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Dedicamos este livro a todos os essê-
nios de hoje, daqui e de outros lugares, 
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introdução

Essênios... pala vra quE hojE rEa pa rE cE com frE qüên cia 
ante os olhos de quem inter ro ga. Desde a des co ber ta dos 
Manuscritos do Mar Morto, ela deu volta ao mundo, sus ci tan-
do, entre tan to, mais inter ro ga ções do que res pos tas.

Quem eram os essê nios? Não obs tan te os recen tes tra ba-
lhos dos arqueó lo gos e dos pes qui sa do res, a his tó ria ofi cial é 
bem parca de infor ma ções.

Fala-se de uma seita mís ti ca à qual às vezes  alguns asso-
ciam o nome de Jesus... Quem é ele exa ta men te? A isto nos 
pro po mos, atra vés deste livro, for ne cer uma res pos ta... ou um 
come ço de res pos ta, pois este domí nio é imen so!

Não é um tra ba lho de his to ria dor o que apre sen ta mos nos 
capí tu los que se  seguem, mas uma nar ra ti va, um tes te mu nho 
vivi do. Com efei to,  nenhum docu men to, qual quer que fosse, 
aju dou na sua reda ção.

A razão se recu sa, é claro, a admi tir que se possa vas cu lhar 
o pas sa do fora dos méto dos de inves ti ga ção tra di cio nais.

E no entan to... é razoá vel esta be le cer limi tes aos hori zon-
tes que hoje se ofe re cem ao homem? As fron tei ras do “impos sí-
vel” não  recuam sem ces sar?

Não foi, porém, uma téc ni ca de tra ba lho revo lu cio ná ria 
que nos per mi tiu levar a termo esta obra, mas um méto do cuja 
ori gem se perde na noite dos tem pos.
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Este livro foi ela bo ra do a par tir de uma téc ni ca her da da 
dos anti gos egíp cios e dos mís ti cos do Himalaia; ele é fruto de 
uma longa lei tu ra dos Anais de Akasha. Poderíamos dizer que 
eles são a Memória do Universo, mas isso ainda con ti nua ria 
bem vago.

Debrucemo-nos, então, sobre a pala vra Akasha, de ori gem 
sâns cri ta. Este termo desig na um dos ele men tos cons ti tuin tes 
da natu re za, da mesma forma que a terra, a água, o fogo e o 
ar. As anti gas tra di ções nos ensi nam que se trata de uma subs-
tân cia infi ni ta men te sutil, de uma forma de ener gia na qual se 
banha o Universo e que tem a pro prie da de de guar dar a memó-
ria  visual e audi ti va de tudo o que vive. Akasha seria, então, 
a “placa sen sí vel” do Universo ou, ainda, para usar um termo 
bem atual, um gigan tes co “filme mag ne tos có pi co” arran ja do 
pela pró pria Natureza e capaz de reve lar-nos, em deter mi na das 
con di ções, a “memó ria do pas sa do”.

É con ve nien te assi na lar que a con sul ta a esses Anais acon-
te ceu fora de nosso mundo físi co e no decor rer de uma série de 
“via gens  astrais” ou “via gens fora do corpo”.

Este tipo de lei tu ra nada tem a ver com o que se pode cha-
mar de “Fenômenos espon tâ neos de visão”. Ele exige a longa 
apren di za gem de um méto do pre ci so, apoia do por um tra ba lho 
pes soal de ordem espi ri tual. De fato, e faze mos ques tão de insis-
tir muito par ti cu lar men te neste ponto, uma téc ni ca está longe 
de ser sufi cien te. Ela é ape nas uma ajuda para uma longa pre-
pa ra ção, para uma lim pe za dos diver sos cor pos que  nenhum 
outro uso pode rá subs ti tuir por que ela é basea da no amor.

A lei tu ra dos Anais de Akasha supõe, por outro lado, uma 
auto ri za ção da parte dos seres espi ri tuais que têm a sua guar da. 
Estes se asse gu ram da pure za de inten ções dos “via jan tes” e de 
sua capa ci da de de assi mi la ção. Finalmente, as pes qui sas em 
ques tão  jamais devem ser con du zi das com um obje ti vo pes soal.

A nar ra ti va que se segui rá nos leva à Palestina há uns dois 
mil anos, no pró prio seio da socie da de essê nia. Não é nada fácil 
revi ver o pas sa do, tam bém nunca acha mos agra dá vel falar de 
nós. Nossas pes soas, aliás, têm ape nas uma impor tân cia rela ti-
va neste tes te mu nho.

Através desta exis tên cia no cora ção da Fraternidade essê-
nia e de seus ensi na men tos, ela tra ta rá mui tas vezes da per-



O Caminho dos Essênios 11

so na li da de e do pen sa men to de Jesus, bem como de deta lhes 
rela ti vos à sua vida, ao seu ambien te.

Não igno ra mos que  alguns des ses aspec tos pode rão sur-
preen der, até mesmo cho car, e esta mos cons cien tes da res pon-
sa bi li da de que sua difu são impli ca. Entretanto, é che ga do o 
tempo de levan tar cer tos véus.

Não temos a pre ten são de tra zer exclu si va men te coi sas iné-
di tas, mas uma pedra a mais a um edi fí cio que se cons trói.

Também não pre ten de mos nar rar a tota li da de dos fatos 
até aqui ocul tos neste domí nio, não tendo ainda che ga do o 
momen to da sua reve la ção.

Parece-nos tam bém impor tan te insis tir sobre um ponto: 
nada foi roman cea do ou defor ma do com um pro pó si to qual-
quer. O lei tor tal vez fique sur pre so ao encon trar uma por ção de 
deta lhes rela ti vos tam bém a pai sa gens, qua dros e dis cur sos. A 
memó ria  astral é dota da de uma gran de fide li da de, os olhos da 
alma per ce bem mais inten sa men te que os da carne.

Assim, nada do que foi escri to o foi apro xi ma da men te. 
Nossos esfor ços ten de ram sem pre para a maior fide li da de com 
rela ção ao vivi do, ao nome pró prio uma vez que se tra tam de 
pala vras repro du zi das.

Finalmente, faze mos ques tão de pre ci sar de que manei ra a 
lei tu ra dos Anais se efe tua.

As cenas são revi vi das com niti dez abso lu ta, as pala vras 
são per ce bi das na lín gua da época mas com preen di das ins tan-
ta nea men te, como se a domi nás se mos. No que nos diz res pei to, 
a sen sa ção de vivi do foi tal que nos fez reen con trar emo ções, 
per cep ções estra nhas à nossa per so na li da de atual.

Talvez  alguns vejam neste livro um roman ce e  outros 
sejam ten ta dos a qua li fi cá-lo como delí rio mís ti co. Pouco 
impor ta! Nós o escre ve mos com o cora ção, tal como os epi só-
dios impreg na ram-se em nós no dia-a-dia duran te quase dois 
anos. Nós o con fia mos, pois, aos seres de cora ção!

Alguns já sabem o que é, e o tempo deci di rá... Se hou ver 
tempo!

Nota — Embora cada um dos auto res tenha redi gi do uma parte desta obra, a gran-
de maio ria das cenas des cri tas foi revi vi da em comum.
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Livro i

Capítulo i
Zérah

Eu aca ba va dE fazEr qua tro anos. mEus pais E Eu morá
va mos numa peque na  aldeia da Galiléia a dois dias de mar cha 
ao nor des te de Jappa. Jappa era a cida de gran de, uma aven tu ra 
total. De pé sobre o muri nho do jar dim que rodea va nossa casa 
modes ta, eu mui tas vezes con tem pla va a longa fila das cara va-
nas de came los que iam para lá num passo dis pli cen te.

Era uma das  minhas dis tra ções favo ri tas; eu gos ta va de 
ima gi nar os mer ca do res come çan do a desem pa co tar na praça 
da cida de os mis te rio sos con teú dos dos enor mes ces tos pre sos 
aos flan cos de suas mon ta rias. Eu só tinha visto esse espe tá cu lo 
uma vez, mas ele tinha mar ca do for te men te minha ima gi na ção 
e meu espí ri to infan til.

A vida estra nha das peque nas rue las opri mi das pelo calor, 
as ten das dos arte sãos e dos comer cian tes, o aroma das espe cia-
rias, os gri tos dos ani mais e a agi ta ção do porto, tudo isso con-
tras ta va enor me men te com a exis tên cia calma e per fei ta men te 
regu lar de nossa  aldeia.

Meu pai era olei ro e raras eram as oca siões em que ia a 
Jappa. Além disso, era pre ci so supli car-lhe que fosse. Ele pre fe ria 
o ritmo monó to no à sua volta às exor ta ções dos mer ca do res.

Inconscientemente, eu o repro va va um pouco por isso. Não 
tinha mais nada a fazer em Jappa a não ser com prar  cereais 
uma vez por ano? Minha mãe às vezes ten ta va con ver sar comi-
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go sobre o assun to. Ela tam bém tinha-se acos tu ma do à vida 
dura e sim ples do campo. Aliás, ela sem pre tinha vivi do lá, 
como todos da  aldeia, a  aldeia dos Irmãos, era assim que os de 
Jappa a cha ma vam.

Irmãos de quê? Eu igno ra va, mas meu pai e os  outros 
mora do res das casas vizi nhas fre qüen te men te  diziam que éra-
mos todos  irmãos e que eu devia ter muito res pei to por aque le 
nome. Minhas inda ga ções, de resto, não iam muito longe; fora 
dos momen tos de curio si da de inquie ta, pró prios dos espí ri tos 
infan tis que des per tam, eu encon tra va uma cáli da segu ran ça 
no seio de nossa peque na comu ni da de.

Quantos éra mos ao todo naque le con jun to de cons tru ções 
de taipa e pedra enca ra pi ta do no flan co do outei ro? Cento e 
cin qüen ta ou tal vez duzen tos, no máxi mo.

Nossa  aldeia era rodea da pelo que na época me pare cia 
uma ver da dei ra for ti fi ca ção, e que na ver da de não pas sa va de 
um muri nho de  pedras cin zen tas. Muito rara men te esse muri-
nho ultra pas sa va um metro de altu ra.

Meu pai sem pre me repe tia, como se para ter cer te za de 
que suas pala vras fica riam gra va das em mim, que se tra ta va do 
“recin to sagra do”, que tudo o que fica va e cres cia à sua som bra 
era para nós pro te gi do e aben çoa do.

Todas as casas da nossa  aldeia eram rodea das por  alguns 
tra tos de terra que bas ta vam para  suprir as neces si da des da 
vida coti dia na. Mais abai xo, em ambos os lados do cami nho 
para Jappa, todos cul ti vá va mos cam pos maio res. Ao que me 
lem bre, tra ba lhá va mos lá de comum acor do. Não pas sa va pela 
idéia de  alguém dizer:

“Aqui é minha terra, lá, a tua.”
Todos  diziam:
“Eis a nossa terra.”
As dis cór dias eram raras por que cada colhei ta era logo 

par ti lha da eqüi ta ti va men te. Disso resul ta va uma gran de paz e 
é por isso que, desde os pri mei ros anos de vida, pus-me a amar 
minha  aldeia e seus Irmãos. Parecia-me que lá havia uma lei 
para nós, que os  outros, os mer ca do res e os da cida de, defi ni ti-
va men te não  seguiam. Era uma sen sa ção con fu sa que eu não 
con se guia expli car a mim mesmo.

Quando, com minha mãe, eu des cia a vere da estrei ta que 
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se insi nua va atra vés do mato e assim saía mos da  aldeia para 
 encher, umas cen te nas de  metros abai xo, os cân ta ros de água, 
nossa casa e as dos  outros desa pa re ciam da minha vista. Só 
algu mas for mas cúbi cas cinza e ocre  podiam ser adi vi nha das 
atrás dos car va lhos ver des e das romã zei ras.

No cen tro da  aldeia anti ga men te cor ria uma fonte, mas a 
natu re za pare cia ter muda do de idéia e pre ci sá va mos dei xar 
nosso recin to sagra do  várias vezes por dia. Acompanhar minha 
mãe era uma espé cie de jogo; con for me as esta ções, eu apro vei-
ta va para andar des preo cu pa da men te pelo vinhe do ou sob as 
figuei ras.

Mais abai xo, perto da estra da prin ci pal, entre la ça vam-se 
lar gas fai xas ora azuis, ora dou ra das. Eram os cam pos de linho 
e de trigo. Muitas vezes eu ati ra va sei xos na sua dire ção para 
pro var minha força e falar do meu dese jo de mais tarde ir lá 
para semeá-los e ceifá-los.

Assim, a obri ga ção enfa do nha de apa nhar água trans for-
ma va-se em diver são. Eu ainda não sus pei ta va que,  alguns 
anos mais tarde, o cân ta ro pas sa ria da cabe ça de minha mãe 
para os meus  ombros: devi do ao seu tra ba lho, meu pai sem pre 
pre ci sa va muito de água e a  aldeia mal tinha  alguns asnos. 
Observar meu pai crian do for mas com um pouco de terra e 
muita habi li da de, isso tam bém era uma diver são, mas uma 
diver são que me intri ga va. Via uma espé cie de mági ca nos 
ges tos roti nei ros de seus pés e mãos. Já então, por seu sor ri so 
e pela viva ci da de de seu olhar, eu nota va que ele empe nha va 
toda a sua honra no aca ba men to da menor das peças que toma-
vam vida no côn ca vo de suas pal mas. Os obje tos que ele cria va 
eram sim ples,  nobres e de uso cor ren te. Eram as tige las em que 
comía mos, as  bilhas onde dei xá va mos fer men tar o suco da uva 
e mil  outras coi sas mais.

Seu tra ba lho  supria nossa peque na comu ni da de e às vezes 
um mer ca dor dava uma para di nha em nossa casa para com-
prar umas tige las ou cân ta ros. Se um Irmão da  aldeia fica va 
sem um uten sí lio, ele logo lho ofe re cia, e em troca este ia cui dar 
da sua vinha ou fazer tra ba lhos de alve na ria ou mar ce na ria. 
Era assim uma con tí nua troca de bons pro ce di men tos e todos 
se sen tiam bem. Meus pais, aliás, ensi na ram-me naque la época 
que era a regra e que ela cons ti tuía uma parte de nossa força. 
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Isso con tri buiu para des per tar em mim o sen ti men to vago, mas 
forte, de que éra mos “dife ren tes”.

Passeando com as crian ças da minha idade pelas tri lhas 
poei ren tas que for ma vam as rue las da nossa  aldeia, mui tas 
vezes meus olhos depa ra vam com gru pos de  homens e mulhe-
res de ar um tanto grave, olhar curio sa men te pro fun do. Todos 
os ros tos não me eram fami lia res e logo com preen di que nossa 
comu ni da de devia ser vir como uma espé cie de “para da para 
des can so” e aco lhia Irmãos que  vinham de  outros luga res 
 depois de muito ter via ja do.

Sua che ga da ao nosso peque no ter ri tó rio sem pre me diver-
tia e intri ga va. Parecia um  ritual, um doce hábi to que eu nunca 
que ria per der. Mal um novo visi tan te, a fron te quei ma da pelo 
sol e os  ombros cur va dos pelos cami nhos pedre go sos, entra va 
em nosso recin to, um bando de crian ças do qual eu fazia parte 
cor ria para ele. Havia sem pre uma ou duas mulhe res para dis-
per sar-nos e levar o des co nhe ci do até um peque no pátio à som-
bra de um muro de taipa ou de uma videi ra vir gem.

Lá, elas tira vam suas san dá lias, e, com um pano de linho, 
lava vam-lhe os pés, ofe re ciam-lhe uma fruta, sem toda via pro-
nun ciar uma pala vra. Este modo de agir não era sim ples e 
uni ca men te atri bui ção das mulhe res da nossa  aldeia e mui tas 
vezes vi  homens agin do assim. Não havia tare fa con si de ra da 
subal ter na ou reser va da mais a um do que a outro, logo com-
preen di isso.

Uma vez rea ni ma do, o hós pe de fre qüen te men te sen tia 
neces si da de de esten der-se, rosto con tra a terra, bra ços em 
cruz. Parecia bei jar  várias vezes o solo,  depois levan ta va-se e, 
enquan to o escol ta vam e lhe  cobriam o alto da cabe ça com 
um amplo teci do bran co, ele entra va na mora da que o aco lhia. 
Raramente per mi tiam que as crian ças assis tis sem às con ver sas 
que se  seguiam à che ga da de um estra nho na  aldeia. Isto não 
nos era impos to cla ra men te como uma proi bi ção, mas como 
uma regra, um fato con su ma do que não podia ser dis cu ti do e 
tinha suas  razões.

Mas um fruto proi bi do é sem pre sabo rea do com pra zer e 
lem bro-me de ter con se gui do insi nuar-me na som bra de uma 
porta atrás de um des ses eter nos via jan tes que atra ves sa vam 
nosso  umbral.
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Diante dele, vi meu pai pôr um joe lho no chão,  depois cru-
zar os bra ços no peito, o direi to sobre o esquer do. Baixou então 
a cabe ça e o des co nhe ci do colo cou duran te muito tempo uma 
das mãos sobre seu crâ nio.

O espe tá cu lo me sur preen deu tanto que fugi ime dia ta men-
te, atrain do, com minha falta de jeito, a aten ção de dois  homens. 
Naquela mesma noite meu pai foi bus car-me em cima do muri-
nho que ser via de refú gio às  minhas ima gi na ções infan tis. Um 
vento fres co sopra va nas figuei ras e fazia tre mu lar os raros 
cla rões de algu mas lâm pa das a óleo espar sas. Eu me for ça va a 
ficar para trás por que não que ria dizer a meu pai que, con fu sa-
men te, me pare cia tê-lo visto em esta do de infe rio ri da de.

Chegando em casa, ele me pôs sobre uma enor me arca de 
madei ra e me fixou dire to nos olhos.

— Simão, res pon de à minha per gun ta: entre o mes tre e o 
ser vi dor, qual dos dois te pare ce o mais impor tan te?

Eu não com preen dia o que ele pro cu ra va me dizer.
— Os dois — reco me çou ele, insis tin do nas síla bas. — Os 

dois, por que são como as duas mãos de um mesmo corpo, os 
dois olhos de um mesmo rosto. Eles são o vento e a vela, a 
espa da e o escu do. Um não passa da meta de de si mesmo se o 
outro não exis te.

Eu con ti nua va a não enten der direi to e ele deve ter per ce-
bi do, por que me aper tou con tra si;  depois, com uma voz mais 
cáli da, con ti nuou:

— Simão, agora é pre ci so que sai bas como vive mos. 
Amanhã eu te leva rei até Zérah, aque le de lon gas bar bas e que 
mora perto do anti go poço. Ele te con ta rá mui tas coi sas e fica rás 
assom bra do.

Sobre o ombro de meu pai, vi minha mãe me olhan do. 
Tinha-se aga cha do na penum bra sobre uma peque na estei ra 
e pre pa ra va maqui nal men te a refei ção do dia seguin te: uma 
bola cha e algu mas azei to nas.

Portanto, algu ma coisa ia acon te cer; minha vidi nha que 
pare cia cor rer monó to na, entre o dese jo de  semear linho e 
cor rer atrás das cara va nas de Jappa, podia ser sacu di da. Tive 
então a sen sa ção fur ti va de que nunca tinha enten di do o que 
tinha visto, ou de que  tinham-me escon di do tudo,  tinham-me 
con si de ra do uma crian ça quan do eu tinha o direi to de saber...
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Na manhã seguin te, o zum bi do cáli do e monó to no das pri-
mei ras abe lhas me tirou o sono. Minha mãe já tinha ido  encher 
os cân ta ros vere da abai xo e esta va se lavan do no pátio enquan-
to o ran ger do torno tes te mu nha va o labor de seu mari do.

Minha impa ciên cia pre ci pi tou os acon te ci men tos e, ins tan-
tes mais tarde, eu sal ta va, cor ria entre as sar ças e as oli vei ras 
para che gar à “casa do anti go poço”.

Zérah era um velho de longa barba gri sa lha, leve men te 
aver me lha da aqui e ali pelo sol e pelos anos. Tinha-o visto 
mui tas vezes no decor rer das  minhas brin ca dei ras e sabia que 
mui tos lhe demons tra vam res pei to e uma certa admi ra ção.

Era um des ses  velhos per so na gens de rosto aper ga mi nha-
do, mar ca do por lon gos sul cos, de olhar ao mesmo tempo doce 
e pene tran te, de pala vras ora enig má ti cas, ora lím pi das, um 
des ses vene rá veis cujo retra to os mer ca do res fre qüen te men te 
divul ga vam atra vés de suas his tó rias.

— Paz para ti, Joshé — disse ele ao meu pai, que me levou 
dian te dele. — Eu sabia que não tar da rias a trazê-lo a mim.

Numa longa veste de linho de um bran co des gas ta do, 
Zérah man ti nha-se de pé na solei ra de sua porta e esten dia os 
bra ços na minha dire ção. Tomou-me pela mão e fui de tal modo 
sub ju ga do por seu pulso gros so e cale ja do que nem per ce bi que 
meu pai não nos  seguia na som bra fres ca da casa.

A mora da do velho pare ceu-me ainda mais pobre do que 
a nossa que, no entan to, só pos suía o míni mo. Na única peça, a 
cla ri da de quen te e poei ren ta de uma jane la minús cu la, não vi 
mais do que duas ou três estei ras e  alguns uten sí lios, dis pos tos 
sobre a terra bati da.

Tranqüilamente, Zérah fez um sinal para que me sen tas se 
e ele pró prio, per nas dobra das sob o corpo, sen tou-se de fren te 
para mim. Na penum bra, sobre a pare de dos fun dos, meu olhar 
teve tempo razoá vel para demo rar-se sobre uma espé cie de 
estre la de oito pon tas, todas  iguais. Não  fiquei admi ra do com 
isso: tínha mos uma igual.

— Simão, tens agora idade para saber o que fazes aqui, e 
quem somos nós. Escuta bem: já repa ras te em nos sas ves tes?

— Sim — disse logo — nos sas rou pas são bran cas, não são 
como as da cida de; tam bém picam a pele, mas meu pai diz que 
está certo e que vai pas sar.
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Com um leve sor ri so, o velho reco me çou:
— O pro ble ma não é pica rem, Simão, o pro ble ma é que 

são dife ren tes das  outras. As dos  homens e mulhe res que 
 seguem a lei da cida de e as dos sol da dos são azuis, ama re las, 
ver me lhas, de todas as cores. É bom que o  tenhas nota do. Mas 
sabes por que isso? É por que os  homens de Jappa não falam a 
mesma lín gua que nós, não falam a lín gua doce...

— Mas eu os com preen do! — repli quei arre ba ta da men te.
— Compreendes suas pala vras, mas logo sabe rás que não 

enten des seu cora ção e que, para che gar a eles, pre ci sa rás 
labu tar. Isso é que será difí cil, por que se dese jas escu tar as pul-
sa ções da sua vida, eles mui tas vezes não que re rão escu tar as 
tuas. Mas não vies te aqui para ouvir pala vras amar gas, Simão, 
vies te para apren der a ver e pen sar.

Há muito tempo per ce bes te que não vivía mos como os das 
cida des e como os mer ca do res que andam com came los; agora, 
é pre ci so que sai bas por quê... Imagina um imen so campo de 
linho que os mem bros de uma gran de famí lia par ti lham... Um 
por um eles se casam e têm nume ro sos  filhos. Há os de José, os 
de Saul, os de Jacó e mui tos  outros mais. Há tan tos que logo 
não se reco nhe cem mais e bri gam. Uns per dem com isso seu 
peda ço de terra e pre ci sam pedir asilo aos  outros que mal os 
supor tam.

Vês, a Terra toda é seme lhan te a este campo de linho e nós, 
nesta  aldeia e em algu mas  outras, somos como os sobre vi ven-
tes de uma guer ra anti ga na qual per de mos os bens mate riais 
dis tri buí dos por nosso pai. Somos exi la dos entre paren tes que 
esque ce ram nossa fonte comum. Somos os sobre vi ven tes de 
uma época em que o sol não mos tra va tanto sua face como hoje 
mas em que, entre tan to, seus raios aque ciam mais os cora ções. 
Somos tam bém um espi nho no cal ca nhar de um gigan te. Não 
me olhes assim, enten de rás isso rapi da men te.

Zérah inter rom peu-se por  alguns segun dos,  depois, sem 
dúvi da vendo minha per ple xi da de, con ti nuou, fir man do suas 
mãos gran des nos meus  ombros:

— Deves saber que não somos do povo de Abraão e de 
Jacó, Simão. Nossos pais mata ram um ao outro há mui tas 
luas... mui tas, mais do que pos sas ima gi nar.

Olha bem para a estre la que está atrás de mim, ela é um 
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dos sím bo los do nosso povo. Nesta terra vais encon trá-la na 
casa de todos os que põem a mão sobre o cora ção quan do 
falam. É um sinal que deves reco nhe cer. Existem mui tos  outros 
que apren de rás mais tarde.

Muitos povos vivem nesta terra; não digo que seja mos os 
melho res den tre eles, mas nosso Pai em espí ri to nos deu uma 
pala vra e nós a guar da mos sem supri mir-lhe ou acres cen tar-lhe 
um iota.[1] É por sua gló ria e a de todos os  irmãos huma nos 
que deve rás saber enten dê-la e repe ti-la. Então, como todos 
nós nesta  aldeia, terás o direi to de usar a longa veste bran ca e 
fala rás a doce lín gua e cura rás atra vés dela.

— Eu cura rei?
— Sim, tu cura rás como mui tos de nós aqui que fize ram o 

jura men to. Mas não cui da rás somen te dos cor pos que  sofrem, 
dese ja rás curar as almas.

— As almas? O que é uma alma?
— A alma, Simão, é... é esta enor me força que habi ta em ti 

e que todas as  manhãs per mi te que digas algo como: “Sou eu, e 
meu nome é Simão.” É esta chama que, todas as noi tes, sai de ti e 
se vai a cami nhar por uma terra de onde traz os  sonhos e  outras 
coi sas mais. É a terra onde não exis tem fron tei ras e onde...

— Eu nunca vi essa chama!
— Aprenderás a vê-la, e, te asse gu ro, con se gui rás mesmo 

tocá-la.
Eu mal com preen dia o que me dizia a voz quen te e mansa de 

Zérah mas, con fu sa men te, tive a sen sa ção de que ele abria dian te 
de mim por tas e por tas... Foi como se reme xes se cin zas e avi vas se 
a peque na chama cujo nome ele aca ba va de pro nun ciar.

— Mas como é que uma chama pode ficar doen te, Zérah? 
— per gun tei, arre ga lan do os olhos.

— Ela fica doen te quan do se afas ta  demais do fogo que a 
fez nas cer. Guarda bem isso, Simão. Então, em vez de aque cer 
ela quei ma tudo o que toca. É sim ples e nós é que com pli ca-
mos tudo.

O velho tomou-me o pulso esquer do e, com ges tos de uma 
pre ci são infi ni ta, amar rou nele um cor dão zi nho preto, sinal do 
repo si tó rio que ele me con fia va e do edi fí cio cuja pedra fun da-
men tal aca ba va de  talhar.
1 Iota - Letra do alfa be to grego, cor res pon den te ao “i” lati no.
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Capítulo 2
O Purim

os mEsEs sE pas sa ram, pon tua dos por frE qüEn tEs visi tas 
a Zérah.

O velho da “casa do anti go poço” pare cia ter-me toma do 
sob sua pro te ção e não fala va comi go como um ins tru tor, mas 
como um avô ao seu neto. Vê-lo tor na va-se uma neces si da de e 
a humil de peça onde vivia num segun do se trans for ma va na 
minha casa.

Meus pais fica vam de longe vendo-me  entrar na solei ra 
da sua porta, mas não comen ta vam isso comi go. Nem mesmo, 
atra vés de seu olhar, per ce bi que essas visi tas deci di da men te 
não lhes agra da vam.

Meu pai fala va-me menos sobre os tra ba lhos no campo e 
até insis tia que eu fosse vê-lo amas sar e dar forma à terra a 
que dava vida. Quanto à minha mãe, ela deci diu que eu não 
devia vol tar para casa antes de ter lava do cui da do sa men te os 
pés e as mãos com a água do cân ta ro que fica va no pátio com 
essa fina li da de.

Eu não tor cia o nariz a esta exi gên cia, até me senti lison jea-
do. Com esta obri ga ção, pare cia-me que eu tinha sido acei to entre 
os adul tos e que par ti lha va de um ver da dei ro segre do. Portanto, 
 jamais fala va disso com meus com pa nhei ros de brin ca dei ras.

Assim, duran te anos, meu tempo se divi dia entre Zérah, o 
torno de meu pai e as amen doei ras que eu via cres cer e flo rir 


