


 Precisei ir ao centro da cidade, decidi ir de ônibus. Gos-
to de alterar o meio de transporte e o itinerário; às vezes utilizo 
o trem, outras vezes uso o ônibus e raramente uso o automóvel. 
Fazer sempre o mesmo percurso, com o mesmo meio de trans-
porte, limita a possibilidade de percebermos e admirarmos as 
imagens que vemos. Limita também nossa imaginação; é como 
ver as coisas com uma lupa, nas palavras de George Macdo-
nald: “Uma vez, enquanto eu passava por um casebre, de lá veio 
uma adorável criança-fada, com dois brinquedos maravilhosos, 
um em cada mão. Um deles era o tubo através do qual um po-
eta dotado de magia olha quando ele observa a mesma coisa 
em todos os lugares; na outra o objeto através do qual ele olha 
quando ele combina em novas formas de encanto as imagens 
de beleza das quais sua própria escolha recolheu de todas as 
regiões para as quais ele viajou. Ao redor da cabeça da crian-
ça havia uma auréola de raios que emanavam... Os brinquedos 
que ele carregava eram uma lupa e um caleidoscópio. Suspirei e 
parti”1. Você corre o risco de “entrar no automático” ao repetir 
todos os dias o mesmo tipo de transporte, no mesmo horário, já 
não imagina encontrar novas pessoas, novas construções, novas 
imagens. Mudar trajetos facilita-nos olhar o nosso redor com 
um caleidoscópio; objeto que não permite em momento algum 
a mesma imagem, essas estão sempre alterando-se, sempre em 
novidade de vida. Isso merece outra história.

 Gosto também de sentar-me à janela, posso observar 
melhor coisas e pessoas durante o trajeto. Desta vez fui invadi-
do pela imagem de uma mangueira carregada de frutos à beira 
do Rio Maracanã. Como assim? Já passara por ali várias vezes 
e não havia percebido; é eu passara por ali usando uma lupa. 
A imaginação é força poderosa, forçava-me a voltar com um 
caleidoscópio. Voltei. A calçada que margeia o rio é bem estrei-
ta, se é que podemos chamar de calçada. A imaginação vez ou 
outra desconsidera o perigo, fiquei admirando a mangueira que 
chamou minha atenção. Ouvi o motor de um automóvel bem 



ao meu lado, parou em função do sinal de trânsito; interessante, 
pude observar a expressão de espanto no rosto do motorista. 
Mas isso também é outra história. Os olhos se voltaram para 
as outras árvores, outras mangueiras. Eu as contei: são onze 
plenas em suas formas, e um tronco cortado a mais ou menos 
dois metros de altura que testemunha da outrora existência da 
décima segunda mangueira naquele trecho do rio. Mas espere, 
rio? Só agora percebo o odor que exala das águas. O cheiro é 
forte, mas está longe do cheiro de um rio que corta áreas verde-
jantes; o cheiro sentido revela o que fizemos, é cheiro de esgoto. 
Que quadro contraditório: o que fazemos à natureza e o que a 
natureza faz para nós. O que fazemos é vergonhoso, o que a 
natureza faz é maravilhoso. Ao olhar para as águas que correm 
estreitadas por paredes de cimento a tristeza invade o coração 
e a vergonha invade a consciência. Águas sujas e malcheiro-
sas. Ali estão as mangueiras. Verdes. Cheias de frutos. Raízes 
espremidas pela parede de cimento. Raízes que são impedidas 
de absorverem águas purificadoras que descem dos céus em 
forma de chuva por causa da pista, ao seu lado, recoberta por 
asfalto. Raízes que penetram o solo em sofreguidão, precisam 
encontrar a água que possibilitará a vida de que faz parte. E 
que tipo de água corre ao seu lado? Águas sujas e malcheiro-
sas. As circunstâncias ao seu redor são extremamente adversas. 
Como podem essas mangueiras frutificarem? Se manterem-se 
vivas já seria uma vitória, como ainda podem frutificar? Não 
era de se esperar. Ao pensar como transitei por ali sem perce-
bê-las, senti-me como Natanael: “No dia seguinte, Jesus decidiu 
ir à Galileia. Encontrou Filipe e lhe disse: “Siga-me”. Filipe era 
de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar 
Natanael e lhe disse: “Encontramos aquele sobre quem Moisés, 
na lei, e os profetas escreveram! Seu nome é Jesus de Nazaré, 
filho de José”. “Nazaré!”, exclamou Natanael. “Pode vir alguma 
coisa boa de Nazaré?” “Venha e veja você mesmo”, respondeu 
Filipe” (João 1.43-46).
 Natanael é sarcástico ao receber o testemunho de Fi-
lipe. Provavelmente revelando a rivalidade entre aldeias, per-
gunta: “Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?”. Algo do tipo. 
Pode vir algo de bom de nossas comunidades? Algo de bom 
da baixada fluminense? Algo de bom dos lugarejos do sertão 
nordestino? Algo de bom de comunidades ribeirinhas da Ama-
zônia? As coisas boas devem vir de grandes centros urbanos. 
Cristãos influentes devem sair de renomados centros de ins-
trução teológica. Preconceito alicerçado por uma superioridade 
falsa. O Mestre não se apresenta como Jesus Belemita; poderia 
fazê-lo, afinal, nascera em Belém. Teria chamado a atenção para 
as profecias davídicas atreladas à cidade real. O Mestre preferiu 
ser conhecido como “Jesus, o Nazareno”. Anos mais tarde os 
cristãos seriam menosprezados ao receberem o título de “seita 
do Nazareno”. Parece que hoje preferimos ser associados ao 
“Universo Gospel”, o que nos expõe a uma séria pergunta da 
sociedade: pode vir alguma coisa boa do movimento evangéli-
co? Uma mescla de preconceito e triste realidade aqui e acolá. 
Pergunta que merece outra história.
 Lá estão as mangueiras, apesar do aparente impro-
vável. Acredito que valha a pena você visitá-las, apreciá-las e 
tirar lições. Ao admirá-las fui também atraído pela quantida-
de de mangas que vi em várias das árvores, mas isso será uma  
outra história!

Pedro Jorge, Pr.
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O que você pensa sobre a afirmação de que parte da socie-
dade atua como se tivesse “domesticado” Jesus? Que ações 
nos revelariam tal atitude?
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Caso não tenha tido a experiência acima a que você atribui-
ria esse fato? Não percebeu em função de distração, afo-
bação e ansiedade ante as exigências do dia a dia, cansaço, 
um estado de desânimo em face da vida? 

O que acredita ter aprendido com o texto? O que poderia 
ensinar a partir de sua experiência com o improvável? Que 
decisão você toma a partir de sua reflexão?

Registre uma experiência em que você se surpreendeu per-
cebendo algo improvável acontecendo, algo como árvore 
dando frutos ao lado de um “rio” de esgoto.
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