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Aquele dia foi de alvoroço. Cruzei com um amigo 
acostumado à prosa, que estava numa correria e recusou-
-se a conversar, alegando que não podia perder tempo, 
pois tinha algumas coisas a concluir, antes de começar a 
escurecer. Espantou-se com a minha ignorância de que o 
mundo estava prestes a acabar (preciso encontrá-lo para 
ver o que tanto não podia ficar sem fazer). Por preguiça, 
não escrevi naquele momento. Se acabasse mesmo seria 
desperdício de tempo. Mas, entre a dúvida de ficar no 
meu canto a rezar, e sair a indagar e a observar, venceu 
a curiosidade.  

Uma mulher que tinha um caso antigo com um 
vizinho convenceu-o a se levantar bem cedo e, sem dar 
satisfação aos cônjuges, dirigiram-se a um jardim e com 
olhos fixos no firmamento, de mãos dadas, esperavam a 
chegada do Senhor.

Uns doaram bens numa atitude desesperada da 
busca do paraíso. Juliano vendeu esperanças e garantiu 
lugar privilegiado a quem tinha posses. Aos de menos 
recursos, por preço camarada, um lugar mais na frente 
da fila. E faturou um troco legal.

Mães de santo cobraram uma fortuna para 
prorrogar o fim. O pastor Queixada me garantiu que o 
mundo só não acabou, como previsto, por sua intercessão 
e para que desse tempo para alguns irmãos de se 
arrependerem. Mas, avisou-me que não vai dar para 
segurar por muito tempo, portanto, amigos, desapeguem-
-se dos seus bens.

Muitos rezaram, confessaram-se e se arrependeram. 

E se o mundo acabasse?
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Minha filha me fez perguntas que nunca ousara. 
Minha mulher me questionou umas coisas esquisitas, 
que prometi responder assim que escutasse a primeira 
trombeta tocar e visse os anjos descendo do céu.

Gumercindo não despregava os olhos do relógio 
e de nada resolveram os calmantes. Chorava que dava 
dó, pedia perdão à mulher por falhas e contou coisas que 
só se contam na hora da morte, e morte certa mesmo.

Chiquinho abriu as gaiolas, soltou todos os 
pássaros e se escondeu debaixo da cama. Roberval, 
devedor contumaz, fez mais compras e mandou que 
todos os credores viessem no dia seguinte.

MAS NÃO ACABOU!
Assim, por culpa de um tal de Nostradamus, o 

que ia até mais ou menos se encrencou. A mulher do 
Gumercindo retirou o perdão e foi para a casa da mãe com 
as crianças, não sem antes dar uma bofetada no sujeito 
e ameaçá-lo de proibir visitas aos filhos.

Chiquinho chora a falta dos pássaros e Roberval 
se esconde dos cobradores. A mulher e o vizinho tiveram 
de juntar as trouxas e fugir. Eu ando me esquivando da 
minha mulher, mas sinto que, a qualquer hora, ela vai 
me pegar de jeito e vou ter de responder àquela pergunta, 
e aí, não sei não... Por tudo isso, Manelão interrogou-se 
�Ele erra na profecia e nóis é que se ferra?�
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Descida na Terra

Jesus batia um papo descontraído e observava o 
vagar das estrelas, quando João falou: 

-  É, Mestre, logo, logo será o ano 2000. 
Ao que  Jesus respondeu: 
- João do Céu, se tu não comentas eu nem 

percebia, de tão rápido que passou.
Reuniu seus discípulos e pediu um voluntário 

para ir à Terra dar uma olhada em como andavam as 
coisas, pois, já era tempo de ele voltar. Como acontece 
também por aqui, quando surge a necessidade, alguns 
fizeram de conta que não ouviram, outros que andavam 
com outras ocupações.  

A verdade é que ninguém manifestou interesse, 
pelo que o Mestre determinou que viesse Pedro. O 
Guardião do Céu tentou esquivar-se, alegando a sua 
responsabilidade de cuidar da porta, ao que Jesus 
respondeu que ele era de sua inteira confiança, embora 
não tivesse esquecido que o negara por três vezes e 
estivesse percebendo que, ultimamente, ele estava 
mandando entrar sem muito questionamento. Portanto, 
que passasse as chaves provisoriamente para Lucas ou 
que deixasse a porta aberta de uma vez. Assim, Pedro, 
munido do seu caderno de anotações, desceu à Terra para 
trabalhar com a ordem de que fosse rápido.

Passado um tempo, Jesus, contrariado, ordenou 
que se formasse um furacão arrebatando Pedro que, na 
sua frente, foi questionado:

- Não estou te reconhecendo, Pedro. No meu 
tempo, na Terra, eras um santo. Agora que estavas 
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sozinho, não sei o que andaste a aprontar que foste 
morto e, por três vezes, tive que te ressuscitar. Ordenei 
que fosses com rapidez e nunca mais quiseste voltar. Te 
apareci em sonhos e visões, chamando-te a me prestar 
contas, e tu, nem aí. De que lado estás, afinal?

Pedro, com respeito, e com olhos voltados para 
a Terra, lá longe, respondeu: 

- Perdão, Senhor, mas é que tudo está mudado. 
Voltar em cima do lombo de um jumento e nascer em 
uma manjedoura, nem em sonho. Eles se locomovem em 
veículos, voam aos montes numa coisa chamada avião 
e até ouvi boatos de que já foram à lua. Pois é, aquela 
mesma a que o Senhor nos proibiu de ir nos nossos 
passeios, eles já foram lá.  As mensagens que demoravam 
uma vida para chegar, eles agora mandam na mesma 
hora por Internet. Computação é o que há, no momento, 
e se Tu resolveres descer, Senhor, irás ter de aprender a 
lidar com essas coisas. E seria até bom para acabar com 
esse fichário todo daqui. Outra coisa, aquela pregação 
para a multidão sem gravar um CD, nada feito. Tu terás 
que chamar algum desses compositores que vieram para 
cá para fazer uma letra qualquer, senão a turma não vai 
às tuas pregações. Lembras de como a gente se gabava 
quando Tu pregavas para mil pessoas? Agora, através de 
uma tal de televisão, fala-se com milhões. E Tu tens de 
ir preparado para as câmeras, senão ninguém vai te dar 
atenção.  Quanto a morrer por três vezes, Senhor, a coisa 
lá embaixo está tão complicada que nem santo consegue 
ficar vivo. Os teus chamamentos eu ouvi, mas confesso 
que era tanta novidade que eu estava confuso e até agora 
estou sem entender muita coisa.

Jesus irritou-se e ameaçou descer e acabar com 
tudo, ao que Maria, que tudo ouvia, intercedeu pelos 
homens, pedindo paciência e que Ele desse nova chance. 
Quem sabe eles caíssem na real.

O Mestre cedeu ao apelo, mas avisou que daria 


