lo. Como Jesus recusou todas as ofertas do diabo, este 
partiu e anjos vieram trazer o sustento do Filho de Deus. 
Devido ao período de 40 dias, este local também é conhe-
cido como o Monte das Quarentenas.

Alguns autores dizem que muitos dos profetas como 
Abraão, Moisés, Elias, João Batista e o próprio Jesus, 
quando desejavam orar, refletir e entender melhor os de-
sígnios de Deus, sempre escolheram o deserto. A  explica-
ção é que o deserto, por ser um local inabitável e isolado 
dos homens é sempre muito silencioso. Assim, fica mais 
fácil meditar e ouvir a voz de Deus.

Vimos o Monte das Tentações ao longe, uma elevação 
cerca de 350 metros acima da cidade de Jericó. Encrustado 
nas rochas se encontrava o Convento Grego Ortodoxo, uma 
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admirável obra de engenharia, lembrando até um pouco o 
estilo arquitetônico e construtivo de Petra. Para ter acesso 
ao mosteiro existiam duas opções: utilizar um moderno e 
confortável teleférico que passava por cima de casas, estra-
das e rochas ou fazer uma boa caminhada a pé pelas trilhas 
e encostas subindo a montanha. Decidimos pela 2ª opção.

Quase uma hora depois, cansados e acompanhados 
por dois jovens australianos, chegamos ao monastério que 
foi construído no século 14 e reconstruído no século 16. Da 
época de Jesus, talvez as únicas construções visíveis fos-
sem as cavernas existentes nas rochas, próximos do mos-
teiro, que sempre foram utilizados como residências e 
abrigos. O local era administrado pela Autoridade Nacional 
Palestina, sob a supervisão dos monges ortodoxos.

Na portaria, encontramos um monge com uma gran-
de chave nas mãos. Após subirmos muitos degraus, che-
gamos às grutas e aos aposentos dos monges. Também 
existia uma capela e a gruta mostrando a pedra em que 
a tradição diz que Jesus sentou durante sua permanência 
no deserto. Encontramos um grupo de peregrinos e fize-
mos orações juntos. O religioso, muito solícito, nos deu 
água e contou a história do convento.

Havia no Mosteiro uma bela varanda que permitiu 
ao nosso grupo contemplar toda a cidade de Jericó, suas  
palmeiras, árvores e muito verde no meio de um deserto. 
Afinal, Jericó é um oásis que fica na passagem da estrada 
que liga Jerusalém ao Mar da Galileia. Quando olhávamos 
para baixo e rente à rocha, percebíamos que estávamos à 
beira de um precipício.

Durante um certo momento, separei-me dos meus 
companheiros e fiquei contemplando o horizonte, refle-
tindo sobre a minha própria vida e como os ensinamentos 
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do Mestre Jesus nesta viagem estavam me ajudando a 
repensar várias de minhas atitudes. Afinal, o problema 
maior não é a dimensão dos obstáculos que encontramos 
em nosso dia a dia, mas sim como reagimos diante de cada 
um deles. Lembrei-me novamente da viagem que havia fei-
to a Jericó anos antes com a minha família e a imagem da 
minha mãe Genoveva, sempre sorrindo, me veio à mente. 
Recordei nossos momentos juntos, inclusive quando com-
pramos frutas frescas na feira de Jericó.

Conversamos com o monge e dissemos a ele que gos-
taríamos de subir ao topo da montanha, no ponto mais 
próximo que a tradição diz onde Jesus foi tentado pelo de-
mônio. Ele informou que a escalada era difícil e cansativa, 
mas que poderíamos ir até lá, e mostrou-nos o caminho. 
Continuamos a subir e cerca de 30 minutos depois está-
vamos no topo máximo da montanha e assim tivemos a 

Topo do Monte das Tentações, onde Jesus recusou as ofertas do demônio.
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oportunidade de contemplar verdadeiramente o Vale do 
Canaã, com Jericó, o Rio Jordão, o Mar Morto e as monta-
nhas na direção de Jerusalém. Encontramos também no 
local várias escavações.

No topo da montanha, analisamos a passagem bíblica 
quando Jesus, por três vezes, foi tentado pelo demônio. O 
que pudemos perceber e aprender com este episódio?

É importante lembrar que, quando Jesus assumiu 
a natureza humana, apesar de não ter perdido os seus 
dons divinos, ele colocou-os em suspensão. Assim, 
Jesus precisou aprender como qualquer criança a an-
dar e falar. Como ser humano, sentiu fome, sede e frio. 
Logo, ele precisou ser forte para suportar e não se dei-
xar levar pelas tentações.

Jesus, na primeira tentação, mesmo com fome, pre-
cisava sobreviver, mas negou-se a usar seus poderes para 
suprir suas necessidades, transformando as pedras em 
pães. Realmente, muitas das tentações que nós huma-
nos não conseguimos resistir são devidas a desejos ou 
necessidades físicas. Nestas horas, o errado parece cer-
to. Precisamos confiar mais em Deus porque certamen-
te, na hora adequada, Ele proverá nossas necessidades.

“Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que 
sai da boca de Deus.”
Mateus 4:4

Na segunda tentação, Jesus mostra a importância 
de confiarmos na palavra de Deus e não precisarmos 
tentá-la. Quantas vezes duvidamos do poder de Deus, 
ou mesmo não temos fé suficiente ou ainda não temos 
paciência para aguardar os seus desígnios. Não pode-
mos exigir que Deus dê provas para nós.
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“Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus.”
Mateus 4:7

Na terceira tentação, Jesus não aceitou o poder que lhe 
estava sendo oferecido, desde que esquecesse o compromis-
so com seu Pai. Quantas vezes, cometemos erros ou mesmo 
transgredimos as Leis de Deus ou mesmo dos homens, para 
obtermos poder e sucesso a qualquer custo? Vale a pena ser  
bem-sucedido e para isso ter que abdicar dos nossos valores 
espirituais, éticos, morais e até mesmo legais? É possível 
dormir em paz agindo desta forma?

“Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás”
Mateus 4:10
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CAPÍTULO 22

O TÚMULO DE LÁZARO

“Lázaro, sai para fora.”
(João 11:43)

Descemos o Monte das Tentações e nos dirigimos 
até o táxi onde estavam nossas maiores mochilas. 
Solicitamos ao motorista que nos deixasse perto das 
muralhas, pois de lá seguiríamos a pé até Jerusalém, 
passando por Betânia, um percurso de cerca de 30 km. 
Ao chegarmos no local, o motorista ficou nervoso e dis-
se que não poderia parar pois ele era palestino e haviam 
soldados israelenses, portanto ele precisava retornar. 
Não entendemos bem os motivos, mas pedimos que ele 
parasse o mais próximo dali.

Recomeçamos então a nossa caminhada que, no 
fundo, era uma grande subida. No ponto onde estáva-
mos, a altitude devia ser -200 m (200 metros abaixo do 
nível do mar) já que Jericó é, até hoje, o local habitado 
de mais baixa altitude do planeta. Jerusalém, o nosso 
destino para aquela noite, estava a quase 800 m de al-
titude. Resumindo, além de andarmos cerca de 30 km 
teríamos ainda que subir quase 1.000 metros.

A estrada era sinuosa e íngreme e imaginávamos como 
seria aquela estrada no tempo de Jesus. Lembramos, então, 
da parábola do bom samaritano que mostrava a periculo-
sidade deste caminho e ilustra o ensinamento do amor ao 
próximo. Esta passagem bíblica está em Lucas 10:25-37:
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“Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr 
Jesus à prova e lhe perguntou: ‘Mestre, o que preciso 
fazer para herdar a vida eterna?’
‘O que está escrito na Lei?’, respondeu Jesus. ‘Como 
você a lê?’
Ele respondeu: ‘Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu 
coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e 
de todo o seu entendimento’ e ‘Ame o seu próximo como 
a si mesmo’.
Disse Jesus: ‘Você respondeu corretamente. Faça isso 
e viverá’.
Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: ‘E 
quem é o meu próximo?’
Em resposta, disse Jesus: ‘Um homem descia de 
Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de as-
saltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no 
e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar 
descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando 
viu o homem, passou pelo outro lado.
E assim também um levita; quando chegou ao lugar e 
o viu, passou pelo outro lado.
Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se 
encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele.
Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando 
nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio 
animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele.
No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe 
disse: ‘Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as 
despesas que você tiver’.
‘Qual destes três você acha que foi o próximo do homem 
que caiu nas mãos dos assaltantes?’
‘Aquele que teve misericórdia dele’, respondeu o perito na lei.
Jesus lhe disse: ‘Vá e faça o mesmo’.”
Lucas, 10:25-37
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Nesta parábola, mais uma vez Jesus reafirma a necessi-
dade de amarmos o próximo, independente de raça, crença, 
estilo de vida e status social. É importante também fazermos 
o bem sem pensar em recompensas futuras. Naquela época, 
os judeus (homem assaltado) e os samaritanos (homem que 
ajudou) tinham uma forte inimizade e por isto a atitude nor-
mal seria o samaritano não ajudar o judeu. Ao longo de nos-
sas vidas, sempre que possível, é fundamental ajudarmos a 
quem sofre ou necessita de algo, independente de maior ou 
menor proximidade com ele.

Continuamos caminhando e estávamos cansados, pois 
o sol era forte, a sensação térmica era próxima de 50ºC e 
encontrávamos algumas fortes subidas. De repente, após 
uma curva, nos deparamos com um acampamento de be-
duínos, ou seja, pessoas do deserto. Os beduínos são parte 
de um grupo árabe, em sua maioria nômades, habitantes 
dos desertos, que se deslocam em caravanas e utilizam 
muito o camelo pois além de meio de transporte, o animal 
fornece leite, carne e pele.

Acampamento beduíno entre Jericó e Jerusalém.



157

Com muito respeito e cautela, nos aproximamos e soli-
citamos água. Aproveitamos para fazer fotos junto a alguns 
camelos e ficamos observando as tendas que estavam em es-
tado precário. Atualmente, os beduínos representam cerca 
de 10% dos habitantes do Oriente Médio e em Petra encon-
tramos muitos deles.

Agradecemos e continuamos nossa caminhada. Antes 
de chegarmos a Betânia aconteceu um fato que, confesso, 
nos amedrontou. Durante todo o dia em Jericó, andamos 
com a estrela de Davi em nossos uniformes oculta por es-
paradrapos. Como achávamos que iríamos entrar na par-
te judaica da cidade, tiramos os mesmos. Porém, ao che-
garmos em uma mercearia de um bairro para beber água, 
um grupo de palestinos que pareciam estar armados nos 
encararam, com semblante hostil e demonstraram cla-
ramente a insatisfação por estarmos com o símbolo de 
Israel no peito de nossas camisetas e em nossas bermu-
das. Havíamos cometido um grave equívoco, pois estáva-
mos indo justamente para a entrada leste de Jerusalém 
que pertencia aos árabes e não aos judeus.

Retornamos para o fundo da mercearia e por orientação 
do proprietário cobrimos novamente com esparadrapos a 
Estrela de Davi em cada uniforme. Saímos de cabeça baixa, 
de forma respeitosa, e continuamos a andar pela estrada. 
Albino, apesar de seus quase 2 m de altura, foi o que mais se 
apavorou com o ocorrido.

Chegamos a Betânia! Era um pequeno vilarejo da atual 
Cisjordânia ocupada, quase um bairro, e ficava a 3 km a les-
te da cidade velha de Jerusalém e do Monte das Oliveiras. 
Originalmente era uma aldeia da antiga Judeia, onde viveu 
Lázaro, o amigo de Jesus, com suas irmãs Marta e Maria. A 
mais antiga casa ainda existente, uma habitação de 2.000 
anos atrás, é tida como sendo a casa das irmãs de Lázaro.
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A Bíblia, através do Livro de João 11:1-44, oferece este 
relato.

“Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, 
do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu 
que Lázaro ficou doente.
Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume 
sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos.
Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: 
‘Senhor, aquele a quem amas está doente’.
Ao ouvir isso, Jesus disse: ‘Essa doença não acabará em 
morte; é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus 
seja glorificado por meio dela’.
Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro.
No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doen-
te, ficou mais dois dias onde estava.
Depois disse aos seus discípulos: ‘Vamos voltar para a 
Judeia’.
Estes disseram: ‘Mestre, há pouco os judeus tentaram 
apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá?’

Jardins da casa de Lázaro em Betânia.
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Jesus respondeu: ‘O dia não tem doze horas? Quem anda 
de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo.
Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz’.
Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: ‘Nosso 
amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo’.
Seus discípulos responderam: ‘Senhor, se ele dorme, vai 
melhorar’.
Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos 
pensaram que ele estava falando simplesmente do sono.
Então lhes disse claramente: ‘Lázaro morreu, e para o 
bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para 
que vocês creiam. Mas vamos até ele’.
Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípu-
los: ‘Vamos também para morrermos com ele’.
Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepul-
cro havia quatro dias.
Betânia distava cerca de três quilômetros de Jerusalém,
e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para 
confortá-las pela perda do irmão.
Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi en-
contrá-lo, mas Maria ficou em casa.
Disse Marta a Jesus: ‘Senhor, se estivesses aqui meu ir-
mão não teria morrido.
Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que 
pedires’.
Disse-lhe Jesus: ‘O seu irmão vai ressuscitar’.
Marta respondeu: ‘Eu sei que ele vai ressuscitar na res-
surreição, no último dia’.
Disse-lhe Jesus: ‘Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele 
que crê em mim, ainda que morra, viverá;
e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. 
Você crê nisso?’
Ela lhe respondeu: ‘Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és 
o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo’.
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E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte 
Maria, disse-lhe: ‘O Mestre está aqui e está chamando você’.
Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao en-
contro dele.
Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava 
no lugar onde Marta o encontrara.
Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os 
judeus, que a estavam confortando em casa, seguiram-
-na, supondo que ela ia ao sepulcro, para ali chorar.
Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria 
prostrou-se aos seus pés e disse: ‘Senhor, se estivesses 
aqui meu irmão não teria morrido’.
Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanha-
vam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se.
‘Onde o colocaram?’, perguntou ele.
‘Vem e vê, Senhor’, responderam eles.
Jesus chorou.
Então os judeus disseram: ‘Vejam como ele o amava!’
Mas alguns deles disseram: ‘Ele, que abriu os olhos do 
cego, não poderia ter impedido que este homem morresse?’
Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepul-
cro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada.
‘Tirem a pedra’, disse ele.
Disse Marta, irmã do morto: ‘Senhor, ele já cheira mal, 
pois já faz quatro dias’.
Disse-lhe Jesus: ‘Não falei que, se você cresse, veria a 
glória de Deus?’
Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: 
‘Pai, eu te agradeço porque me ouviste.
Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do 
povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste’.
Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: ‘Lázaro, 
venha para fora!’
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O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas 
de linho e o rosto envolto num pano.
Disse-lhes Jesus: ‘Tirem as faixas dele e deixem-no ir’.”
João, 11:1-44

Visitamos a tumba de Lázaro e a casa de suas irmãs. 
Fizemos nossas orações em silêncio. No relato bíblico de 
João percebemos que Jesus não atendeu de imediato o 
chamado das irmãs, mas isso não significava que Ele as 
havia abandonado.

A história de Lázaro nos ensina que o silêncio de Jesus, 
em relação ao nosso clamor, não significa abandono e sim 
que o tempo de Deus é diferente do nosso.





162

CAPÍTULO 23

JERUSALÉM

“Jerusalém de ouro, de bronze e de luz.”
(Trecho da música “Jerusalém de Ouro”,  

obra prima da música hebraica)

Entramos em Jerusalém, Yerushaláyim em hebraico, 
e já era noite. A jornada estava cansativa, pois já tínha-
mos caminhado cerca de 30 km a pé, sol forte e sempre 
subindo, um desnível de cerca de mil metros. Estávamos 
emocionados por estar entrando na cidade pelo mesmo 
trajeto que Jesus, Filho de Deus, havia feito na sua última 
semana nesta terra.

A origem da palavra Jerusalém tem várias interpreta-
ções linguísticas. De forma simplificada, podemos dizer 
que em hebraico significa “Cidade da Paz”, em árabe é “A 
Sagrada”. A cidade é uma das mais antigas do mundo e 
considerada sagrada pelas três religiões abraâmicas: ju-
daísmo, cristianismo e islamismo. Atualmente, Jerusalém 
possui cerca de 800 mil habitantes e uma área de 125 km². 
A Cidade Velha, entre muralhas, possui apenas 1 km². Sua 
altitude é de cerca de 760 m acima do nível do mar.

À medida que íamos andando, em silêncio, olhávamos 
as luzes de toda a cidade e contemplávamos sua imagem 
atual após milênios de muitas histórias. Ali onde estáva-
mos, nos tempos bíblicos, Jerusalém era cercada por flo-
restas  de amêndoas, azeitonas e pinheiros. Ao longo de 
muitos séculos de guerras, as florestas foram destruídas. 
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Os historiadores e suas estatísticas dizem que a cidade já 
foi destruída totalmente pelo menos duas vezes, sitiada 
23 vezes, atacada 52 vezes e recapturada outras 44 vezes. 
A sua história de conflitos não condiz com o seu apelido 
de “Cidade Santa” e nem com o significado de seu nome 
“Cidade da Paz” (hebraico) e “A Sagrada” (árabe).

O próprio Jesus, no Livro de Mateus 24:1-2, previu a 
destruição de Jerusalém:

“Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus dis-
cípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as cons-
truções do templo.
‘Vocês estão vendo tudo isto?’, perguntou ele. “Eu garan-
to que não ficará aqui pedra sobre pedra; serão todas 
derrubadas’.”
Mateus, 24:1-2

Arqueólogos mostram que Jerusalém começou a ser 
ocupada por volta de 4000 a.C., existindo evidências de as-
sentamentos permanentes a partir de 3000 a.C. Segundo 
a tradição judaica, a cidade foi fundada por Sem, filho de 
Noé, antepassado de Abraão. A Bíblia narra que o Rei Davi 
a conquistou por volta de 1.000 a.C. e fez dela a capital 
do Reino Unido de Israel e Judá. O Rei Salomão, filho de 
Davi, o sucedeu e construiu o Templo Sagrado no cume 
do Monte Moriá, onde Abraão havia oferecido o seu filho 
Isaque como sacrifício. Esta narração bíblica se encontra 
em Gênesis 22:1-14.

“Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizen-
do-lhe: ‘Abraão!’
Ele respondeu: ‘Eis-me aqui’.
Então disse Deus: ‘Tome seu filho, seu único filho, 
Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. 
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Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que 
lhe indicarei’.
Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu 
jumento. Levou consigo dois de seus servos e Isaque, seu 
filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu 
em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado.
No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar 
ao longe.
Disse ele a seus servos: ‘Fiquem aqui com o jumento 
enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, 
voltaremos’.
Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos 
ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas 
para o fogo, e a faca. E, caminhando os dois juntos,
Isaque disse a seu pai, Abraão: ‘Meu pai!’
‘Sim, meu filho’, respondeu Abraão.
Isaque perguntou: ‘As brasas e a lenha estão aqui, mas 
onde está o cordeiro para o holocausto?’
Respondeu Abraão: ‘Deus mesmo há de prover o cordeiro 
para o holocausto, meu filho’. E os dois continuaram a 
caminhar juntos.
Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, 
Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. 
Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em 
cima da lenha.
Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu 
filho.
Mas o Anjo do Senhor o chamou do céu: ‘Abraão! Abraão!’
‘Eis-me aqui’, respondeu ele.
‘Não toque no rapaz’, disse o Anjo. ‘Não lhe faça nada. 
Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou 
seu filho, o seu único filho.’
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Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos 
chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo, e o sacrificou como 
holocausto em lugar de seu filho.
Abraão deu àquele lugar o nome de ‘O Senhor Proverá’. 
Por isso até hoje se diz: ‘No monte do Senhor se proverá’.”
 Gênesis, 22:1-14

Continuamos caminhando em direção ao Palatin 
Hotel na Agripas Street, onde havíamos feito reservas 
de hospedagem, do outro lado da “Cidade Velha”. Agora, 
à nossa direita, contemplávamos o Monte das Oliveiras e 
à nossa esquerda já apareciam as grandes muralhas que 
circundavam a Cidade Antiga.

A Cidade Velha ou Cidade Antiga, foi construída pelo 
Rei Davi em 1004 a.C. e sempre foi considerada o centro do 
mundo. Mapas antigos mostram os três continentes co-
nhecidos naquela época (Europa, Ásia e África), situadas 
em um círculo com Jerusalém no centro. A cidade é ro-
deada por uma muralha de mais de 4 km, com 7 portões, 
34 torres, 1 Cidadela (A Torre de Davi) e é dividida em 4 
quarteirões residenciais: armênio, cristão, muçulmano e 
judaico. É considerada pela UNESCO Patrimônio Mundial 
da Humanidade.

O quarteirão armênio é o menor dos quatro, desde 
quando eles se estabeleceram em Jerusalém, no século IV, 
por motivos religiosos. Seu destaque é a Catedral de São 
Jaime, construída no século XII.

O quarteirão cristão tem mais de 40 igrejas, monas-
térios e albergues que foram construídos para os peregri-
nos cristãos. Os destaques são a Igreja do Santo Sepulcro, 
a Via Dolorosa e o mercado, uma das atrações turísticas 
mais populares de Jerusalém, caracterizado pelas suas 
cores e muito barulho.
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O quarteirão muçulmano é o maior quarteirão da 
Cidade Velha e a maioria de sua população chegou depois 
que os residentes originais, judeus e cristãos, se muda-
ram para bairros mais novos. O lugar mais importante é a 
Cúpula da Rocha, no Monte Moriá, local sagrado para a fé 
muçulmana e também judaica.

O quarteirão judaico é a maior área residencial para os 
judeus na Cidade Velha, onde o destaque é o Muro Ocidental 
ou Muro das Lamentações, local sagrado para os judeus 
além de vários outros sítios arqueológicos interessantes.

Como Jerusalém tem um papel espiritual importan-
te no judaísmo, cristianismo e islamismo, a cidade pos-
suía, em sua última estatística, um grande número de 
templos religiosos: 1204 sinagogas judaicas, 158 igrejas 
cristãs e 73 mesquitas islâmicas.

Jerusalém é sagrada para os judeus, desde que o Rei 
Davi a proclamou como sua capital, sendo também o lo-
cal do Templo de Salomão e do Segundo Templo com o 
Muro das Lamentações.

Cidade de Jerusalém, em destaque o Domo da Rocha.
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O cristianismo a reverencia não somente pelo Antigo 
Testamento, mas também pela sua importância na vida 
de Jesus com destaque para o Cenáculo (sua última ceia), o 
Gólgota (local da crucificação) e a Igreja do Santo Sepulcro.

O Islamismo considera Jerusalém a terceira cida-
de sagrada do Islã após as cidades de Meca e Medina na 
Arábia Saudita. Os muçulmanos acreditam que Maomé 
foi miraculosamente transportado em uma noite de Meca 
para o Monte do Templo, aonde ascendeu ao Paraíso para 
encontrar os profetas anteriores do Islã, cujos principais 
são Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Maomé, também reco-
nhecidos pelo Judaísmo e Cristianismo.

A última pesquisa demográfica mostrava que 
Jerusalém apresentava uma população de 64% judeus, 
32% muçulmanos e apenas 2% cristãos. Afinal, os judeus 
ainda aguardam o Messias e não veem Jesus como tal, 
sendo reconhecido como apenas um rabino judeu. Já os 
muçulmanos acreditam que Jesus foi apenas um profeta, 
assim como Maomé.

O Estado de Israel definiu Jerusalém como sua capital e 
sede do Governo, embora não seja reconhecida pelas Nações 
Unidas e nem pela Comunidade Europeia. A história mostra 
que em 5 de dezembro de 1949, o primeiro-ministro de Israel, 
David Ben-Gurion, proclamou Jerusalém como capital de 
Israel e assim instalou lá os órgãos Legislativo, Judiciário e 
Executivo. Na época, o lado oeste ficou com Israel e o lado 
leste com a Jordânia. Na Guerra dos Seis Dias em 1967, com 
o Estado de Israel saindo-se vencedor, anexou o lado Leste, 
o que não foi reconhecido pelos organismos internacionais.

A economia de Jerusalém, por muitos anos, foi susten-
tada quase que exclusivamente por peregrinos religiosos. 
Apesar de Tel Aviv permanecer como centro financeiro de 
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Israel, muitas empresas de alta tecnologia estão se deslo-
cando para a cidade. O nível da educação é alto, com colé-
gios e universidades oferecendo cursos em hebraico, ára-
be e inglês. Porém, existe uma reclamação de que o nível 
qualitativo e quantitativo da educação para os israelenses 
judeus é superior em relação aos árabes.

Depois de quase duas horas caminhando a pé pela ci-
dade de Jerusalém chegamos finalmente ao Palatin Hotel  
Jerusalém, que estava em uma localização privilegiada, 
pois era próximo da Cidade Velha, bem como da badala-
da Rua Ben Yehuda, complexo gastronômico, frequentado 
por jovens israelenses.

Após um bom banho, fizemos nossas orações de agra-
decimento a Deus e fomos dormir.
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CAPÍTULO 24

BELÉM, AQUI NASCEU O FILHO DE DEUS

“Onde está aquele que é 
nascido Rei dos Judeus?”

(Mateus 2:2)

Acordamos depois de uma noite de bom sono, con-
seguindo descansar bastante e repor as energias. Após o 
café da manhã, iniciamos os preparativos para irmos até 
a cidade de Belém, prevendo que teríamos que caminhar 
bem menos que no dia anterior.

A nossa situação física estava “controlável”. Albino, 
apesar das dores no joelho, usava a proteção patelar 
que o permitia andar sem muito sofrimento. Além dis-
so, ele tinha um ótimo preparo físico, pois treinou bas-
tante subindo as montanhas de Minas Gerais com uma 
mochila pesada. Antonio Cesar já estava praticamente 
curado das bolhas dos pés. Eustáquio ainda tratava as 
suas bolhas que existiam entre os dedos, mas esse pro-
blema também não o impedia de andar. No meu caso, 
o pé direito era o que merecia atenção, pois saía um 
pouco de sangue do dedão e senti que a unha estava se 
descolando e certamente, dentro de alguns dias, eu a 
perderia. A melhor opção, para mim, neste trecho até 
Belém, seria usar a sandália e não o tênis. Além disso, 
deixaríamos as mochilas pesadas no Hotel e só levaría-
mos as mochilas pequenas, bem mais leves. Nossos om-
bros agradeceram!
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Estávamos ansiosos para chegar a Belém. Eu já co-
nhecia a cidade da viagem anterior, mas meus com-
panheiros ainda não. A palavra Belém, tanto em árabe 
como em hebraico, significa “casa de pão”. Atualmente, 
é uma cidade palestina e pertence a Cisjordânia, tendo 
uma população de cerca de 30 mil pessoas. Como a cida-
de fica a apenas 10 km ao sul de Jerusalém e sua altitude 
é 765 metros, praticamente no mesmo nível, a nossa ca-
minhada seria curta e na maior parte do tempo andaría-
mos em uma estrada plana.

Belém, em hebraico Beit Lehem, é um grande cen-
tro de cultura e turismo pois o cristianismo a reco-
nhece como a cidade onde nasceu Jesus de Nazaré, o 
filho de Deus. Também é a terra natal do Rei Davi e 
onde foi coroado Rei de Israel. A sua história também 
é repleta de saques, capturas, expulsões e destruições. 
Num período mais recente, os otomanos perderam a 
cidade para os britânicos durante a Primeira Guerra 
Mundial. Pelo Acordo de Paz proposto pela ONU, em 
1948, a cidade deveria ser entregue para o Estado da 
Palestina. Porém, com a guerra Israel – Árabe no mes-
mo ano, quem tomou posse da cidade foi a Jordânia. Na 
guerra dos Seis Dias, em 1967, Israel a ocupa. Em 1995, 
pelo novo Acordo de Paz, a administração ficou com a 
Autoridade Nacional Palestina, com Israel controlando 
as entradas e as saídas da cidade.

Atualmente os muçulmanos são maioria em Belém, 
mas convivem bem com os cristãos, abrigando também, 
assim como Nazaré, uma considerável comunidade de 
cristãos palestinos, ou seja, árabes que seguem a filoso-
fia  do cristianismo. A sua principal atividade econômica 
é o turismo, possuindo cerca de 30 hotéis e 300 lojas de 
artesanato. Um problema existente é o enorme muro de 
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concreto cinza, com 9 metros de altura, construído por 
Israel que limita a circulação de seus moradores. Assim, 
Belém e sua população são bastante dependentes do 
dinheiro gasto dos peregrinos, o que está estimulando 
muitas famílias de cristãos a mudarem para outras cida-
des ou mesmo emigrarem para outros países.

Nos relatos bíblicos, a cidade é citada como Efrata, 
Belém Efrata, Belém de Judá e a cidade de Davi. Porém, 
ela é famosa e atrai peregrinos de todo o mundo por ser 
o local de nascimento de Jesus Cristo. A UNESCO reco-
nhece a cidade como Patrimônio Mundial.

Após cerca de duas horas de caminhada, chega-
mos na entrada da cidade de Belém e fomos visitar o 
Túmulo de Raquel, local sagrado do judaísmo. A Bíblia 
em Genesis 29:1-30 conta a história de como Jacó, filho 
de Isaque e neto de Abraão, encontrou Raquel, filha 
de Labão, e se apaixonou por ela. Porém o seu futuro 
sogro, que tinha duas filhas, o fez casar primeiro com 
a primogênita Lia e somente sete anos depois com 
Raquel, que era uma linda pastora de ovelhas. Quando 
eles estavam a caminho de Efrata (atual Belém), Raquel 
que estava grávida e já tinha um filho José com Jacó, 
começou a entrar em trabalho de parto. Esta passagem 
é relatada em Genesis 35:16-20.

“Eles partiram de Betel, e, quando ainda estavam a cer-
ta distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com 
grande dificuldade.
E, enquanto sofria muito, tentando dar à luz, a parteira 
lhe disse: ‘Não tenha medo, pois você ainda terá outro 
menino’.
Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, 
deu ao filho o nome de Benoni. Mas o pai deu-lhe o nome 
de Benjamim.
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Assim morreu Raquel, e foi sepultada junto do caminho 
de Efrata, que é Belém.
Sobre a sua sepultura Jacó levantou uma coluna, e até 
o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel.”
Genesis, 35:16-20.

A história diz que Jacó não quis levar seu corpo para 
o Túmulo dos Patriarcas em Hebron e preferiu enterrá-la 
na estrada de Belém. Cada um dos seus onze filhos, com 
exceção do recém-nascido Benjamin, colocou uma pedra 
no túmulo de Raquel, enquanto Jacó colocou uma pedra 
ainda maior no seu topo. Este foi o primeiro monumento 
no Túmulo de Raquel. Atualmente o túmulo é uma forta-
leza, cercada por muros altos e onde só se tem acesso via 
ônibus ou vans à prova de balas, com escolta armada, de-
vido ao conflito entre árabes e judeus. O local, que Israel 
considera como sagrado pelo Judaísmo, está dentro de 
Belém, que é uma cidade palestina.

Raquel é considerada a grande matriarca do Judaísmo. 
Ao morrer ao dar à luz a seu segundo filho, mereceu ter 
um Túmulo isolado para poder testemunhar o sofrimen-
to do povo judeu.

Saímos do Túmulo de Raquel e caminhamos pela cida-
de em direção à Basílica da Natividade, uma das mais anti-
gas igrejas ainda em uso no mundo. Sua estrutura foi cons-
truída sobre uma caverna que a tradição cristã aponta como 
local de nascimento de Jesus. Em razão dos muçulmanos 
considerarem Jesus como o segundo maior profeta islâmi-
co, o local é considerado sagrado tanto para o Cristianismo 
como para o Islamismo. Quem a construiu no ano de 326 
foi Helena, mãe do imperador romano Constantino. É im-
portante lembrar que a expansão do Cristianismo teve um 
forte impulso quando Helena, no ano de 313, converteu-se 
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e convenceu seu filho, o imperador, a também se conver-
ter. Assim, ficou instituído o Cristianismo no império ro-
mano, o que proporcionou um rápido crescimento para 
várias partes do mundo. A conversão do Império Romano 
ao Cristianismo foi determinante para sua expansão no 
Ocidente e mesmo no mundo, senão, poderia permanecer 
como uma seita religiosa regional.

Chegamos a um espaçoso pátio em frente da Igreja da 
Natividade e nos dirigimos para a sua entrada. Tivemos 
que nos abaixar e curvar, pois a porta tem apenas 1,25 m 
de altura e por isso é chamada de a “Porta da Humildade”. 
Podemos ainda ver os contornos da porta original que foi 
alterada pelos franciscanos no século XVI, para impedir a 
entrada da cavalaria turca que dominava a região.

Estávamos dentro da Basílica. Neste momento, fiquei ima-
ginando o nascimento de Jesus, cerca de dois mil anos atrás. 
A Bíblia, através de Lucas 2:1-7, descreve esta passagem assim:

“Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto or-
denando o recenseamento de todo o império romano.
Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino 
era governador da Síria.
E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se.
Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia 
para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque per-
tencia à casa e à linhagem de Davi.
Ele foi a fim de alistar-se, com Maria, que lhe estava pro-
metida em casamento e esperava um filho.
Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê,
e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos 
e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar 
para eles na hospedaria.”
Lucas, 2:1-7
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Um assunto considerado polêmico é a data do nasci-
mento de Jesus. Certamente ele não nasceu no dia 25 de 
dezembro pois o censo promovido pelo Imperador Cesar 
Augusto seria improvável de ser realizado no inverno. 
Alguns teólogos e escritores acreditam que esta data tenha 
sido escolhida pelos líderes da Igreja para que coincidisse 
com a festa pagã dos romanos dedicada ao nascimento do 
sol (solstício de inverno). Assim, o cristianismo faria mais 
sentido para os pagãos convertidos. Jesus também não 
nasceu no ano zero, mas provavelmente entre os anos 4 e 6 
a.C., devido a Herodes, que tentou matar Jesus, ter morri-
do no ano 4 a.C. e ainda Herodes ter ordenado matar todas 
as crianças com até 2 anos.

Nosso grupo, agora, estava junto com peregrinos de 
várias partes do mundo e percebíamos, no semblante 
de todos, o respeito ao local sagrado. Podíamos perce-
ber no piso e nas paredes, vários mosaicos da época bi-
zantina como estava informando um guia próximo de 
nós. Esta Basílica foi alvo de várias disputas da comu-
nidade cristã e depois de séculos de litígios está dividi-
da entre a Igreja Ortodoxa Oriental, a Igreja Armênia e 
a Ordem dos Monges Franciscanos. Assim, ortodoxos, 
armênios e franciscanos tem horários e espaços defini-
dos e as disputas cessaram.

Apesar de conflitos e guerras, esta Basílica nunca foi 
violada ou profanada, pois os diversos exércitos que já che-
garam à sua porta, de diversas etnias e religiões, sempre a 
respeitaram por ter sido o local de nascimento de Jesus. 

Calmamente e em silêncio, nos dirigimos para a Gruta 
que é considerado o local exato do nascimento de Jesus, pois 
naquela época, existiam em Belém várias cavernas escava-
das nas rochas que eram utilizadas para guardar os animais.



175

A gruta é iluminada por muitas lâmpadas, sendo que o 
chão e as paredes foram recobertos com mármore. Havia 
também muitos tecidos, com pinturas antigas, cobrindo par-
tes das paredes. Abaixo da mesa do Altar da Gruta, no chão 
de mármore branco, existia uma estrela de prata com 14 
pontos mostrando o local exato do nascimento. Aguardamos 
pacientemente e a exemplo dos demais peregrinos, nos ajoe-
lhamos, nos curvamos e encostamos nossas testas na estre-
la, onde estava escrito em latim “Aqui, da Virgem Maria, nas-
ceu Jesus Cristo”. Cada um, a seu modo, fez as suas preces.

Dirigimo-nos depois ao local onde ficava a manjedoura, 
um cocho onde se colocava alimentos e água para os ani-
mais, feita possivelmente naquela época, de rocha calcária 
ou madeira como as existentes atualmente. Durante um 
bom tempo ficamos contemplando o local e imaginamos a 
cena de Maria e José colocando o bebê recém-nascido em 
uma simples manjedoura.

Saímos da Igreja e lá fora, mais uma vez contemplei 
todo o complexo da Basílica que é visitada anualmente por 

Igraja da Natividade: local do nascimento de Jesus.
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cerca de 2 milhões de peregrinos de todo o planeta. Fiquei 
refletindo e pensando que provavelmente um dos motivos 
dela nunca ter sido violada e saqueada é porque os cristãos 
a veneram como o lugar onde o filho de Deus nasceu, os 
muçulmanos a respeitam como o lugar onde Maria deu a 
luz ao profeta Jesus, um dos mensageiros de Deus e tam-
bém para o judaísmo, ali nasceu um rabino judeu, Jesus de 
Nazaré, uma das grandes figuras do judaísmo.

De novo repeti os exercícios de imaginação feitos ao 
longo da viagem e visualizei, dois mil anos atrás, uma gru-
ta com um casal e um bebê recém-nascido. Lembrei-me 
também dos Reis Magos chegando para adorar um Deus 
que estava em condições muito humildes conforme des-
crito em Lucas 2:8-20:

“Havia pastores que estavam nos campos próximos 
e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos.
E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a 
glória do Senhor resplandeceu ao redor deles; e fica-
ram aterrorizados.
Mas o anjo lhes disse: ‘Não tenham medo. Estou tra-
zendo boas-novas de grande alegria para vocês, que 
são para todo o povo:
Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é 
Cristo, o Senhor.
Isto servirá de sinal para vocês: encontrarão o bebê 
envolto em panos e deitado numa manjedoura’.
De repente, uma grande multidão do exército celestial 
apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo:
‘Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens 
aos quais ele concede o seu favor’.
Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, 
os pastores disseram uns aos outros: ‘Vamos a Belém, 
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e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos deu 
a conhecer’.
Então correram para lá e encontraram Maria e José e 
o bebê deitado na manjedoura.
Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora 
dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram 
o que os pastores diziam ficaram admirados.
Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre 
elas refletia em seu coração.
Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus 
por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora 
dito.”
 Lucas, 2:8-20

Tomados pelas lembranças tão marcantes inspira-
das por aquele cenário, voltamos para Jerusalém.
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CAPÍTULO 25

O MONTE DAS OLIVEIRAS

“Então Pedro aproximou-se de Jesus 
e perguntou:  “Senhor, quantas vezes 
deverei perdoar a meu irmão quando 

ele pecar contra mim? Até sete vezes?” 
Jesus respondeu: “Eu digo a você: Não 

até sete, mas até setenta vezes sete.”
(Mateus 18:21-22)

Chegamos a Jerusalém e decidimos caminhar até o 
Monte das Oliveiras para poder ter a visão de toda a ci-
dade. Contornamos a muralha da Cidade Antiga e come-
çamos a subida.

O Monte das Oliveiras é sagrado para os judeus, cris-
tãos e muçulmanos, e seu nome se deve as oliveiras que 
cobriam, antigamente, as suas encostas. Agora, dois mil 
anos depois o que víamos em destaque era a estrada, 
terra, pedras e muitos túmulos.

O solo do Monte das Oliveiras é constituído por uma rocha 
sedimentar porosa, tipo calcário, relativamente fácil de ser es-
cavada e por isso era utilizado para a construção de cavernas 
funerárias. A sua localização geográfica faz parte da fronteira 
com o Deserto da Judéia e entre ele e a Cidade Antiga, está o 
Vale do Rio Cédron ou como também é conhecido, o Vale de 
Jeosafá. O Rio Cédron é atualmente um pequeno córrego, que 
às vezes tem água no inverno, principalmente quando chove.
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A fé judaica acredita ser este o lugar por onde Deus come-
çará a redimir os mortos quando o Messias chegar e por isso, 
os judeus procuraram sempre ser enterrados neste local.

Conseguimos chegar ao topo do Monte das Oliveiras 
e procuramos o seu mirante. De lá pudemos contem-
plar, praticamente, toda Jerusalém e muitos cenários 
bíblicos que fizeram parte da vida de Jesus. Lá de cima, 
identificamos a estrada por onde havíamos chegado 
a Jerusalém caminhando, depois que estivemos em 
Betânia visitando o Túmulo de Lázaro.

Aos pés do Monte, estava o Jardim do Getsêmani, 
o local onde Jesus e seus discípulos oraram na noite 
anterior a sua crucificação. Perto dali, vários persona-
gens bíblicos como Zacarias, pai de João Batista, foram 
enterrados.

À nossa frente, estava a “Porta Dourada” cravada na 
muralha que rodeia a Cidade Velha. Ela tem esse nome 

Vista parcial do Monte das Oliveiras.
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devido ao vão da porta ter sido fechado com o mesmo 
tipo de pedra da muralha que possui coloração amarela 
e reflete com intensidade os raios de sol. As profecias 
bíblicas dizem que Jesus, quando retornar a Terra, atra-
vessará o Vale do Cédron e entrará no Monte do Templo, 
através desta porta oriental exatamente como fez há 
dois mil anos atrás.

No centro da Cidade Velha se destacava a Cúpula da 
Rocha ou o Domo da Rocha, que é um edifício situado 
no Monte do Templo, representando uma das grandes 
obras da arquitetura islâmica. Sua cúpula dourada é vis-
ta de vários pontos da cidade. Este santuário foi criado 
no século VII no lugar onde teria sido o altar de sacrifí-
cios usado por Abraão, Jacó e outros profetas. David e 
Salomão também consideraram o local sagrado. O isla-
mismo também acredita que lá foi o lugar de partida da 
viagem aos céus realizada pelo profeta Maomé. Na rocha 
ali existente, segundo a tradição judaica, foi o local onde 
Abraão preparou o sacrifício do seu filho Isaque a Deus e 
onde, mil anos antes de Cristo, o rei Salomão construiu 
o seu primeiro templo.

O Monte das Oliveiras era o local preferido por Jesus 
para conversar ou mesmo ensinar aos seus discípu-
los. Naquela semana da Páscoa, quando Jesus entrou 
em Jerusalém montado num jumentinho e após discu-
tir com os chefes religiosos, o Mestre se dirigiu para o 
Monte das Oliveiras junto com quatro apóstolos que lhe 
fizeram várias perguntas sobre o futuro conforme está 
em Marcos 13:3-10:

“Tendo Jesus se assentado no monte das Oliveiras, de 
frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe per-
guntaram em particular:
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“Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será 
o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se?”
Jesus lhes disse: “Cuidado, que ninguém os engane.
Muitos virão em meu nome, dizendo: ‘Sou eu!’ e engana-
rão a muitos.
Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, 
não tenham medo. É necessário que tais coisas aconte-
çam, mas ainda não é o fim.
Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. 
Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. 
Essas coisas são o início das dores.
“Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribu-
nais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa 
vocês serão levados à presença de governadores e reis, 
como testemunho a eles.
E é necessário que antes o evangelho seja pregado a to-
das as nações.”
Marcos, 13:3-10

O sol estava se pondo e ficamos um bom tempo curtin-
do aquele maravilhoso visual. Descemos vagarosamente 
contemplando aquele “museu a céu aberto” e chegamos 
até a Capela Dominus Flevit (em latim: O Senhor chorou), 
construída em 1955, com os contornos de uma lágrima es-
tilizada. Ela homenageia a ocasião em que Jesus, olhando 
para Jerusalém e percebendo que seria destruída pela vio-
lência, chorou amargamente. O Livro de Lucas, 19:41-44, 
descreve esta passagem.

“Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela 
e disse: ‘Se você compreendesse neste dia, sim, você também, 
o que traz a paz! Mas agora isso está oculto aos seus olhos.
Virão dias em que os seus inimigos construirão trin-
cheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos 
os lados.
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Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não 
deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconhe-
ceu a oportunidade que Deus concedeu’.”
Lucas, 19:41-44

A Capela era pequena, mas muito bonita. Na janela 
sobre o altar, pudemos contemplar um belo cenário da 
Cidade Antiga de Jerusalém com destaque para o Domo 
da Rocha. Este Santuário moderno foi projetado pelo ar-
quiteto Antonio Barluzzi, que também realizou vários ou-
tros projetos na Terra Santa.

Resolvemos caminhar em direção ao nosso hotel e pas-
samos ao lado do Cemitério Judaico do Monte das Oliveiras, 
considerado o maior e mais antigo cemitério judaico no 
mundo com cerca de 150 mil sepulturas e funcionando desde 
1.000 anos antes de Cristo, ou seja, cerca de 3.000 anos atrás. 
Várias personagens ilustres de Israel ali estão sepultados.

Resolvemos conhecer, nesta noite, um pouco dos há-
bitos dos moradores de Jerusalém e nos dirigimos para a 
“região da Ben Yehuda” que é o destaque da parte nova da 
cidade. No fundo, é um triângulo formado pelas ruas Ben 
Yehuda, King George e Jaffa. Nesta área existem muitos 
hotéis, restaurantes, bares, cafés e lojas de artesanato e 
souvenirs. Tem ótima localização, ficando perto das prin-
cipais atrações, principalmente a Cidade Velha. Existe um 
calçadão muito frequentado por jovens israelenses, apesar 
da forte presença de turistas de várias partes do mundo.

Uma cena que se repetia era a presença de jovens casais 
militares armados. O serviço militar é obrigatório para os 
homens, por 36 meses, a partir dos 18 anos e devem servir 
na reserva, uma vez por ano até os 40 anos. Já as mulhe-
res começam também aos 18 anos, por 24 meses, e ser-
vem na reserva até os 24 anos. Os jovens, moças e rapazes, 
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frequentam a vida noturna portando armas ostensivamen-
te. Normalmente, os jovens têm autorização para levarem 
as armas para casa mesmo quando estão de licença, pois, 
a qualquer momento, eles podem ser convocados para que 
possam intervir no caso de um ataque árabe.

O nosso grupo, todos pais de adolescentes e jovens, 
questionava sobre o que poderia passar na cabeça da-
queles meninos e meninas, faixa etária de 18 a 21 anos,  
armados de metralhadoras, fuzis e mesmo revolveres, 
sentados em um restaurante ou bar e se divertindo como 
qualquer pessoa de sua idade. Esta mesma pergunta, eu 
já me havia feito, quando anos atrás estive em Jerusalém 
e presenciei cenas semelhantes.

Um dado importante é que a maioria dos jovens ju-
deus sente orgulho em servir ao Estado de Israel e alguns 
até desejam participar efetivamente de conflitos arma-
dos. Eles sabem que, por 36 meses (rapazes) ou 24 meses 
(moças), terão a seu lado aquele armamento, 24 horas por 
dia, como seu fiel companheiro e poderão participar de 
uma batalha a qualquer momento.

De forma tímida, alguns jovens já estão se recusando a 
prestar serviço militar obrigatório porque discordam da ma-
neira como Israel está se portando nas negociações de paz, 
mas este número, apesar de crescente, é ainda insignificante.

Lembrei-me da moça israelense que morava em um 
Kibbutz, no Mar da Galileia, quando nos disse que não 
acreditava que existia um Deus, neste local onde há tan-
to ódio. Ela achava que o Deus dela era uma energia que 
compartilhava amor, mas ela não conseguia enxergar isso 
nos adeptos do Judaísmo, Cristianismo e Islamismo.

Nesta noite, após fazer minhas orações, continuei 
pensando nos jovens armados e prontos para lutar em um 
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conflito a qualquer momento. Meu questionamento era o 
porquê de tanto ódio entre árabes e judeus, apesar de co-
nhecer um pouco de suas histórias. Será que nos corações 
e mentes deles não havia lugar para o perdão?

Em várias passagens bíblicas Jesus nos ensinava que 
temos que perdoar as pessoas sempre e de forma perseve-
rante. Eis o trecho de Mateus 18:21-22.

“Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: 
‘Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão 
quando ele pecar contra mim? Até sete vezes?’
Jesus respondeu: ‘Eu digo a você: Não até sete, mas até 
setenta vezes sete’.”
Mateus 18:21-22

Lembrei-me, mais uma vez, da frase do filósofo e poe-
ta, de origem libanesa, Gibran Khalil Gibran: “Somente os 
fracos se vingam, os fortes perdoam e é honra para o inju-
riado perdoar”. Quem terá a iniciativa e adotará primeiro 
a atitude de um povo “forte”? Os árabes ou os judeus?

No campo pessoal questionei-me: “Quando erro, nor-
malmente peço perdão e uma nova chance à pessoa que foi 
ofendida e afetada pelo meu erro. Por que a maioria das pes-
soas, inclusive eu, tem dificuldades em perdoar a quem nos 
machuca, muitas vezes involuntariamente? Qual é a nossa 
grande dificuldade em sermos “fortes” e perdoar?
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CAPÍTULO 26

O JARDIM DE GETSÊMANI

“O seu suor tornou-se gotas de 
sangue a cair sobre a Terra.”

(Lucas 22:44)

Decidimos, no dia seguinte, retornar ao Monte das 
Oliveiras e conhecer o Jardim de Getsêmani e outros 
locais que fizeram parte da vida de Jesus. O significado 
de Getsêmani é “prensa de azeite”. O jardim fica bem no 
sopé do Monte das Oliveiras, no Vale do Cedron, na late-
ral do Muro oriental da Cidade Antiga.

O nosso hotel não ficava longe e em cerca de 30 minu-
tos de caminhada já estávamos contemplando a fachada 
da Igreja de Todas as Nações, também conhecida como a 
Igreja da Agonia. A atual capela foi construída entre 1919 
e 1924 sobre as fundações de duas igrejas anteriores, em 
um projeto do arquiteto Antonio Barluzzi. A sua fachada 
tinha coloração rosada.

Entramos na Igreja e percebemos no seu interior 
uma espécie de penumbra com o teto na cor azul escuro 
para simular um céu noturno e os vidros em cor violeta. 
A intenção foi evocar um clima de depressão que reme-
tesse à agonia de Cristo. Como a igreja foi construída a 
partir de recursos doados por vários países, seu nome 
passou a ser Igreja de Todas as Nações. No teto, no lado 
esquerdo,  estava o brasão do nosso querido Brasil. Perto 
do altar está a rocha onde se acredita que Jesus teria 
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orado antes da sua prisão. Essa passagem bíblica é des-
crita pelo Evangelista Marcos em 14:32-42.

“Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus 
disse aos seus discípulos: ‘Sentem-se aqui enquanto vou 
orar’.
Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar 
aflito e angustiado.
E lhes disse: ‘A minha alma está profundamente triste, 
numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem’.
Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para 
que, se possível, fosse afastada dele aquela hora.
E dizia: ‘Aba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este 
cálice; contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que 
tu queres’.
Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormin-
do. ‘Simão’, disse ele a Pedro, ‘você está dormindo? Não 
pôde vigiar nem por uma hora?
Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espí-
rito está pronto, mas a carne é fraca.’
Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas 
palavras.
Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque 
seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe 
dizer.
Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: ‘Vocês ainda 
dormem e descansam? Basta! Chegou a hora! Eis que 
o Filho do homem está sendo entregue nas mãos dos 
pecadores.
Levantem-se e vamos! Aí vem aquele que me trai!’”
Marcos 14:32-42

Após orarmos, saímos da Igreja da Agonia e nos dirigi-
mos para a Igreja de Santa Maria Madalena, que é um templo 
cristão pertencente a Igreja Ortodoxa Russa. Logo  no meio 
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das árvores, destacava-se o seu telhado estilo tenda, com 
sete cúpulas douradas como se fosse uma “cebola”. Quem a 
construiu foi o czar do antigo Império Russo, Alexandre II, 
que definiu o estilo arquitetônico.

Ao sairmos da Igreja começamos a conversar sobre 
o papel de Maria Madalena na vida de Cristo. No Novo 
Testamento, ela é descrita como uma das discípulas mais 
dedicadas de Jesus. Apesar de que no Evangelho Lucas 8:2 é 
citada “Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete de-
mônios”, isso não representa que ela fosse uma prostituta 
arrependida dos seus pecados e que resolveu seguir e servir 
Jesus. Ela esteve presente na crucificação e no funeral de 
Cristo. Eis a passagem bíblica descrita por Mateus 27:55-56.

“Muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas 
haviam seguido Jesus desde a Galileia, para o servir.
Entre elas estavam Maria Madalena; Maria, mãe de 
Tiago e de José; e a mãe dos filhos de Zebedeu.”
Mateus 27:55-56

Alguns escritores, baseados nos Evangelhos Canônicos 
e nos livros apócrifos do Novo Testamento, narram que 
Maria Madalena foi uma apóstola, esposa de Jesus Cristo, 
com quem teve filhos. Essa versão é contestada pelos evan-
gelhos aceitos pela Igreja Católica, pois Jesus Cristo em sua 
missão não veio à Terra para se casar e muito menos ter fi-
lhos. O nome Madalena ou Magdalena é devido ela ter nas-
cido em Magdala, cidade próxima a Cafarnaum na Galileia.

Dirigimo-nos para o “Túmulo da Virgem Maria” que, se-
gundo a tradição cristã, é o local de sepultamento de Maria, 
mãe de Jesus. Segundo historiadores, apesar do lugar já ter 
sido reformado e reconstruído várias vezes, ele é venerado 
pelas comunidades judaico-cristãs.
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Contemplamos a fachada simples do monumento e aí 
percebemos que precisávamos descer uma grande escada 
para chegarmos à igreja que está construída em um subsolo 
sobre a gruta onde se acredita que tenha sido depositado o 
corpo da mãe de Jesus. Existia uma fila de fiéis no local fa-
zendo suas orações.

Maria, a mãe de Jesus, é considerada a primeira adep-
ta ao Cristianismo. Os Evangelhos a descrevem como uma 
virgem, sendo que os cristãos acreditam que ela concebeu 
seu filho milagrosamente pela ação do Espírito Santo. Os 
muçulmanos acreditam que ela concebeu pelo comando de 
Deus. Estima-se que ela tenha, de acordo com o costume ju-
daico, ficado noiva de José aos 12 anos de idade e concebeu 
Jesus um ano depois.

Um outro aspecto que gera polêmica é sobre se Jesus 
teve irmãos e irmãs. José e Maria tiveram outros filhos? 
Na passagem de Marcos 6:3, quando Jesus estava pre-
gando, o povo disse:

“Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, 
e José, e Judas e Simão? E não estão aqui conosco suas 
irmãs?”
Marcos 6:3

Alguns cristãos consideram que os irmãos de Jesus se-
riam filhos de José, mas de um outro casamento. Outros di-
zem que não seriam irmãos e irmãs e sim primos e primas, 
tendo ocorrido um possível equívoco na hora da tradução do 
aramaico/hebraico. Estudiosos dizem que a doutrina da vir-
gindade perpétua de Maria impede qualquer reconhecimen-
to que Jesus tenha tido irmãos, pelo menos por parte de mãe. 
O que não impede a possibilidade de Jesus ter tido meio-ir-
mão visto que existem indícios, não confirmados pela Bíblia, 
que José tivera um casamento anterior e era viúvo.
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Saímos da Tumba de Maria e começamos a andar pelo 
Jardim do Getsêmani. Foi ali que Jesus foi preso pelos 
guardas do templo, logo após a última ceia com seus após-
tolos. Naquela época, o jardim era um bosque de oliveiras. 
Após a oração feita por Jesus e citada no início deste capí-
tulo, quando descrevo a nossa ida à Igreja da Agonia, acon-
tece a sua prisão. Mateus 26:47-56 faz esta descrição.

“Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos Doze. 
Com ele estava uma grande multidão armada de espadas 
e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes 
religiosos do povo.
O traidor havia combinado um sinal com eles, dizen-
do-lhes: ‘Aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele; 
prendam-no’.
Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: ‘Salve, 
Mestre!’, e o beijou.
Jesus perguntou: ‘Amigo, o que o traz?’
Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e 
o prenderam.
Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, pu-
xou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, dece-
pando-lhe a orelha.
Disse-lhe Jesus: ‘Guarde a espada! Pois todos os que em-
punham a espada, pela espada morrerão.
Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele não 
colocaria imediatamente à minha disposição mais de 
doze legiões de anjos?
Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que 
as coisas deveriam acontecer desta forma?’
Naquela hora, Jesus disse à multidão: ‘Estou eu chefian-
do alguma rebelião, para que vocês venham prender-me 
com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando 
no templo, e vocês não me prenderam!
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Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as 
Escrituras dos profetas’. Então todos os discípulos o 
abandonaram e fugiram.”
Mateus 26:47-56

Ficamos olhando para as muralhas da Cidade Velha 
imaginando Jesus Cristo, o filho de Deus, entrando preso 
pelo portão, onde seria julgado.

Realmente o Jardim Getsêmani, com toda a sua histó-
ria, justificava ser um ponto de peregrinação dos cristãos. 
Quando pensamos em todo o sofrimento de Jesus para 
cumprir sua missão, dada pelo Pai, lembramos do texto 
do Evangelho Lucas 22:44 que diz:

“Estando angustiado, ele orou ainda mais intensa-
mente; e o seu suor era como gotas de sangue que 
caíam no chão.”
Lucas 22:44



Jardim do Getsêmani.
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CAPÍTULO 27

A VIA CRÚCIS DE JESUS

“Então Pilatos o interrogou: ‘És 
Tu o rei dos judeus?’ Ao que Jesus 

lhe replicou: ‘Tu o dizes’.”
(Marcos 15:2)

Retornamos caminhando até a Cidade Antiga e resol-
vemos percorrer a Via Crúcis que Jesus percorreu dois 
milênios atrás. A palavra Via Crúcis vem do latim e signi-
fica “caminho da cruz”, ou seja, nosso grupo ia procurar 
vivenciar o mesmo trajeto feito pelo Filho de Deus desde o 
momento em que é condenado à morte até sua crucifica-
ção e posterior sepultamento.

Chegamos na Porta do Leão, também conhecida 
como Portão de Santo Estevão ou mesmo Portão das 
Ovelhas. Está localizado na parte leste da Cidade Antiga, 
ao lado do Vale do Cedron e do Monte das Oliveiras. 
Ficamos contemplando a paisagem e o próprio Portão, 
imaginando novamente a cena de Jesus preso, sendo 
conduzido pelos guardas romanos para ser julgado. Eu 
estava emocionado!

Atualmente a Via Crúcis é constituída por quatorze 
estações ou etapas, todas dentro da Cidade Antiga, sendo 
que nove delas estão na Via Dolorosa e as últimas cinco  
estão localizadas no interior da Igreja do Santo Sepulcro. 
Nossa intenção era seguir uma a uma, todas elas.
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Chegamos na 1ª Estação, onde Jesus foi condenado, 
sendo que a flagelação era um procedimento usual e pre-
liminar à condenação pela crucificação. Os quatro evan-
gélicos canônicos mencionam este episódio.

“Então Pilatos mandou açoitar Jesus.”
João 19:1

“Então alguns começaram a cuspir nele; vendaram-lhe 
os olhos e, dando-lhe murros, diziam: ‘Profetize!’ E os 
guardas o levaram, dando-lhe tapas.” 
Marcos 14:65

“Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar 
Jesus e o entregou para ser crucificado.” 
Mateus 27:26

“Os homens que estavam detendo Jesus começaram a 
zombar dele e a bater nele.
Cobriam seus olhos e perguntavam: ‘Profetize! Quem foi 
que bateu em você?’
E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto.”
Lucas 22:63-65

Atualmente este local é ocupado por uma Escola 
Primária muçulmana, onde se situava também a anti-
ga fortaleza romana Antônia. Vários fiéis estavam vi-
sitando o local.

Continuamos a Via Dolorosa em direção à segunda 
Estação. Estudiosos mostram que o percurso em que 
Jesus carregou a cruz foi entre 500 e 600 metros, mas 
o verdadeiro trajeto poderia estar até mesmo a 12 me-
tros de  profundidade de onde estávamos andando já 
que Jerusalém sofreu, ao longo de sua história, vários 
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saques e destruições, tendo sida considerada inteira-
mente destruída por duas vezes.

Chegamos na 2ª Estação, onde Jesus recebeu a cruz. O lo-
cal é perto de uma construção romana conhecida atualmente 
por Ecce Homo, que foram as palavras que Pôncio Pilatos dis-
se ao mostrar Jesus Cristo a multidão. “Ecce Homo” é uma ex-
pressão em latim que pode ser traduzida como “Eis o Homem” 
ou “Eis o Rei dos Homens”. No Evangelho de João 19:5, Marcos 
15:1-18 e Mateus 27:24 é descrita a cena onde Pôncio Pilatos, 
mesmo querendo soltar Jesus, por pressão dos judeus, “lava 
suas mãos” e entrega o Filho de Deus para crucificação.

“Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de es-
pinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: ‘Eis o 
homem!’” 
João 19:5

“De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes com os 
líderes religiosos, os mestres da lei e todo o Sinédrio che-
garam a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o 
entregaram a Pilatos.
‘Você é o rei dos judeus?’, perguntou Pilatos.
‘Tu o dizes’, respondeu Jesus.
Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas.
Então Pilatos lhe perguntou novamente: ‘Você não vai 
responder? Veja de quantas coisas o estão acusando’.
Mas Jesus não respondeu nada, e Pilatos ficou 
impressionado.
Por ocasião da festa, era costume soltar um prisionei-
ro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás 
estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido 
assassinato durante uma rebelião.
A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que 
costumava fazer.
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‘Vocês querem que eu solte o rei dos judeus?’, perguntou 
Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos 
sacerdotes lhe haviam entregado Jesus.
Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pe-
dir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás.
‘Então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei 
dos judeus?’, perguntou-lhes Pilatos.
‘Crucifica-o!’, gritaram eles.
‘Por quê? Que crime ele cometeu?’, perguntou Pilatos.
Mas eles gritavam ainda mais: ‘Crucifica-o!’
Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes 
Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser 
crucificado.
Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto 
é, ao Pretório, e reuniram toda a tropa.
Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram 
uma coroa de espinhos e a colocaram nele.
E começaram a saudá-lo: ‘Salve, rei dos judeus!’” 
Marcos 15:1-18

“Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo ne-
nhum resultado, mas, ao contrário, estava se iniciando 
um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante 
da multidão e disse: ‘Estou inocente do sangue deste ho-
mem; a responsabilidade é de vocês’.”
Mateus 27:24

A 3ª Estação relembra a primeira queda de Jesus 
Cristo devido ao peso da cruz e está marcado num rele-
vo de mármore em uma pequena capela pertencente ao 
Patriarcado Armênio de Jerusalém.

Enquanto que nós e outros peregrinos cristãos, em si-
lêncio, estávamos concentrados no caminho, refletindo so-
bre todo o sacrifício de Jesus, a Via Dolorosa era lotada de 
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transeuntes e mesmo vendedores que gritavam e falavam alto, 
situação similar a qualquer mercado popular de uma cidade, 
sem qualquer reverência com o caráter religioso do local.

Na 4ª Estação é relembrado o encontro de Jesus com 
a sua mãe Maria. Entramos no local, uma pequena Capela 
que possui um Oratório, onde os fiéis faziam suas orações. 
A exemplo dos demais, ajoelhamos e agradecemos a Deus.

Continuamos a caminhar pela Via Dolorosa e chega-
mos na 5ª Estação, que hoje é um Oratório franciscano. 
Neste local é relembrado o momento que os romanos or-
denam a Simão, o Cireneu que carregue a cruz de Cristo. 
Essa passagem é citada em Lucas 23:26.

Local da 4ª Estação da Via Dolorosa.
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“Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que 
estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às 
costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus.”
Lucas 23:26

A 6ª Estação marca o encontro entre Jesus e Verônica, 
quando esta limpa a sua face com um tecido que fica com 
as suas feições. O local hoje é uma Igreja greco-católica 
que, por estar fechada, não pudemos conhecer.

Chegamos na 7ª Estação, onde teria ocorrido a segun-
da queda de Jesus. Atualmente, o local é marcado com 
uma coluna romana que fica na esquina da Via Dolorosa 
com a Rua do Mercado. O barulho à nossa volta era enor-
me, ao que um guia explicou que provavelmente na época 
de Cristo aquela “bagunça” que presenciávamos também 
acontecia. Durante a época de Páscoa o povo tinha que 
se deslocar para Jerusalém, que se transformava em um 
grande centro comercial com muitos peregrinos que  ge-
ravam transtornos para a cidade. Jesus foi crucificado du-
rante as comemorações da Páscoa.

Na 8ª Estação, Jesus encontra com as mulheres de 
Jerusalém e, apesar do seu sofrimento, as consola. O lo-
cal hoje é marcado por uma cruz enegrecida pelo tempo 
e esculpida na parede de um mosteiro greco-ortodoxo. No 
Evangelho de Lucas 23:27-28 é descrita esta passagem.

“Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mu-
lheres que lamentavam e choravam por ele.
Jesus voltou-se e disse-lhes: ‘Filhas de Jerusalém, não cho-
rem por mim; chorem por vocês mesmas e por seus filhos!’”
Lucas 23:27-28

Continuamos a caminhada e encontramos a 9ª Estação, 
marcada por uma coluna da era romana, dentro de uma 
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Capela, na entrada de um Mosteiro etíope. Foi neste local 
que Jesus caiu pela terceira vez. Dentro da capela etíope, 
um quadro nos chamou a atenção: uma cena bíblica com o 
Rei Salomão (filho do Rei Davi), recebendo a rainha de Sabá.

Chegamos então no pátio, em frente à Igreja de 
Santo Sepulcro, que abriga as cinco demais Estações 
da Via Dolorosa (números 10 a 14). Dentro de alguns 
minutos estaríamos entrando no local mais sagrado 
do cristianismo.

Olhando para a Igreja do Santo Sepulcro, fiquei pensan-
do no conceito “violência sempre gera a violência”. Como é 
importante possuirmos e praticarmos o autocontrole para 
podermos conter o impacto humano de revidar e agredir 
quando nos sentimos ofendidos. Ter raiva ou mesmo má-
goa é normal porque somos seres humanos, mas precisa-
mos exercitar o nosso autocontrole para não adotar o mes-
mo comportamento dos nossos agressores.

Especialistas definem que esse controle é entendido 
como inteligência emocional. Neste conceito, conter-se, 
controlar-se, não revidar uma agressão, é inteligência in-
terpessoal. Quando o autocontrole se refina, alcança-se a 
inteligência intrapessoal, não havendo necessidade e auto-
controle porque a pessoa não se deixa envolver-se emocio-
nalmente com a agressão, ou seja, não se deixa atingir.

Uma cena, frequente em livros e filmes sobre a vida de 
Jesus Cristo, talvez possa nos ajudar a refletir melhor so-
bre este tema. É quando o Mestre de Nazaré estava sendo 
julgado por Anás, que já havia sido Sumo Sacerdote, o mais 
elevado nível hierárquico da religião judaica, e um soldado 
desfere uma violenta bofetada no rosto de Jesus.

O Mestre nada fez, manteve-se sereno e só perguntou: 
“Por que me feres”?
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Qual é o aprendizado que Jesus nos ensina com essa 
atitude? Antes de reagirmos a qualquer ofensa ou agressão, 
é necessário ter autocontrole e pensar. Quando não devol-
vemos imediatamente a agressividade recebida, o agressor 
pode refletir melhor e repensar os motivos de sua violência.

E aí lembrei-me novamente de Gibran Khalil Gibran: 
“somente os fracos se vingam, os fortes perdoam e é honra 
para o injuriado perdoar”.
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CAPÍTULO 28

O SANTO SEPULCRO

“Deus meu, Deus meu, por que 
me desamparaste?”

(Marcos 15:34)

Tínhamos percorrido as nove primeiras Estações da 
Via Crucis na Via Dolorosa, e nos dirigimos, então para as 
últimas cinco, no interior da Basílica do Santo Sepulcro. 
Agora, nós quatro contemplávamos a fachada do local, con-
siderados por muitos como o mais sagrado do cristianismo, 
pois segundo a tradição cristã, foi ali que Jesus foi crucifi-
cado, sepultado e ressuscitou no Domingo de Páscoa.

A história desta Basílica começou na sequência da 
destruição de Jerusalém em 70 d.C., cerca de 40 anos após 
a crucificação de Jesus. No ano de 130 d.C., o Imperador 
romano Adriano ordena a reconstrução de Jerusalém de-
terminando-se que o local da sepultura de Jesus deveria 
ser coberto por terra e ali seria edificado um Templo de-
dicado a Vênus, a deusa do Amor e da Beleza. Em 326 d.C., 
Helena, mãe do Imperador Constantino, já convertida ao 
Cristianismo, identifica o local da crucificação e decide 
construir a Igreja do Santo Sepulcro.

Em 614 d.C., a Igreja é gravemente danificada por 
um incêndio, mas é reconstruída pelos bizantinos.  Em 
638 d.C. Jerusalém e a Igreja passam para as mãos dos 
muçulmanos que a preservam. Porém em 1009, o Califa 
Al-Hakim ordena a destruição de todas as igrejas de 
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Jerusalém, inclusive a do Santo Sepulcro, só restando as 
colunas do Templo de Constantino. Em 1048, ela é recons-
truída. Em 1099, as cruzadas conquistaram Jerusalém e 
a mantém praticamente igual ao que encontramos atual-
mente. Em 1187, Jerusalém retorna ao domínio islâmico, 
mas o Sultão Saladino proíbe a destruição de qualquer 
templo cristão e a Basílica passa a ser administrada por 
monges católicos e por monges ortodoxos gregos.

Em 1808 um incêndio a danifica, mas ela é restaura-
da em 1810 e posteriormente em 1863 e 1868. Em 1927, um 
abalo sísmico a danifica, mas é novamente recuperada.

Verificamos que logo à direita, na entrada da 
Basílica, estava a Capela dos Francos, a 10ª Estação, 
onde Jesus é despojado das suas vestes. É um pequeno 
pórtico do período das Cruzadas que proporcionava o 
acesso direto da Praça ao Calvário. Foi neste local que 
os soldados romanos o empurraram contra o solo, ti-
raram suas roupas e as rasgaram, deixando-o nu para 
ser crucificado. Posteriormente sortearam para decidir 
quem iria herdar sua túnica.

Alguns historiadores acreditam que, de acordo com 
o costume judeu, foi permitido que o vestissem com 
uma espécie de tanga. Outros defendem a tese de que 
ele foi crucificado nu, sendo que a partir do século VI, 
os pintores e escultores, sempre que reproduziam a 
imagem de Jesus crucificado, em respeito, passaram 
a apresentá-lo com um tecido branco envolvendo a sua 
cintura. Esta passagem é citada no Evangelho de João.

“Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as rou-
pas dele e as dividiram em quatro partes, uma para cada 
um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costu-
ra, tecida numa única peça, de alto a baixo.
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‘Não a rasguemos’, disseram uns aos outros. ‘Vamos de-
cidir por sorteio quem ficará com ela.’
Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz:
‘Dividiram as minhas roupas entre si,
e tiraram sortes pelas minhas vestes’.
Foi o que os soldados fizeram.”
João 19:23-24

Após orarmos na Capela dos Francos, descemos as 
suas escadarias e nos dirigimos para a entrada da Basílica 
cuja porta de acesso era muito estreita para a quantidade 
de pessoas que estavam se dirigindo para o seu interior.

Existiam muitos fiéis orando ali dentro e começamos 
a conhecer melhor o local. Os peregrinos faziam filas para 
entrarem nas principais áreas que eram coordenadas pe-
los monges que administram a igreja. Dirigimo-nos então 
para o local exato onde ocorreu a crucificação de Jesus re-
memorando na 11ª Estação. Pudemos ver, por um vidro, 
a pedra original onde foi cravada a cruz que Jesus estava 
crucificado. Fomos para o Salão do Gólgota onde encontra-
mos um altar franciscano, chamado de “Pregos na Cruz”. 
O Evangelho de Lucas descreve essa passagem.

“Dois outros homens, ambos criminosos, também foram 
levados com ele, para serem executados.
Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o cru-
cificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro 
à sua esquerda.
Jesus disse: ‘Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão 
fazendo’. Então eles dividiram as roupas dele, tirando 
sortes.
O povo ficou observando, e as autoridades o ridiculari-
zavam. ‘Salvou os outros’, diziam; ‘salve-se a si mesmo, 
se é o Cristo de Deus, o Escolhido.’
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Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. 
Oferecendo-lhe vinagre,
diziam: ‘Se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo’.
Havia uma inscrição acima dele, que dizia: ESTE É O 
REI DOS JUDEUS.
Um dos criminosos que ali estavam dependurados lan-
çava-lhe insultos: ‘Você não é o Cristo? Salve-se a si 
mesmo e a nós!’
Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: ‘Você não 
teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença?
Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos 
recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este ho-
mem não cometeu nenhum mal’.
Então ele disse: ‘Jesus, lembra-te de mim quando entrares 
no teu Reino’.
Jesus lhe respondeu: ‘Eu garanto: Hoje você estará co-
migo no paraíso’.”
 Lucas 23:32-43 

Continuamos parados diante do altar. Ajoelhei-me, fe-
chei os olhos e comecei a orar. Na minha mente passava a 
cena da crucificação de Jesus e os motivos por que o seu 
Pai lhe dera esta árdua missão.

A cruz em que Jesus foi crucificado não era muito alta, 
já que geralmente não passava do dobro da estatura hu-
mana, por isso Ele ficou suspenso a mais ou menos um 
metro do chão. Como Jesus, o filho de Deus, optou por as-
sumir a condição humana em sua plenitude, certamente 
sofreu dores atrozes pois com o passar do tempo, o peso 
do corpo aumentava os ferimentos causados pelos pregos.

A tábua colocada na parte superior da cruz demons-
trava o motivo da condenação e crucificação: “Jesus 
Nazareno, Rei dos Judeus” (INRI). Além disso, dois 
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bandidos, considerados salteadores, foram também cru-
cificados à sua direita e à sua esquerda. Um deles se arre-
pendeu e disse a Jesus:

“Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino”.
Lucas 23:42

A 12ª Estação relembra Jesus morrendo na cruz, mo-
mento que o Evangelho de Marcos 15:33-41 descreve assim:

“E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às três 
horas da tarde.
Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta 
voz: ‘Eloí, Eloí, lamá sabactâni?’, que significa ‘Meu Deus! 
Meu Deus! Por que me abandonaste?’
Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, 
disseram: ‘Ouçam! Ele está chamando Elias’.
Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colo-
cou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. E 
disse: ‘Deixem-no. Vejamos se Elias vem tirá-lo daí’.
Mas Jesus, com um alto brado, expirou.
E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto 
a baixo. Quando o centurião que estava em frente de 
Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: 
‘Realmente este homem era o Filho de Deus!’
Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre 
elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de 
Tiago, o mais jovem, e de José.
Na Galileia elas tinham seguido e servido a Jesus. 
Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para 
Jerusalém também estavam ali.”
Marcos 15:33-41

A citação de Jesus “Deus meu, Deus meu, por que me 
desamparaste” (em aramaico: Eli, Eli, lama sabactani) é 
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polêmica. Alguns estudiosos acreditam que esta frase 
estaria incompatível com toda a sua trajetória nesta ter-
ra e a consciência da sua missão de Cordeiro de Deus. 
Se verdadeira, ela pode ser interpretada como seria uma 
reclamação ou mesmo revolta contra Deus, seu Pai. O 
Evangelista João, o único que presenciou a morte de 
Jesus, não cita esta frase e descreve este momento com 
a seguinte citação:

“Tendo-o provado, Jesus disse: ‘Está consumado’! Com 
isso, curvou a cabeça e entregou o espírito.”
João 19:30

Vários estudiosos acreditam que ela possa ter sido 
traduzida de forma equivocada. Alguns são taxativos, 
afirmando que não devemos ter outras interpretações 
e que Jesus, o filho de Deus, aceitou ser crucificado 
para nos salvar.

A 13ª Estação descreve como Jesus, já morto, é retira-
do da cruz por Maria, soldados e mesmo seguidores, como 
é relatado em Mateus 27:57-66:

“Ao cair da tarde chegou um homem rico, de Arimateia, 
chamado José, que se tornara discípulo de Jesus.
Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos 
ordenou que lhe fosse entregue.
José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho 
e o colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado 
cavar na rocha. E, fazendo rolar uma grande pedra so-
bre a entrada do sepulcro, retirou-se.
Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas 
ali, em frente do sepulcro.
No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacer-
dotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: 
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‘Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, 
aquele impostor disse: ‘Depois de três dias ressuscitarei’.
Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o ter-
ceiro dia, para que não venham seus discípulos e, rouban-
do o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os 
mortos. Este último engano será pior do que o primeiro’.
‘Levem um destacamento’, respondeu Pilatos. ‘Podem 
ir, e mantenham o sepulcro em segurança como acha-
rem melhor’.
Eles foram e armaram um esquema de segurança no se-
pulcro; e além de deixarem um destacamento montando 
guarda, lacraram a pedra.”
Mateus 27:57-66

Continuamos caminhando dentro da Basílica e chega-
mos na “Pedra da Unção”, onde o corpo dele foi colocado 
após ser retirado da cruz. Muitos fiéis ajoelhados faziam 
as suas orações.

Santo Sepulcro, onde Jesus foi retirado da cruz.
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Chegamos então na 14ª Estação, que é o túmulo onde 
Jesus foi sepultado. É um grande monumento com uma 
enorme fila de peregrinos sendo coordenada pelos mon-
ges. Lentamente, fomos nos aproximando e entramos 
no seu interior. A primeira câmara é chamada Capela do 
Anjo. Entramos agachados, numa porta bem mais estreita 
que nos conduziu para uma segunda câmara, ainda me-
nor, onde estava o túmulo de Jesus Cristo. Ajoelhamos e 
fizemos uma rápida oração, pois a fila era extensa. Abri 
então a minha mochila e depositei, em um vão entre o 
túmulo e a parede, a pequena pedrinha que a restaura-
dora italiana havia me dado na Igreja da Anunciação em 
Nazaré. Naquele dia, ela solicitou-me que eu escolhesse 
um local sagrado para depositar a  pedra como sinal de 
sua fé em Jesus Cristo. A minha opção foi colocar a pedra 
no Santo Sepulcro.

Teólogos e historiadores, porém, dizem que existem 
dois lugares em Jerusalém que reivindicam o reconheci-
mento do local do sepultamento de Jesus. O primeiro é o 
Santo Sepulcro que estávamos visitando, que é defendido 
pela Igreja Católica e que recebe a maioria das visitas dos 
fiéis. O segundo é conhecido como a Tumba do Jardim, 
que é defendido pelos protestantes, sendo muito parecido 
com os relatos do Evangelho de João.

Mais uma vez, para mim, o que importava era a fé 
que tenho em Jesus Cristo, o Mestre dos Mestres, o Filho 
de Deus.

Jesus foi julgado e condenado pela cúpula religiosa ju-
daica e também pelos líderes do Império Romano. Estes 
podiam discordar e rejeitar os ensinamentos de Jesus, mas 
não podiam acusá-lo de estar violando a Lei de Deus (ju-
daísmo) ou mesmo a lei dos homens definida pelo Império.
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Mais um mistério divino que não consigo entender 
em sua plenitude. Muitos questionavam, e eu também, o 
plano de Deus para enviar seu Filho para esta Terra, com 
o objetivo de salvar a humanidade, tornando-o uma pes-
soa normal e o mesmo tempo obrigando-o a sofrer muito 
como ser humano para atingir este objetivo. Por que desta 
forma? Qual foi a grande mensagem?

Uma outra reflexão que faço para você, amigo leitor. 
Imagine você fazendo um exercício de volta ao passado e 
morando na cidade de Nazaré, dois mil anos atrás. Ao lon-
go dos anos, seus pais e líderes religiosos o educaram,  en-
sinando que o Messias, o filho de Deus, um Rei, viria a esta 
Terra para salvar a humanidade e o seu povo. Eis que um 
vizinho seu, muito humilde e simples, filho de um carpin-
teiro, se levanta e fala para todos: “Eu sou o Messias, eu 
sou o filho de Deus tão esperado!” Qual seria sua reação?

Você acreditaria?
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CAPÍTULO 29

A CIDADE VELHA

“Nós podemos perdoá-los por matarem 
os nossos filhos. Mas jamais os 

perdoaremos por terem obrigado 
nossos filhos a matarem os seus.”

(Golda Meir, primeira Ministra de Israel, falando para Anuar Sadat, presidente do Egito)

Reservamos o dia seguinte para andar na Cidade 
Velha ou Cidade Antiga de Jerusalém e visitar os seus qua-
tro bairros (judeu, armênio, cristão e muçulmano), bem 
como igrejas e monumentos, além de termos a oportuni-
dade de interagirmos com seus moradores e conhecermos 
um pouco mais dos seus hábitos e costumes.

Para facilitar o entendimento da Cidade Velha, imagi-
ne como se fosse um quadrado dividido em quatro qua-
drados: o de cima, na esquerda é o Bairro Cristão, o outro 
de cima, no lado direito é o Bairro Muçulmano, o de baixo 
à esquerda é o Bairro Armênio e o de baixo à direita é o 
Bairro Judeu.

Entramos pela Dung Gate, que é o Portão que dá aces-
so direto ao Bairro Judeu, que se encontra no setor sudes-
te da cidade murada. À primeira vista, constatamos que o 
local era bem limpo e cuidado.  

Caminhamos para o Muro das Lamentações ou Muro 
Ocidental que é o segundo local mais sagrado do judaísmo, 
atrás somente do “Santo dos Santos”, uma sala do Templo 
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de Salomão onde ficava guardada a Arca da Aliança. É o 
único vestígio do antigo Templo de Herodes erguido no lu-
gar do Templo de Jerusalém inicial. Na prática, é a parte 
que restou de um muro de arrimo que servia de sustenta-
ção para uma das paredes do edifício principal.

O Primeiro Templo, ou Templo de Salomão, foi cons-
truído no século X a.C. e derrubado pelos babilônios em 
586 a.C. O segundo Templo foi construído por Zorobabel 
e voltou a ser destruído pelos romanos no ano 70 d.C. A 
existência deste muro tem duas versões. A primeira é que 
quando o General, mais tarde Imperador, romano Tito 
destruiu o Templo, só uma parte do muro ficou em pé 
e ele deixou desta maneira para que os judeus lembras-
sem sempre da derrota, daí surgindo o nome “Muro das 
Lamentações”.

Já os judeus atribuem a existência do Muro a uma 
promessa de Deus, segundo a qual sempre ficaria de pé 
ao menos uma parte do Sagrado Templo. A tradição de in-
troduzir um pequeno papel com pedidos entre as fendas 

Muro das Lamentações, local sagrado para os Judeus.
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do muro tem vários séculos. Entre as petições dos judeus 
estão pedidos para que Deus regresse à Terra de Israel, re-
construa o Terceiro Templo e a chegada da era messiânica 
com a vinda do Messias Judeu.

Ficamos alguns minutos parados à frente do Muro 
observando, de forma respeitosa, as orações dos judeus. 
Vários deles colocavam seus pedidos nas fendas das pe-
dras, alguns encostavam suas testas no muro, outros ba-
lançavam o corpo ou somente a cabeça. Esse costume de  
balançar-se durante a oração é uma consequência da de-
voção e da concentração. Os judeus lembram que existe 
um versículo nos Salmos que diz: “Todos os meus órgãos 
louvarão o Seu santo nome”.

Aproximei-me em silêncio do Muro e também fiz 
minhas orações, deixando-as, como manda a tradi-
ção, escritas no muro. Lembrei-me, mais uma vez, da 
minha mãe Genoveva Izoton, na viagem anterior, co-
locando os seus imensos pedidos para toda a família, 
numa folha tão grande, que teve dificuldade em intro-
duzi-la nas fendas.

Encontramos com dois brasileiros judeus que nos ex-
plicaram um pouco mais sobre os seus costumes e sobre 
a religião judaica.

— Existem 3 tipos de judeus: o primeiro é o ortodoxo, 
que se veste a caráter; são mais radicais e fundamentalis-
tas e não querem mudar nada do Torá. O segundo são os 
conservadores, que até admitem uma releitura e o tercei-
ro tipo são os reformistas que querem mudar muita coisa 
– disseram eles.

Eles acreditavam que Jesus não era o Messias judeu e 
sim um rabino reformista que queria mudar várias atitudes e 
comportamentos, mas não teve boa aceitação naquela época.
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Os dois judeus brasileiros inclusive nos levaram para 
visitar uma sinagoga próxima, o que nos permitiu conhe-
cer um pouco mais a sua religião.

Dirigimo-nos então para conhecer a Torre de Davi, uma 
antiga cidadela, espécie de fortaleza, próximo a entrada do 
Portão de Jafa, construída durante o  segundo século a.C. 
Ao longo dos séculos foi construída e reconstruída várias 
vezes, possuindo hoje achados arqueológicos de 2.700 anos. 
Atualmente é uma área popular para eventos culturais.

Andamos um pouco pelo Bairro Armênio, que é reple-
to de monumentos históricos e religiosos. O destaque é a 
Catedral de St. James, uma homenagem ao apóstolo Tiago 
que foi morto por pessoas de Herodes Antipas. Lembrei-
me então de uma outra viagem que fiz, anos atrás, no 
Caminho de Santiago de Compostela onde a pé e bicicleta 
percorri 833 km entre a cidade francesa de Saint Jean Pied 
du Port e a Catedral de Santiago de Compostela na Galícia, 
Espanha. Este caminho cristão é também uma homena-
gem ao Apóstolo Tiago, que em outras línguas é conhecido 
como James (inglês), Jacques (francês), Giácomo (italiano) 
e Jacob (alemão). O Albino Neves e o Antonio Cesar tam-
bém já haviam feito o Caminho de Santigo de Compostela.

Para quem gosta de percorrer caminhos religiosos, 
lembro que o primeiro caminho cristão é o percurso en-
tre Nazaré e Jerusalém e que nós estávamos fazendo-o 
parcialmente. Quem o percorre é chamado de “palmei-
ro”, devido aos ramos das palmas do Domingo de Ramos, 
como os seguidores receberam Jesus na semana antes de 
sua crucificação em Jerusalém. O segundo caminho cris-
tão é o dos fiéis que entram em Roma para ver os túmulos 
dos apóstolos Pedro e Paulo. São os “romeiros”. O terceiro 
é quem se dirige à Catedral de Santiago de Compostela e 
é chamado de “peregrino”, palavra que em latim significa 



212

“aquele que cruza o campo”. O nosso grupo, em compa-
nhia de outros companheiros, criou no Brasil o projeto “Os 
Passos de Anchieta”, que revive o caminho que o  Padre 
Anchieta, agora Santo pela Igreja Católica, fazia no século 
XVI entre o Colégio São Tiago na Ilha de Vitoria, capital 
do Espírito Santo, até a aldeia de índios em Rerigtiba no 
litoral capixaba. Este percurso de cerca de 100 km é fei-
to pelos “andarilhos”, uma tradução que encontramos no 
português para as palavras que os indígenas chamavam 
o Padre Anchieta que eram abara-bebe (o padre alado ou 
o padre que andava rápido) ou caraí-bebe (o homem alado 
ou o homem que andava rápido).

Continuamos a andar, agora em direção ao Bairro 
Cristão que fica no canto noroeste da Cidade Antiga pos-
suindo cerca de 40 lugares sagrados do cristianismo. O 
destaque é a Basílica do Santo Sepulcro que já havíamos 
visitado nas últimas etapas da Via Crucis. Resolvemos vi-
sitar a Igreja Ortodoxa de São João Batista, apesar de que 
o local que atrai peregrinos de todo o mundo que são fiéis 
a João Batista é a Igreja na pequena vila de Ain Karen, per-
tinho de Jerusalém onde ele nasceu.

Após sairmos da Igreja resolvemos andar no Bairro 
Muçulmano que é o maior em extensão e o mais popu-
loso dos quatro, ficando situado no canto nordeste. É 
neste local que começa a Via Dolorosa na Lion’s Gate 
(Porta do Leão) e já conhecíamos vários de seus monu-
mentos e Igrejas.

Nosso destino agora era o Monte do Templo que fica 
na parte sudeste da Cidade Antiga, sendo um lugar sagra-
do para judeus, cristãos e muçulmanos. O local também 
é conhecido como a Esplanada das Mesquitas, pois ali se 
encontravam dois locais importantes para o Islamismo 
que é a Mesquita Al-Aqsa e o Domo da Rocha.
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Este local é sagrado para o judaísmo devido a histó-
ria bíblica do sacrifício de Isaque. Para os muçulmanos, lá  
também ocorreu o sacrifício de Ismael, irmão de Isaque e 
a subida de Maomé ao céu no seu cavalo branco. É o mes-
mo lugar que o Rei Davi iniciou e o Rei Salomão concluiu o 
Templo para guardar a Arca da Aliança.

Como podíamos perceber, o local sempre gerou conflito 
entre árabes e judeus. Agora, nós estávamos na sua entrada, 
lendo trechos de uma Bíblia que mencionava a história da 
construção de Salomão, quando uma pessoa nos alertou:

— Guardem a Bíblia no fundo da mochila e não a usem 
lá dentro, pois esta atitude pode ser interpretada como 
uma provocação, disse o estranho.

Agradecemos o conselho, guardamos a Bíblia e entra-
mos na Esplanada das Mesquitas. Inicialmente nos dirigi-
mos para o Domo da Rocha ou Cúpula da Rocha que é um 
edifício sagrado do Islã. A sua cúpula dourada a destaca em 
toda a Jerusalém e nos permite sabermos sempre a sua lo-
calização. Na sua fachada também existem adornos de ouro.

O Domo da Rocha foi construído sobre uma platafor-
ma elevada com cerca de cinco metros mais alta que as de-
mais áreas do Monte do Templo. No seu interior, no centro 
da cúpula, existe uma rocha de 19m por 12m com 2 metros 
de altura, justamente a rocha considerada sagrada. É im-
portante lembrar que o Domo da Rocha não é considerado 
uma Mesquita e sim um Santuário.

Nos dirigimos para a Mesquita de Al-Aqsa, a maior de 
Jerusalém, com capacidade para receber até cinco mil pes-
soas. O seu nome, traduzido do árabe, significa “mesquita 
distante” e faz a alusão a uma passagem do Alcorão (livro 
sagrado do Islã) que descreve uma viagem noturna do profe-
ta Maomé desde a cidade de Meca até a “mesquita distante”.
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A estrutura atual da Mesquita é basicamente do sé-
culo XI, mas a sua origem é do século VII, tendo sido re-
construída após dois abalos sísmicos. Durante o período 
do Reino de Jerusalém, o local serviu como Palácio Real. 
Posteriormente, foi usado como Quartel General dos 
Cavaleiros Templários.

Chegamos à sua porta e nos foi permitido entrar, des-
de que cumpríssemos o ritual tradicional de tirar os sapa-
tos, verificar se existe sujeira no solado antes de colocar o 
calçado na sapateira, checar a limpeza das meias antes de 
andar no tapete, não falar alto e nem rir.

De acordo com os seus líderes espirituais, um muçul-
mano antes de entrar em uma Mesquita deve deixar do 
lado de fora o rancor, o ódio e os problemas sentimentais 
para que seu coração esteja purificado no momento da 
oração e para que nada lhe tire a sua concentração.

O seu interior era muito bonito, com grandes lus-
tres. Os muçulmanos faziam as suas tradicionais orações 

Domo da Rocha, local sagrado para o Judaísmo, Cristianismo e o Islamismo.
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conforme preconizam as leis islâmicas. Andamos em si-
lêncio e conhecemos boa parte da Mesquita.

Após sair da Al-Aqsa, ficamos no seu grande pátio ad-
mirando o local e, mais uma vez, questionando o porquê da 
quase impossibilidade de existir a paz entre árabes e judeus.

Resolvemos retornar ao Bairro Judeu e após visitar 
algumas lojas encontramos uma senhora judia que, du-
rante nossa conversa, disse que Jesus Cristo era apenas 
um judeu comum, não rabino, filho de Maria e José, mas 
que não reconhecia n’Ele nenhuma dimensão mística 
ou espiritual.

Realmente, Jerusalém é uma cidade de hábitos, opi-
niões e interesses antagônicos.

Apesar da polêmica sobre Jesus ser o Messias ou não, 
é importante lembrar que a história da humanidade é di-
vidida entre antes de Cristo (a.C.) e depois de Cristo (d.C.). 
Essa é mais uma constatação de como Jesus Cristo, na 
sua experiência Terrestre, foi importante para todos nós. 
O Mestre Jesus, foi principalmente mestre do amor e da 
paz, mas infelizmente muitos de nós não conseguimos 
entender a sua mensagem.

Muitas vezes, Jesus se comunicou através do silêncio 
e usava isso com frequência. Em muitas situações, apenas 
se calou, não usando palavras. O seu silêncio fazia as pes-
soas pensarem. Outro grande aprendizado!
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CAPÍTULO 30

OS ESSÊNIOS E OS MANUSCRITOS 
DE QUMRAN

“A natureza e os seres humanos são 
o verdadeiro Templo de Deus.”

(Filosofia espiritual dos Essênios)

O nosso grupo tinha um grande interesse em conhe-
cer um pouco mais a história dos essênios, bem como ob-
ter mais informações sobre os manuscritos encontrados 
nas Cavernas de Qumran, perto do Mar Morto.

Como a distância de Jerusalém até o local era relati-
vamente grande para se ir caminhando, decidimos alugar 
um carro para facilitar o nosso transporte e desta manei-
ra visitar outros pontos bíblicos de interesse.

Qumran é um sítio arqueológico localizado na 
Cisjordânia situado a 22 km a leste de Jerusalém, a 12 km 
de Jericó e a 2 km do Mar Morto. O seu nome significa 
“ruína da mancha cinzenta”. Qumran tornou-se famosa 
a partir de 1947 quando um jovem beduíno, Muhammad, 
encontrou em suas cavernas e grutas centenas de manus-
critos que são a versão mais antiga existente do texto bí-
blico que conhecemos.

Para chegarmos até o local, descemos de Jerusalém 
que está numa altitude de cerca de 760 metros na dire-
ção  leste a Jericó e depois dobramos a direita para atin-
girmos o Mar Morto. Na prática, fizemos uma parte do 
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caminho que havíamos percorrido a pé, dias atrás, quan-
do saímos do Monte das Tentações em Jericó com destino 
a Jerusalém. A viagem foi rápida e em cerca de 40 minutos 
já estávamos em frente das ruínas de Qumran.

O solo era bem árido, o que não permitia cultivos, o 
ar muito seco, além de bastante calor. Lá praticamente 
não chovia. Provavelmente essas condições climáticas 
inadequadas, aliadas às dificuldades de acesso, é que 
permitiram a preservação das estruturas e materiais ar-
queológicos existentes.

Começamos a andar pelas ruínas e pudemos encontrar 
cisternas, salas de banhos, refeitórios, etc. A descoberta 
dos primeiros manuscritos antigos, encontrados em uma 
caverna, por um jovem beduíno que cuidava de um reba-
nho de ovelhas, espalhou-se rapidamente após a notícia da 
venda deste primeiro lote de manuscritos. A comunidade 
científica passou cerca de 10 anos pesquisando em toda a 
área e foram achados cerca de 930 fragmentos de manus-
critos hebraicos, aramaicos e gregos em onze cavernas, 
datando de 250 a.C. até ao século I da Era Cristã. Foi cons-
tatado que o assentamento de Qumran começou em 186 
a.C. e se estendeu até 70 d.C. quando foi destruída pelos 
romanos. O local chegou a comportar 200 a 300 pessoas.

Os manuscritos encontrados foram escritos em per-
gaminhos e papiros, acreditando-se que esta biblioteca foi 
transportada às pressas para dentro das cavernas um pouco 
antes da destruição romana. Os manuscritos possuem con-
teúdos bíblicos que estão  contidos na Bíblia hebraica (Velho 
Testamento), obras apócrifas que não foram incluídas na 
Bíblia além de obras litúrgicas, visões apocalípticas, etc.

O nosso grupo se dividiu. Enquanto Antonio Cesar 
e eu analisávamos os detalhes dos escombros e ruínas 
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de cisternas, cemitérios, câmaras de banhos de pu-
rificação e outras construções, o Albino e Eustáquio 
decidiram subir até as cavernas que ficavam no alto 
da montanha. Eles disseram depois que, lá de cima, 
foi possível contemplar o Mar Morto e que para atin-
gir as cavernas foi necessário fazer algumas escaladas 
até mesmo rastejar nas grutas e túneis, pois eles eram 
bastantes baixos. Eustáquio também confidenciou 
que conhecer as Grutas de Qumran era algo que ele 
sempre almejou desde a sua juventude e que esses ma-
nuscritos só conseguiram se manter intactos devido a 
aridez do solo e o ar seco.

Os turistas que visitavam Qumran tinham sempre um 
questionamento: “Que povo era esse que viveu neste local?”

Eram os essênios, um grupo messiânico do movi-
mento judaico que teve início em meados do 2º século 
a.C. e que terminou no ano de 68 d.C., quando os roma-
nos destruíram Qumran. Eles eram “ascetas”, adeptos da 
prática da renúncia do prazer ou mesmo não satisfação 

Albino nas Grutas de Qumran.



219

de algumas necessidades básicas, com o objetivo de se 
alcançar fins espirituais. Alimentavam-se basicamente 
de frutas e legumes e banhavam-se nas águas, num ri-
tual para obter a purificação espiritual.

A palavra essênio tem várias interpretações nas di-
versas línguas, sendo que algumas são “união”, “comu-
nidade”, “piedoso” ou mesmo “aqueles que curam”. A al-
ternativa mais aceita é terapeuta e curador. Estudiosos 
mostram que os essênios surgiram como uma ordem 
que havia se afastado do judaísmo tradicional. Eles opta-
ram por se retirarem para o deserto, vivendo em comu-
nidade, cumprindo a Lei de Moisés e a dos profetas do 
judaísmo, conforme está no Velho Testamento. Autores 
estimam que os essênios possam ter chegado a um gru-
po de até 4.000 pessoas.

Os essênios tinham alguns costumes característicos 
como se vestir de branco, realizar o ritual do batismo 
nas águas, tomar banhos antes das refeições, submeter 
a comida a regras rígidas de purificação, ser vegetariano, 
acreditar em curas e bênçãos com as mãos, utilizar ervas 
medicinais e argilas para realizar curas, sendo que o celi-
bato dos mestres e líderes não era obrigatório.

Uma das crenças importantes dos essênios, que acre-
dito e compartilho, é que a natureza e os seres humanos 
são os verdadeiros Templos de Deus. Assim, a verdadei-
ra “Casa de Deus” seria os nossos corações e não igrejas 
físicas construídas pelos homens. Um outro aspecto im-
portante que os essênios defendiam (e eu também) é que 
quando você desejar fazer uma oferta a Deus, poderá fazê-
-la partilhando alimentos com os famintos, sejam homens 
ou animais. No Evangelho de Mateus 6:6, Jesus no Sermão 
da Montanha disse algo parecido:
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“Mas, quando você orar, vá para seu quarto, feche a por-
ta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que 
vê em secreto, o recompensará.”
Mateus 6:6

Alguns historiadores mostram uma série de semelhan-
ças entre os rituais dos primeiros cristãos com os rituais 
dos essênios, principalmente no que se refere ao batismo 
e comunhão. Eles inclusive citam que João Batista  possa 
ter sido um essênio e que o próprio Jesus Cristo no inter-
valo entre a sua infância, aos 12 anos, até o momento que 
começou o seu ministério, também tenha tido contato com 
o grupo. Existia inclusive uma expectativa que, após a tra-
dução total dos manuscritos, pudessem existir referências 
explícitas entre a seita e os primeiros cristãos, inclusive 
João Batista e o próprio Jesus Cristo, mas isso não aconte-
ceu. Teólogos também opinam que os essênios influencia-
ram outras seitas judaicas como é o caso dos “Nazarenos” 
já que existia um reduto deles em Nazaré. Eles se vestiam 
de branco, eram simples, vegetarianos e tinham como ob-
jetivo servir a Deus.

Andamos um pouco mais pelas ruínas e após contem-
plarmos um pouco mais todo aquele conjunto arqueológi-
co, saímos de Qumran em direção ao Mar Morto.
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CAPÍTULO 31

O MAR MORTO

“Nunca seríamos servos dos romanos e 
nem de ninguém além do próprio Deus.”

(Eleazar ben Yair, líder judaico)

Ao descer as colinas de Qumran já começamos a ver 
o Mar Morto e toda a sua vasta extensão. O Mar Morto, 
assim como o Mar da Galileia, é verdadeiramente um 
lago. O Mar da Galileia é de água doce e já o Mar Morto, 
de água salgada.

O nome Mar Morto é devido ao seu alto teor de salini-
dade que impede vida em suas águas, com exceção de algu-
mas algas e alguns tipos de arqueobactérias. Nos oceanos, 
o teor de sal é de 30 a 35 gramas por litro, enquanto que 
no Mar Morto é de cerca de 350 gramas por litro, ou seja, 
dez vezes mais. Assim, qualquer peixe que chegue pelo Rio 
Jordão, ao desaguar no Mar Morto morre imediatamente.

Cerca de 80 anos atrás, o Mar Morto possuía uma área 
de 1.050 km² mas como a evaporação das suas águas é 
maior que o volume de água que chega do Rio Jordão, a sua 
superfície caiu para 650 km². O seu comprimento máximo, 
que era de 80 km, hoje é de apenas 50 km. Nas últimas dé-
cadas, esta contínua perda de água está sendo de cerca de 
1 metro de profundidade por ano.

A localização do Mar Morto é estratégica no Oriente 
Médio, pois divide três nações. A margem direita é Jordânia, 



222

a margem esquerda norte é da Autoridade Palestina e a mar-
gem esquerda sul é de Israel. Atualmente sua lâmina d’água 
está na altitude -427 m, ou seja, está a 427 metros abaixo do 
Mar Mediterrâneo, sendo o maior desnível negativo do mun-
do em relação ao nível do mar.

Ao longo da sua história o Mar Morto já foi descrito com 
outros nomes como Mar de Sol, Mar da Morte, Mar de Ló 
(personagem bíblico), Mar de Zoar (cidade bíblica), Mar de 
Asfaltite (mistura natural de betume asfáltico e matérias or-
gânicas), Mar Oriental e Mar de Arava (área desolada).

Existem muitas passagens bíblicas que se referem ao 
Mar Morto, principalmente no tempo do Rei Davi. Esta de-
signação de Mar Morto só começou no século II da era cristã. 
No Antigo Testamento ele é considerado como o Mar Salgado 
ou Mar de Arabá ou ainda Mar Oriental. Eis um exemplo em 
Gênesis 14:3.

“Todos esses últimos juntaram suas tropas no vale de 
Sidim, onde fica o mar Salgado.”
(Gênesis 14:3)

Lembramos que, dias atrás, nós havíamos percorrido 
a margem direita do Mar Morto na Jordânia, quando re-
tornamos de Petra com o guia Faissal e ele nos mostrou a 
estátua da mulher de Ló, uma formação de sal que tem a 
aparência de um corpo feminino. Na Bíblia, este episódio 
faz parte da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra 
e relata como a esposa de Ló foi transformada em uma es-
tátua de sal porque desobedeceu a uma ordem dada por 
Deus e olhou saudosa para a Sodoma que tanto amava. O 
Livro de Gênesis 19:16-27 relata esta passagem.

“Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, 
como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali 
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à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor 
teve misericórdia deles.
Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: ‘Fuja 
por amor à vida! Não olhe para trás e não pare em lugar 
nenhum da planície! Fuja para as montanhas, ou você 
será morto!’
Ló, porém, lhes disse: ‘Não, meu senhor!
Seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o 
Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não 
posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade 
cairá sobre mim, e morrerei.
Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que 
dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá! Mesmo sendo 
tão pequena, lá estarei a salvo’.
‘Está bem’, respondeu ele. ‘Também lhe atenderei esse 
pedido; não destruirei a cidade da qual você fala.
Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você 
não chegar lá’. Por isso a cidade foi chamada Zoar.
Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a 
terra.
Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo 
e enxofre sobre Sodoma e Gomorra.
Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com 
todos os habitantes das cidades e a vegetação.
Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou 
numa coluna de sal.
Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar 
onde tinha estado diante do Senhor.”
Gênesis 19: 16-27

Penso, assim como vários teólogos, que este trecho bí-
blico deve ser analisado num sentido figurado e não pode 
ser interpretado “ao pé da letra”. A mensagem que  deve-
mos entender é que Deus deseja que sigamos a sua palavra 



224

e que evitemos cometer os mesmos erros do passado e que 
não tenhamos restrições em adotar atitudes compatíveis 
com os seus ensinamentos divinos.

O Mar Morto atualmente, tanto do lado israelense 
como jordaniano, possui vários pontos adequados para 
se tomar banho com banheiros, chuveiros, cadeiras e 
guarda-sóis. Além disso, existem vários resorts e hotéis 
de luxo que costumam oferecer, além da piscina normal, 
uma piscina com água do mar.

Chegamos num local público para nos banharmos, 
a exemplo de turistas de várias partes do mundo. Como 
a salinidade da água é muito alta, não é possível mer-
gulhar e sim somente boiar. Isso mesmo, boiar! Afinal 
ninguém afunda nestas águas, sendo que precisávamos 
tomar muito cuidado para evitar que a água caísse em 
nossos olhos ou mesmo em nossos lábios. A sensação 
de entrarmos na água era semelhante a de estarmos en-
trando em uma banheira de óleo hidratante.

Boiando no Mar Morto devido à salinidade da água.
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Uma outra experiência interessante foi quan-
do Albino conseguiu encontrar recipientes com a 
famosa lama negra e cobriu o seu corpo. Segundo 
especialistas, a lama negra contribui para o rejuve-
nescimento da pele, além de gerar sensação de rela-
xamento. Esta fama da lama negra vem desde a época 
de Cleópatra. Uma ação adicional a lama negra é que 
quando boiamos nas águas do Mar Negro, existem 
sais que beneficiam a pele, reduz a oleosidade e ain-
da diminui espinhas. Por isso, é que existem muitos 
Spa’s na região.

Após nos divertirmos nas águas do Mar Morto, 
resolvemos visitar Massada que faz parte da história 
da primeira guerra romano-judaica e ficava próxima 
de onde estávamos. Massada, significa lugar seguro 
ou fortaleza e está situada no topo de uma montanha, 
sendo uma fortaleza natural com penhascos íngre-
mes. A sua construção teve o objetivo de se proporcio-
nar uma fortaleza para a Judeia, mas posteriormente 
o Rei Herodes, o Grande, ampliou o lugar e construiu 
um Palácio.

Após a destruição do Segundo Templo pelos roma-
nos no ano 70, rebeldes zelotas (movimento político 
judaico de sublevação contra o Império Romano) fu-
giram de Jerusalém para Massada. Para ter acesso a 
Fortaleza, que era considerada elevada, isolada e ina-
cessível, os romanos precisaram fazer um cerco em 
toda a montanha para isolar os judeus. Assim, durante 
3 anos, cerca de 15.000 romanos, entre eles 8.000 com-
batentes cercaram as 960 pessoas que se refugiaram 
lá, a maioria famílias. A legião romana após cercar 
toda a montanha construiu uma muralha de circun-
valação (técnica militar para cercos) antes de começar 
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a construção de uma rampa, que alcançou 100 me-
tros de altura. Assim, uma gigantesca torre de cerco 
(28 metros de altura) com aríete foi empurrada rampa 
acima, enquanto as tropas romanas jogavam tochas 
em chamas contra uma muralha de madeira. Durante 
todo o tempo os refugiados não reagiram e quando os 
romanos entraram na fortaleza estavam todos mortos 
porque cometeram suicídio em massa.

Estávamos, na parte baixa, junto com outros turis-
tas, olhando para as ruínas da Fortaleza de Massada, 
bem no topo da montanha e tínhamos duas opções 
para chegar ao local. A primeira era subir a pé um ca-
minho considerado como “A Serpente” por ser neces-
sário serpentear pelo trajeto com muitos ziguezagues, 
o que iria demorar cerca de uma hora. A segunda op-
ção seria tomarmos um moderno teleférico cujo aces-
so demorava apenas três minutos. Apesar de estarmos 
em condições de subir a pé, optamos pelo teleférico 
para ganhar tempo.

Fortaleza de Massada, ao fundo o Mar Morto.
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Chegamos ao topo e começamos a visitar as suas 
ruínas. No fundo era uma pequena vila que já abrigou 
960 pessoas, com palácio, casa de banho, torres de vi-
gília, sinagoga e principalmente vários reservatórios 
de água e alimentos. Do alto de suas muralhas ficamos 
imaginando cenas do cerco conforme havíamos assisti-
do momentos antes no vídeo, onde incluíram trechos do 
filme “Masada”, interpretado por Peter O’Toole e Peter 
Strauss. Este filme exaltou de um lado as virtudes da en-
genharia romana e, de outro, o nacionalismo dos rebel-
des judeus que queriam uma nação livre.

Confesso que não estávamos nos sentindo bem ali, 
um lugar onde quase mil pessoas cometeram um sui-
cídio coletivo. Como o judaísmo proíbe o suicídio, os 
judeus tiraram a sorte e foram se matando um por vez, 
até o último, que assim seria o único a tirar a sua pró-
pria vida. Um dos motivos que aumentou a minha emo-
ção foi ler as últimas palavras do líder judeu Eleazar 
ben Yair, que estimulou o suicídio coletivo:

“Como decidimos há muito tempo atrás que nunca se-
ríamos servos dos romanos e nem de ninguém além 
do próprio Deus, que sozinho é o Senhor verdadeiro e 
justo da humanidade, a época chegou que nos obriga 
a tornar esta resolução verdadeira na prática. Somos 
os primeiros que se revoltaram, somos os últimos a lu-
tar contra eles e só posso estimar este fato em favor de 
Deus, que nos concedeu-o, de que ainda está em nossas 
mãos morrer bravamente e livres.”

Continuei contemplando o pátio e suas muralhas e 
constatei, mais uma vez, a contradição de vidas serem 
ceifadas em nome de um Deus que tem o objetivo de ge-
rar amor e paz em nossos corações.
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É importante lembrar que o cerco de Massada era 
considerado por muitos em Israel como um símbolo do 
heroísmo judaico. Outros, porém, consideravam um 
radicalismo exagerado pois recorreram ao suicídio e 
ao assassinato de suas famílias, ambas práticas proi-
bidas pelo judaísmo.

Descemos de Massada com mais cultura em nossas 
mentes e, certamente, com nossos corações mais tristes.
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CAPÍTULO 32

A RESSURREIÇÃO E A ASCENSÃO DE JESUS

“Ide por todo o mundo e pregai o 
Evangelho a toda a criatura.”

(Marcos 16:15)

Acordamos cedo para arrumar as mochilas e deixar 
tudo preparado pois a nossa viagem estava chegando ao fim. 
Nossa intenção era retornar ao Monte das Oliveiras, visitando 
a Igreja do Pai Nosso e a Capela da Ascensão que representava 
o último dia de Jesus em Jerusalém e a sua partida desta Terra 
para outro plano espiritual. Para nós, também era o nosso úl-
timo dia em Jerusalém, a nossa partida da Terra Santa.

Chegamos ao Monte das Oliveiras e nos dirigimos 
para a Igreja do Pater Noster, um templo católico, que faz 
parte de um convento carmelita. Ela foi construída sobre 
uma gruta onde, segundo a tradição, Jesus fazia reuniões 
para ensinar a seus apóstolos. Foi ali que Jesus os ensi-
nou a orar o Pai Nosso. A primeira Igreja neste local foi 
construída por Helena, mãe do Imperador Constantino 
por volta de 330 d.C. mas foi destruída durante a invasão 
persa de 614. Posteriormente, as cruzadas construíram 
uma nova basílica. A atual edificação é do século 19, tendo 
as paredes do retiro e da igreja sido cobertas por versões  
da oração “Pai Nosso” nos principais idiomas conhecidos, 
seguindo uma prática dos cruzados.

Começamos a percorrer os corredores e o pátio que 
tinha um jardim com belas rosas em várias cores. Por 
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curiosidade, contei 132 painéis com a Oração do Pai Nosso 
em línguas diferentes. Encontramos duas versões dife-
rentes em português, uma para Portugal e a outra para o 
Brasil. Fiquei emocionado e gratificado quando encontrei 
o Pai Nosso, em guarani, a língua natal de nossos indíge-
nas e dos brasileiros nativos.

O atual Pai Nosso que oramos é o seguinte:

“Pai nosso que estais no Céu,
santificado seja o Vosso Nome.
Venha a nós o Vosso reino,
seja feita a Vossa vontade,
assim na terra como no Céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido
e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. 
Amém.”

Igreja do Pai Nosso.
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Encontramos em uma pedra branca de mármore, es-
crita em aramaico, a oração original na forma que, segun-
do alguns historiadores, era falado pelo Mestre Jesus. O 
aramaico era um idioma originário da Alta Mesopotâmia 
(século VI a.C.) e era a língua usada pelos povos da região. 
Jesus falava para os seus discípulos e para a população 
sempre em aramaico.

A tradução direta para o português, sem os ajustes feitos 
ao longo do tempo pela Igreja, nos mostra uma bela oração:

“Pai-Mãe, respiração da vida, 
Fonte do Som, Ação sem palavras, 
Criador do Cosmos! 
Faça a sua Luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós 
para que possamos torná-la útil.
Ajude-nos a seguir nosso caminho, 
respirando apenas o sentimento que emana do Senhor.
Nosso Eu, no mesmo passo, possa estar com o Seu, 
para que caminhemos como Reis e Rainhas 
com todas as outras criaturas.
Que o Seu e o nosso desejo sejam um só, em toda a Luz, 
assim como em todas as formas, em toda existência 
individual, 
assim como em todas as comunidades.
Faça-nos sentir a alma da Terra dentro de nós, 
pois, assim, sentiremos a Sabedoria que existe em tudo.
Não permita que a superficialidade e a aparência das 
coisas do mundo nos iluda 
e nos liberte de tudo aquilo que impede nosso crescimento.
Não nos deixe ser tomados pelo esquecimento 
de que o Senhor é o Poder e a Glória do mundo, 
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a Canção que se renova de tempos em tempos e que a 
tudo embeleza. 
Possa o Seu amor ser o solo onde crescem nossas ações.

Que assim seja!”

Continuamos passeando pela Basílica e descemos 
para a gruta em que Jesus se reunia com seus apóstolos.

Mais uma vez fizemos uma viagem pelo tempo, ima-
ginando a cena com o Mestre ensinando-os. O tempo era 
outro, mas o lugar era ali, onde estávamos.

Durante um certo tempo ficamos no pátio observan-
do a movimentação dos grupos de turistas e um fato in-
teressante é que, normalmente, fiéis em grupo faziam a 
Oração do Pai Nosso em sua língua natal.

Decidimos visitar, bem próximo dali, a Capela da 
Ascensão de Jesus. Apesar de ser um pequeno Templo, ele 
é de grande importância para o Cristianismo. Entramos no 
portão de acesso à Capela, que apesar do tamanho reduzi-
do, era cercada por grandes muros. No seu interior existia 
uma pedra com a marca de um pé cravado na rocha.

A Ressurreição e Ascensão de Jesus são citadas em 
vários locais na Bíblia e são de suma importância para a 
fé cristã. Na Via Crucis, nós conhecemos os detalhes de 
como Jesus foi crucificado pelos romanos na sexta-feira, 
sepultado em um túmulo novo por José de Arimateia e 
ressuscitado no domingo, tendo aparecido para muitas 
pessoas durante quarenta dias quando, então, ascendeu 
ao céu para se sentar a direita do Pai.

Jesus por várias vezes profetizou a sua própria morte. 
No Evangelho de Marcos 8:31-33 e Mateus 20:17-19 são des-
critas estas passagens.
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“Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário 
que o Filho do homem sofresse muitas coisas e fosse re-
jeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdo-
tes e pelos mestres da lei, fosse morto e três dias depois 
ressuscitasse.
Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, cha-
mando-o à parte, começou a repreendê-lo.
Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e 
repreendeu Pedro, dizendo: ‘Para trás de mim, Satanás! 
Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens’.”
Marcos 8:31-33

“Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus cha-
mou em particular os doze discípulos e lhes disse:
‘Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do homem 
será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres 
da lei. Eles o condenarão à morte
e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoi-
tem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará!’”
Mateus 20:17-19

O Evangelho de Mateus 28:1-20 descreve como ocorreu 
a ressurreição de Jesus e algumas de suas aparições para 
os apóstolos dois mil anos atrás.

“Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da 
semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o 
sepulcro.
E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do 
Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a 
pedra da entrada e assentou-se sobre ela.
Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes 
eram brancas como a neve.
Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos.
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O anjo disse às mulheres: ‘Não tenham medo! Sei que vo-
cês estão procurando Jesus, que foi crucificado.
Ele não está aqui; ressuscitou, como tinha dito. Venham 
ver o lugar onde ele jazia.
Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressusci-
tou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para 
a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei’.
As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedronta-
das e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos 
discípulos de Jesus.
De repente, Jesus as encontrou e disse: ‘Salve!’ Elas se 
aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram.
Então Jesus lhes disse: ‘Não tenham medo. Vão dizer a 
meus irmãos que se dirijam para a Galileia; lá eles me 
verão’.
Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos 
guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos 
sacerdotes tudo o que havia acontecido.
Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os 
líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos sol-
dados grande soma de dinheiro,
dizendo-lhes: ‘Vocês devem declarar o seguinte: Os dis-
cípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, 
enquanto estávamos dormindo.
Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe da-
remos explicações e livraremos vocês de qualquer 
problema’.
Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como 
tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre 
os judeus até o dia de hoje.
Os onze discípulos foram para a Galileia, para o monte 
que Jesus lhes indicara.
Quando o viram, o adoraram; mas alguns duvidaram.



235

Então, Jesus aproximou-se deles e disse: ‘Foi-me dada 
toda a autoridade nos céus e na terra.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, 
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu or-
denei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o 
fim dos tempos’.”
Mateus 28:1-20

No Evangelho de Lucas 24:51 é descrita a sua ascen-
são ao céu.

“Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado 
ao céu.”
Lucas 24:51

Descemos do Monte das Oliveiras e nos dirigimos, 
em silêncio para o veículo onde estavam as nossas mo-
chilas, já que iríamos partir direto para o Aeroporto de 
Tel-Aviv. Com os olhos vermelhos e algumas lágrimas 
escorrendo, olhamos pela última vez para a Capela da 
Ascensão, de onde Jesus partiu desta Terra. Talvez es-
tivéssemos, ao nosso modo, repetindo gestos parecidos 
com os dos apóstolos.

Em nossos corações, uma imensa gratidão a Deus 
por ter nos permitido vivenciar esta experiência
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CAPÍTULO 33

REFLEXÕES & APRENDIZADOS

“Na verdade, na verdade te digo 
que aquele que não nascer de novo, 

não pode ver o Reino dos Céus.”
(João 3:3)

Neste último capítulo do livro, o de número 33, descre-
vo um pouco de tudo o que aprendi e senti ao longo desta 
experiência que vivenciei percorrendo boa parte do roteiro 
que Jesus Nazareno, o Mestre dos Mestres, o Filho de Deus, 
cumpriu como ser humano nesta Terra. Foi uma experiên-
cia muito gratificante, uma das melhores da minha vida, 
provavelmente a de maior intensidade espiritual.

Porque 33 capítulos? O número 33 é simbólico, des-
de a época do filósofo e matemático grego Pitágoras, seis 
séculos antes de Cristo, sendo considerado o mais eleva-
do de todos os Números Mestres, o mais sagrado, o que 
simbolizava a verdade Divina. A história diz que Jesus 
foi crucificado aos 33 anos, apesar de não existir com-
provação sobre este fato. Nos relatos bíblicos, José teria 
supostamente 33 anos ao se casar com a Virgem Maria,  
segundo registros Jesus operou 33 milagres ao longo de 
sua vida terrestre e o nome de Deus foi mencionado 33 
vezes no Livro de Gênesis, o Rei Davi reinou durante 33 
anos em Jerusalém e muitas outras coincidências.

No Islamismo, outra religião monoteísta abraâmica, to-
dos os habitantes do paraíso têm eternamente 33 anos. Na 
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Ordem Maçônica, que estuda o Velho e Novo Testamento, 
além de livros filosóficos, tem o seu grau 33 que é a mais 
elevada honraria, destinada a poucos maçons altamente 
qualificados. Na biologia, 33 são as voltas sequenciais que 
formam o DNA e os humanos possuem 33 vértebras.

As atitudes e comportamentos adotados por Jesus Cristo 
ao longo de sua vida constituem muitos ensinamentos não 
somente para a nossa vida pessoal, como também profissio-
nal e empresarial. Jesus foi sempre um grande líder, trans-
mitindo segurança e confiança tanto para os seus apóstolos 
como para todos que o ouviam, fossem seguidores ou não. 
Jesus não só falava, mas dava exemplos. Também estimula-
va seus liderados a serem independentes e autoconfiantes 
visando buscar, cada um, o seu próprio caminho. Formou 
uma equipe de homens simples que o seguiram e posterior-
mente levaram os seus ensinamentos para o mundo. Jesus 
era persuasivo e carismático, pois fazia as pessoas largarem 
tudo para segui-lo. Jesus tinha sempre iniciativa de líder 
e não esperava as coisas acontecerem, ele fazia acontecer. 
Era inovador e sabia quebrar regras quando as mesmas não 
eram justas ou sensatas. Jesus era automotivado e tinha 
uma missão extremamente árdua a cumprir e a cumpriu. 
Ele era sereno ao falar e não levantava a voz nos momentos 
de criticar ou mesmo discordar de algo.

Jesus foi um excelente líder inspirador e seguiu o plano 
do seu Pai, mesmo que para isso precisasse sofrer muito. 
Ao longo de sua vida, Ele se preparou para cumprir a sua 
missão e atingir o seu objetivo nesta Terra. Jesus estava 
sempre ensinando e orientando, por isso era sempre  cha-
mado de Mestre. Ele era sincero e conversava pessoalmen-
te com cada um. Sempre foi humilde, apesar de ser o Filho 
de Deus. Era grato, agradecendo a todos por simples ges-
tos ou mesmo na hora de alimentar-se. Jesus resolvia os 
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problemas e era rápido nas tomadas de decisão. Era um ex-
celente comunicador, falava através de parábolas, contan-
do histórias, o que permitia a todos, independente da idade 
e cultura, entender suas mensagens.

Ele sabia recuar, quando por várias vezes saiu de luga-
res onde não era bem-vindo. Conseguia distinguir a since-
ridade da bajulação, repreendia com firmeza os arrogantes 
e orgulhosos. Era um servidor constante e fazia questão de 
demonstrar que o líder maior é aquele que mais serve. Nas 
horas difíceis, sabia manter-se calmo. Era justo com pos-
síveis divergências entre a lei dos homens e a lei de Deus. 
Estava sempre perto de sua equipe, conversando com to-
dos e alimentando-se junto deles. Sabia advertir seus segui-
dores sobre o futuro e as dificuldades que iriam acontecer. 
Estabelecia prioridades, sabia se recolher nos momentos 
de reflexão. Defendia e era grato a sua equipe.

Realmente, era o Mestre dos Mestres!
No Sermão da Montanha, descrito no Evangelho de 

São Mateus e transcrito neste livro no Capítulo 9, pode-
mos também receber vários importantes ensinamentos. 
Precisamos nos reconciliar com quem tenhamos divergên-
cias e estejamos afastados. Não devemos guardar mágoas 
e rancor de quem possa ter nos ofendido. Precisamos per-
doar quem nos machucou. Não revidarmos ofensas, pois 
violência só gera violência. Sermos humildes, servindo 
as pessoas. Não perdermos nosso tempo falando das pes-
soas. Amarmos e ajudarmos o próximo. Fazermos o bem 
sem esperarmos recompensas. Não termos medo de amar 
quem não nos ama. Sermos discretos quando ajudarmos 
pessoas ou mesmo darmos esmolas ou fazermos doações. 
Orarmos direto a Deus, conversando com Ele, usando nos-
sas próprias palavras. Não nos apegarmos a bens materiais. 
Administrarmos nossa ansiedade com relação à solução de 



239

nossos problemas, pois o tempo de Deus é diferente do nos-
so tempo. Não julgarmos as pessoas, principalmente quan-
do elas erram. Fazermos o bem a todos. Orarmos sempre 
com muita fé. Creio que o Sermão da Montanha e o Pai 
Nosso sejam as grandes mensagens do Cristianismo.

A decisão inicial de planejar essa viagem e reviver os 
passos do Mestre foi buscar a tão sonhada paz interior. 
Quando as pessoas estão em paz consigo mesma, também 
existe paz entre os povos e não é necessária uma guerra 
para dirimir conflitos entre as nações. Líderes que estimu-
laram ou fizeram guerras, normalmente não estavam em 
paz consigo próprio e muitos deles não conseguiram admi-
nistrar os seus próprios conflitos internos.

Algumas atitudes pessoais podem nos ajudar a en-
contrar a paz e facilitar vivenciarmos mais momentos 
tranquilos ao longo de nossas vidas. Ter e manter o bom 
humor, sorrir para as pessoas, ser paciente com todos, 
perdoar a si próprio, perdoar os outros, aprender a li-
dar com vitórias e derrotas, desenvolver pensamentos 
otimistas, cultivar a crença no Deus em que se acredita, 
meditar, interagir com a natureza, ser honesto nos re-
lacionamentos, ser grato e ser autoconfiante. Esse é um 
grande desafio para todos nós.

E a paz entre árabes e judeus? É possível? Especialistas 
acreditam que ao longo dos anos os israelenses e palestinos 
chegaram próximos de um acordo de paz, mas de ambas as  
partes, faltaram coragem e vontade política para cederem e 
fazerem as concessões necessárias. Se Israel e a Autoridade 
Nacional Palestina evoluírem para promoverem a paz, a 
mesma será ampliada para toda a região. A Liga dos Estados 
Árabes, que congrega 23 países com cerca de 350 milhões 
de habitantes, deseja e apoia o processo de paz.
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Sempre que os Acordos de Paz estão avançando, os 
radicais de cada país se manifestam contrariamente a 
qualquer tipo de concessão. Assim, fica difícil obter um 
acordo que seja politicamente sustentável para ambos 
os lados. Existem vários pontos que são cruciais para se 
chegar à paz. A posse e possível divisão de Jerusalém en-
volvem sentimentos religiosos e nacionais além da ques-
tão política. A definição da fronteira definitiva, principal-
mente Faixa de Gaza e a Cisjordânia, que Israel tomou na 
Guerra dos Seis Dias, implicam em remanejamento de 
assentamentos e trocas de áreas, com o que muitos não 
concordam. Existe também a exigência da Palestina em 
retornar milhões de refugiados e seus descendentes, mas 
Israel não concorda. Talvez, a melhor solução para se che-
gar à paz seja via fortes concessões de israelenses e pa-
lestinos, e que sejam posteriormente referendadas pela 
população dos dois países.

Realmente, a paz no mundo começa dentro de nós!
O meu aprendizado pessoal, nos níveis emocional 

e espiritual, foi muito intenso neste período tanto no 
planejamento da viagem como durante a peregrinação. 
Pude sentir-me bem próximo do Deus que acredito e te-
nho fé, o que me gerou tranquilidade e autoconfiança. 
Aprendi a controlar um pouco mais a minha ansieda-
de pois o tempo de Deus é certamente muito diferente 
do tempo que eu desejo para que meus sonhos e obje-
tivos se tornem realidade. Passei também a entender 
que nem sempre o que aspiro é realmente o melhor para 
mim. Deus sabe o que melhor me convém.

Quanto a paz interior, a almejada paz de espírito que 
tanto busco, percebi que poderia continuar com algumas 
características que possuo como ser otimista, manter o 
bom humor, continuar sendo extrovertido e tendo sempre 



241

um sorriso nos lábios. Porém, necessito refletir e exercitar 
novas atitudes como exigir menos de mim e principalmen-
te aprender a perdoar-me quando cometo erros ou mesmo 
fracasso nas metas que defino na minha vida.

Creio que também aprendi a orar melhor, pois normal-
mente faço as minhas orações sozinho e em silêncio, falan-
do pouco pois Deus já sabe o que necessito e procurando 
escutar o que Ele pode me dizer. Eu diria que aprendi a 
“conversar” com Deus.

Esta experiência na Terra Santa também me ajudou a 
conviver melhor com os meus amigos, pois pude praticar, 
com atitudes simples, o amor ao próximo: saber ouvir, in-
teressar-se realmente pelas pessoas, ajudar sempre que 
necessário, não julgar, ser paciente, compreender e respei-
tar as diferenças individuais e principalmente fazer o bem 
sem esperar reciprocidade.

Penso que, agora, estou mais apto para seguir a síntese 
dos ensinamentos do Mestre Jesus que é amar a Deus so-
bre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.

Encerro este livro agradecendo mais uma vez a Jesus, o 
Mestre do Amor e da Paz, pelos seus ensinamentos! Muito 
obrigado por tudo!
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NOTAS

NOTAS DO AUTOR

A nossa peregrinação à Terra Santa começou a ser pla-
nejada em 1999 e ocorreu em setembro do ano de 2000, infe-
lizmente, num momento pouco propício devido ao aumento 
dos conflitos entre judeus e árabes. Apesar dos desafios e 
riscos existentes não desistimos dos nossos objetivos.

A escolha dos membros do grupo que percorre-
ram este roteiro foi feita de forma criteriosa e se ba-
seou principalmente na afinidade que estes amigos 
demonstravam quando participavam do caminho “Os 
Passos de Anchieta”, no Espírito Santo, que revive o 
percurso a pé, com cerca de 100 Km, que o Padre, ago-
ra Santo, José de Anchieta, fazia no século XVI entre 
o Colégio São Tiago em Vitória, atual sede do Governo 
Estadual, até a Aldeia Rerigtiba, em Anchieta, onde 
catequizava os indígenas. Este projeto foi concebido 
baseado na experiência do Caminho de Santiago que 
vários de nós já havíamos feito.

Comecei a redigir este livro em outubro de 2000 e 
só consegui concluí-lo em 2017, com diversos intervalos. 
Para poder descrever, com a máxima fidelidade os deta-
lhes da viagem, utilizei dezenas de horas de gravações 
feitas na época, centenas de páginas escritas, várias 
dezenas de vídeos e livros, além é claro de cerca de mil 
fotografias do nosso acervo pessoal. A vasta literatura 
existente na rede social via artigos, livros, vídeos, etc. 
também nos ajudaram bastante.
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Ao longo da minha vida, neste período de cerca de 17 
anos entre a peregrinação e a conclusão do livro acontece-
ram alguns fatos que acredito ser interessante comparti-
lhar com o leitor, pois tem ligação direta ou indireta com 
o presente livro.

NOTA 1 - A Segunda Intifada
Em setembro do ano 2000, quando fizemos nossa ca-

minhada na Terra Santa ocorreu a Segunda Intifada ou 
Intifada Al-Aqsa que é o movimento de revolta civil dos 
palestinos contra a política administrativa e a ocupação 
de territórios palestinos pelo Estado de Israel.

A primeira Intifada aconteceu no ano de 1987. Esta re-
volta de setembro de 2000 perdurou até fevereiro de 2005 
e estima-se que tenham morrido cerca de 3.000 palesti-
nos,  1.000 israelenses e 64 estrangeiros. Mais uma cons-
tatação de como a falta de paz faz todos perderem.
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NOTA 2 - Torres Gêmeas
Um exemplo da falta de paz!
No dia 11 de setembro de 2001, eu estava trabalhando 

na cidade de Nova York - Estados Unidos perto do comple-
xo empresarial World Trade Center, quando ocorreram os 
ataques suicidas com os sequestradores pertencentes à or-
ganização fundamentalista islâmica al-Qaeda, que jogaram 
dois aviões contra as Torres Gêmeas, tendo estas desaba-
das matando cerca de 3 mil pessoas de mais de 70 países.

Na manhã daquela terça-feira 11 de setembro, nós que 
estávamos nas proximidades não tínhamos noção do que 
estava ocorrendo, apesar de acreditarmos que poderia ser 
um acidente aéreo pontual e não um ataque terrorista. 
Em virtude do caos, corremos pelas ruas da cidade e eu só 
consegui entender um pouco mais a real situação quando 
deitado no chão de uma loja que nos abrigou, vimos pela 
televisão a queda da segunda torre e inclusive cenas de 
árabes radicais ao longo do mundo comemorando. Tentei, 
naquela tarde, doar sangue mas não foi aceito. Minha úni-
ca opção foi entrar em uma igreja física e orar.
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NOTA 3 - Musical “A Alegria Vem Pela Manhã”
Nos anos de 2009 e 2010, surgiu uma oportunidade ím-

par. Apesar da inexperiência e falta de talento, fui convidado 
por amigos para participar do Musical de Páscoa “Joy Comes 
in the Morning” do autor norte-americano David Danner. 
Este musical com título em português “A alegria vem pela 
manhã”, é uma adaptação do Salmo 30:5 que diz “O choro 
pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria”.

Na peça, eu interpretava o Evangelista Lucas narran-
do como foi a semana da Páscoa do filho de Deus, come-
çando pelo Domingo de Ramos quando comemoramos a 
entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Foi muito 
emocionante e prazeroso poder interpretar este persona-
gem, falando sobre a vida de Jesus. Mais uma experiência 
que agradeço a Deus.
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NOTA 4 - Álbum Fotográfico
No primeiro semestre de 2002, publiquei um Álbum 

Fotográfico intitulado “A Paz no Mundo Começa dentro de 
Nós”, contendo fotos em Preto & Branco de rostos de árabes 
e judeus no clima da pré-intifada de setembro de 2000. Na 
época, como fotógrafo amador, eu caracterizava cada rosto 
como se fosse uma paisagem facial, procurando interpre-
tar suas emoções. Incluí no Álbum trechos de textos de 
personalidades e líderes espirituais que, de uma forma ou 
outra, buscam a paz não somente entre as diversas etnias 
mas principalmente a paz no interior de cada um de nós.

A seguir, compartilho algumas fotos e trechos dos 
textos publicados.
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O Amor nunca falha, e a vida não 
falhará enquanto houver Amor.
Seja qual for sua crença, ou sua 
fé, busque primeiro o Amor.
Trecho extraído da Carta de 
Paulo aos Coríntios.
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Ouvistes que foi dito:
Amarás o teu próximo, e 
odiarás o teu inimigo.
Eu, porém, vos digo:
Amai a vossos inimigos, 
bendizei os que vos maldizem, 
fazei bem aos que vos 
odeiam, e orai pelos que vos 
maltratam e vos perseguem, 
para que sejais filhos do vosso 
Pai que está nos céus.
Jesus Cristo no Sermão da 
Montanha, segundo o Evangelho 
de Mateus 5:43-48
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Disseram-vos: Olho por 
olho e dente por dente!
Mas eu vos digo:
Somente os fracos se vingam.
Os fortes perdoam, e é honra 
para o injuriado perdoar.
Gibran Khalil Gibran
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O dia mais belo?
– Hoje...
A coisa mais fácil?
– Equivocar-se...
O pior defeito?
– O mau humor...
O pior sentimento?
– O rancor...
O presente mais belo?
– O perdão...
A sensação mais grata?
– A paz interior...
A coisa mais bela de todas?
– O amor...
Santa Teresa de Calcutá
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Todos nós desejamos 
ajudar uns aos outros.
Os seres humanos são assim.
Desejamos viver para a 
felicidade do próximo, não 
para seu infortúnio.
Por que havemos de odiar e 
desprezar uns aos outros?
Neste mundo há 
espaço para todos.
Charlie Chaplin em O Ditador.
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MAPA II - ROTEIRO DE VIAGEM



R
io Jord

ão

Nahr az Zarqa

Nahr al Yarmuk 

M a r  M e d i t e r r â n e o

Mar
Morto

M
ar

 d
a

G
al

ilé
ia

31˚

32˚

Tiberíades

Cafarnaum Betsaida

Gergesa

Citópolis
(Bete-Seã)

Caná

Gerasa

Madaba

Tel-Aviv

Nazaré

Naim

Qumran

Massada

Belém

Jerusalém

IDUMEIA

NABATEIA

DECÁPOLIS

SAMARIA

JUDEIA PEREIA

GALILÉIA
TRACONITES

Rafana

Diom

Abila
Gadara

Betania

Pela

Filadél�a
(Rabá)

Hipos

Jericó

Petra

Maiores Cidades

ORIENTE MÉDIO
NA ÉPOCA DE JESUS

Região governada por Herodes Arquelau, 
depois pelo governador romano Pôncio Pilatos

Região governada por Herodes Antipas

Região governada por Filipe

0 50 Km

254

MAPA III - ORIENTE MÉDIO NA ÉPOCA DE JESUS



255

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anotações



256

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anotações



9 788590 083535

LUCAS IZOTON é engenheiro e empre-
sário, com cursos de especialização no 
Brasil e exterior. Possui negócios na área 
de moda, empreendimentos imobiliários 
e hotelaria. Fundador da marca de moda 
Cobra D’agua.

Como dirigente voluntário não remune-
rado, fundou várias ONG’s, foi presidente 
da FINDES (Federação das Indústrias do 
Espírito Santo) e vice-presidente da CNI 
(Confederação Nacional da Indústria).

Palestrante em mais de mil eventos no 
Brasil e exterior. Instrutor credencia-
do pela ONU/SEBRAE para o Programa 
de Empreendedores – EMPRETEC. Já 
representou o país em vários eventos 
internacionais.

Autor de vários livros. Alguns deles são: 
“O Voo da Cobra” (gestão empresarial), 
“O Caminho Mágico” (descreve suas ex-
periências no Caminho de Santiago de 
Compostela), “Gerenciando e Lucrando 
no Varejo” (gestão de lojas) e “Você pode 
Ajudar a Salvar o Planeta Terra” (educa-
ção ambiental).

Amante de viagem, trekking e bike, já per-
correu os principais “caminhos cristãos” 
do mundo (Jerusalém, Roma, Santiago de 
Compostela e Anchieta).

O autor descreve a sua experiência ao 
reviver, junto com amigos, os passos de 
Jesus Cristo na sua vida adulta, conforme 
descrito no Novo Testamento.

O roteiro contemplou cidades em Israel, 
Palestina e Jordânia, sendo detalhada 
a situação atual de cada localidade bem 
como as suas características, dois milê-
nios atrás, na época do Mestre Jesus.

O livro aborda a origem e os conceitos bá-
sicos das três religiões abraâmicas mono-
teístas que são o Judaísmo, Cristianismo 
e o Islamismo.

Também são analisadas as atitudes de 
Jesus Cristo, o Mestre dos Mestres, na 
sua passagem por esta terra e os seus en-
sinamentos para a nossa vida pessoal e 
profi ssional.

Pelo seu conteúdo, este livro pode ser 
uma nova maneira de se conhecer fatos 
bíblicos relevantes e estimular a leitura 
da Bíblia original.

A inserção de fotografi as nos capítulos 
permite ao leitor acompanhar melhor a 
narrativa e “viajar” junto com o autor.

Esta peregrinação ocorreu no ano 2000, 
num clima de pré-guerra entre judeus e 
árabes, sendo que o escritor efetua refl e-
xões sobre a paz entre os homens.

Lucas Izoton
O

s Passos do M
estre

Lucas Izoton

O livro relata um roteiro 
vivenciado em Israel, 
Palestina e Jordânia 

refazendo os passos de 
Jesus Cristo.

Faz refl exões sobre as 
atitudes do Mestre, seus 

milagres e ensinamentos.

A narrativa também 
transcreve trechos 
bíblicos e transmite 

conceitos do Judaísmo, 
Cristianismo e Islamismo.

Os confl itos entre judeus 
e árabes, bem como a tão 

sonhada paz, também são 
abordados.

Os Passos do Mestre
A experiência de reviver, a pé, o caminho 

de Jesus Cristo na Terra Santa

ISBN 978-85-900835-3-5

CAPAS_Os-Passos-do-Mestre.indd   1 08/11/2017   15:16:02



9 788590 083535

LUCAS IZOTON é engenheiro e empre-
sário, com cursos de especialização no 
Brasil e exterior. Possui negócios na área 
de moda, empreendimentos imobiliários 
e hotelaria. Fundador da marca de moda 
Cobra D’agua.

Como dirigente voluntário não remune-
rado, fundou várias ONG’s, foi presidente 
da FINDES (Federação das Indústrias do 
Espírito Santo) e vice-presidente da CNI 
(Confederação Nacional da Indústria).

Palestrante em mais de mil eventos no 
Brasil e exterior. Instrutor credencia-
do pela ONU/SEBRAE para o Programa 
de Empreendedores – EMPRETEC. Já 
representou o país em vários eventos 
internacionais.

Autor de vários livros. Alguns deles são: 
“O Voo da Cobra” (gestão empresarial), 
“O Caminho Mágico” (descreve suas ex-
periências no Caminho de Santiago de 
Compostela), “Gerenciando e Lucrando 
no Varejo” (gestão de lojas) e “Você pode 
Ajudar a Salvar o Planeta Terra” (educa-
ção ambiental).

Amante de viagem, trekking e bike, já per-
correu os principais “caminhos cristãos” 
do mundo (Jerusalém, Roma, Santiago de 
Compostela e Anchieta).

O autor descreve a sua experiência ao 
reviver, junto com amigos, os passos de 
Jesus Cristo na sua vida adulta, conforme 
descrito no Novo Testamento.

O roteiro contemplou cidades em Israel, 
Palestina e Jordânia, sendo detalhada 
a situação atual de cada localidade bem 
como as suas características, dois milê-
nios atrás, na época do Mestre Jesus.

O livro aborda a origem e os conceitos bá-
sicos das três religiões abraâmicas mono-
teístas que são o Judaísmo, Cristianismo 
e o Islamismo.

Também são analisadas as atitudes de 
Jesus Cristo, o Mestre dos Mestres, na 
sua passagem por esta terra e os seus en-
sinamentos para a nossa vida pessoal e 
profi ssional.

Pelo seu conteúdo, este livro pode ser 
uma nova maneira de se conhecer fatos 
bíblicos relevantes e estimular a leitura 
da Bíblia original.

A inserção de fotografi as nos capítulos 
permite ao leitor acompanhar melhor a 
narrativa e “viajar” junto com o autor.

Esta peregrinação ocorreu no ano 2000, 
num clima de pré-guerra entre judeus e 
árabes, sendo que o escritor efetua refl e-
xões sobre a paz entre os homens.

Lucas Izoton
O

s Passos do M
estre

Lucas Izoton

O livro relata um roteiro 
vivenciado em Israel, 
Palestina e Jordânia 

refazendo os passos de 
Jesus Cristo.

Faz refl exões sobre as 
atitudes do Mestre, seus 

milagres e ensinamentos.

A narrativa também 
transcreve trechos 
bíblicos e transmite 

conceitos do Judaísmo, 
Cristianismo e Islamismo.

Os confl itos entre judeus 
e árabes, bem como a tão 

sonhada paz, também são 
abordados.

Os Passos do Mestre
A experiência de reviver, a pé, o caminho 

de Jesus Cristo na Terra Santa

ISBN 978-85-900835-3-5

CAPAS_Os-Passos-do-Mestre.indd   1 08/11/2017   15:16:02


