
O TEMPO AQUI NA TERRA

Estive aqui por um tempo, que parecia ser para sempre. Não 
acreditei que ele pudesse acabar. Não acreditei que tudo o que eu 
tinha, inclusive meu corpo, não era meu. Não acreditei que eu nada 
tinha. Que tudo o que eu achava que tinha era ilusório e superficial.

Sofri com o tempo perdido. Sofri. Passei fome e sede porque 
não tinha meios de alimentar-me após a minha morte. Não fiz re-
servas para alimentar minha chama, minha alma. Meu fogo, ou 
chama interior, era muito fraco. Então, eu não tinha suprimentos 
para mim mesmo. Passava fome, frio, e, com isso, vinham as dores, 
as tristezas, as revoltas e o medo. O arrependimento veio aos pou-
cos, somente quando meu “falso corpo” e minha “falsa mente” já 
não tinham mais forças para continuarem vivos, mesmo depois da 
morte. Era a segunda morte, dentro da primeira morte.

Eu percebia que muitos queriam me ajudar. Havia momentos 
que sentia o calor da presença deles, mas eu estava cego, surdo e 
mudo dentro de mim mesmo. Exatamente como vivi na Terra. Pre-
so. Prisioneiro de mim mesmo.

Muito lentamente, aprendi a orar. Não sei como, mas a oração 
me alimentava. E, aos pouquinhos, tudo começou a mudar. Não 
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sentia mais tanto frio, nem tanta sede ou fome. Entreguei-me para 
a oração como se fosse tudo e a única saída. E era. Era a única saída 
que eu tinha e que vinha dessa chama que ia crescendo. 

Parecia que meu falso corpo tomava forma de um sol. Minha 
mente, até então revoltada e em busca de porquês, cedeu espaço a 
um imenso amor e vontade de voar. Até aqui, eu estava sozinho. Eu e 
meu fogo interior. Eu percebia o movimento de outros fogos, mas ti-
nha medo de fazer coisa errada e novamente sentir fome, sede e frio.

Meus olhos continuavam cerrados dentro de mim mesmo. Até 
que, certo dia, ouvi um canto. Vozes suaves, suaves vozes chamavam-
-me. Diziam “João... João... Joãoo...”. Doces vozes chamavam meu 
nome, mas eu não podia abrir os olhos. Abri-los significaria cair no 
desespero novamente. Então, eu ressurgia em oração. Orava, orava. 
Acredito que eu até cantava. Mas o medo ainda me dominava.

Os cantos e as melodias ainda chamavam por meu nome. Cada 
vez mais, eu me familiarizava com aquelas vozes. Tornaram-se ami-
gos. Vozes sem rostos. Melodias sem autores. 

Até que, certo dia, tocaram em mim. Abriram meus olhos com 
muito amor. Era o Mestre Jesus. Sua chama era tão linda que pa-
recia ilusão. Ele apenas me olhou e sorriu. Ajoelhei-me a seus pés 
e pedi perdão. Ele apenas disse: “Abençoado seja nosso Pai e nosso 
Deus. Eu te amo, meu filho e meu irmão”.

Percebi que muitos estavam a nossa volta. Todos com túnica 
branca e sandálias em couro cru. Segui com eles. Senti-me em casa 
depois de muito tempo.

Segui mergulhado nas orações. Entrei para a escola, a escola do 
amor. Estudei e estudo muito sobre como controlar meus sentimen-
tos e atitudes.

Hoje, sem mencionar o senhor tempo, ajudo almas a lembrar 
de sua chama interna. Lembro-lhes de que o tempo é muito sutil e 
volátil. Ele nos engana e nos mente. Quando achamos que a vida 
está apenas começando, ela já terminou.

Com carinho, João



O meu despertar foi muito só. Acordei e estava dentro de uma 
caixa de madeira. Usava um vestido de festa branco e longo – o 
meu vestido de noiva. Não acreditei que aquilo era um caixão. Não 
acreditei estar ali, vestida de noiva. Meu casamento seria em poucos 
dias.

O que eu fazia ali? Todo o meu corpo parecia estar duro. Não 
conseguia mexer meus pés, minhas mãos e minha cabeça. Parecia 
que, dentro de mim, havia algo que era eu. Como se meu corpo ti-
vesse se desdobrado em dois. Um que pensa e outro que estava duro 
e esticado naquele caixão. 

Eu não tinha forças para gritar. Tudo doía muito em mim. Era 
tudo estranho e silencioso. O que havia acontecido comigo? Tentei 
lembrar, mas uma forte tontura e um grande enjoo tomaram conta 
de mim. Acredito que adormeci com isso. 

Eu tentava ficar acordada para descobrir o que havia aconte-
cido, mas o sono era muito forte. Sentia que pequenos bichos se 
movimentavam onde eu estava. Apesar da sensação de que eles lite-
ralmente me devoravam, meu sono e meu cansaço eram tão grandes 
que logo eu adormecia.

EVA
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Ao adormecer, aos poucos, comecei a sonhar com um imenso 
jardim de flores amarelas. Nele, havia uma grande casa branca, er-
guida com grandes colunas redondas frisadas e brancas. Tudo tinha 
cheiro de flor de laranjeira.

Por muito tempo, eu adormecia e sonhava com a casa, com o 
jardim e com o cheiro. Aroma tranquilo que me provocava paz.

Em alguns momentos eu estava acordada, presa naquele lugar, 
com vários bichos circulando dentro e fora de mim, e em outros eu 
estava caminhando por aquele jardim.

Eu caminhava naquele imenso e lindo jardim de flores amare-
las. Havia um caminho que me conduzia àquela enorme e translú-
cida casa. Parecia um enorme templo. Suas portas estavam fechadas. 
Algo me dizia que um dia eu entraria lá. Era só ter paciência.

Eu não tinha sentimento algum. Parecia estar anestesiada. Não 
pensava, não julgava, de nada me lembrava, muito menos questio-
nava o que havia acontecido comigo.

Em minha vida terrena, eu era muito tranquila. Sempre espera-
va a minha vez. Nunca brigava, nem gritava. Muitos me chamavam 
de “a inocente”. Eu era indiferente às agitações da vida.

Eu tocava piano desde pequena. Lembro-me de que adorava 
pegar utensílios da casa e tirar deles os mais diversos sons.

Eu era filha única. Meus pais eram bem mais velhos que os pais 
das outras crianças da minha idade. Muitos perguntavam se eram 
meus avós. Nunca questionei se realmente eram meus pais. Eu os 
amava e isso bastava.

Lembro-me de, muitas vezes, ainda pequena, sempre que me 
aproximava de onde eles estivessem conversando, eles disfarçavam e 
trocavam de assunto. Mas, como disse antes, eu os amava e nada do 
que viesse deles poderia me desapontar.

Eles eram amorosos comigo. Faziam tudo por mim. Minha 
mãe tinha uma voz doce. Muitas vezes, cantava para mim. Sua voz 
era firme e suave ao mesmo tempo, aveludada e macia. Ela cantava 
profissionalmente em orquestras.
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Sua voz me embalava e me direcionava. Lembro-me de que, 
muitas vezes, adormeci ao som de seu canto. Ao fechar os olhos, 
posso voltar no tempo e ver a imagem de minha mãe cantando suas 
melodias, e eu com uma chupeta na boca, camisola longa de flanela, 
paninho nas mãos, admirando e me embalando no canto suave de 
sua voz.

Meus pais viajavam muito e por vários dias. Duas senhoras que 
cuidavam da casa também cuidavam de mim. Sentia que elas não 
gostavam de mim e que faziam suas obrigações com repúdio e nojo. 
Sentia em seus olhos que elas tinham inveja da vida que tínhamos. 

Eu fingia que não sabia o que elas sentiam para que tudo ficasse 
bem. Preferia pensar que, logo, meu pai e minha mãe voltariam e 
tudo ficaria bem.

Assim eu passava meus dias e minhas noites. Entregue ao meu 
piano e à esperança de que eles voltariam logo.

Ganhei meu piano aos sete anos. Eu não tinha bonecas. Ga-
nhava panos para bordar, tintas para desenhar e vários instrumentos 
musicais. Eu amava tudo o que ganhava.

Eu via as meninas da minha idade com lindas bonecas, mas 
logo tirava de meu pensamento o desejo de ter uma. Se meus pais 
não me davam bonecas, deveria ter alguma razão. E, assim, eu dei-
xava o meu desejo de lado e seguia a minha vida.

Eu não tinha amigos, nem amigas. Nossa família não recebia 
visitas. Raramente saíamos para passear. Quando saíamos, sentia 
que todos respeitavam e admiravam meus pais. Então, eu me sentia 
importante, porque eles eram importantes.

Eu sempre me senti feliz. Quando algo queria me entristecer, 
eu orava para que tudo passasse. E tudo passava.

A música soava de minhas mãos pelas notas tocadas no piano.
De repente, eu já era mulher. Uma bela mulher, diga-se de pas-

sagem. Eu tinha lindos olhos cor de mel, cabelos no mesmo tom. 
Pele bem clara. Minhas mãos eram largas e meus dedos, compridos.


