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17.
INSTITUiÇÃO DOS DIÁCONOS

1. A CASA DO CAMINHO
À margem da estrada que ia de

Jerusalém a Jope, construíra-se um
galpão de grandes proporções para
abrigar os doentes, aleijados, mendi-
gos, necessitados de toda ordem, que
acorriam em busca de bálsamo para
suas dores. Tratava-se de uma estrada
bastante movimentada porque Jope
era, como Cesareia, um dos maiores
portos marítimos da Palestina. Para
lá afluíam produtos de todo o interior
para serem exportados, enquanto de
lá também eram recebidas as valiosas
e ambicionadas mercadorias, como o
vinho de Chipre, o linho do Egito, as
sedas da Pérsia, a púrpura da Fenícia,
e outras tantas consideradas de luxo
para os ricos da região.

Logo, portanto, a casa tornou-se
conhecida de todos.

Esse galpão ganhou a denomi-
nação de "Casa do Caminho". Ali se
reuniam, todas as noites, os discípu-
los, que já constituíam grande grupo,
para ouvirem os apóstolos e outros
pregadores, discorrerem sobre os
ensinamentos de Jesus. Viviam como
irmãos, ajudando-se e amparando-se
mutuamente.

2. ANANIAS E SAFIRA

Corno já sabemos, os seguidores
do Nazareno viviam como iguais.
As propriedades pertenciam à comu-
nidade, assim como o dinheiro e os
alimentos. Ricos doavam ao grupo
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as suas fortunas e passavam a viver
humildemente, como ocorreu com Bar
Nabá, poderoso proprietário de terras
e descendente de família riquíssima e
tradicional da ilha de Chipre.

Certa vez, um casal de adeptos,
Ananias e Safira, vendeu suas pro-
priedades, doando parte dos lucros
à comunidade e retendo o restante
para uso particular. Propalaram, no
entanto, que estariam doando toda a
sua fortuna.

Valendo-se da sua grande sensi-
bilidade mediúnica, Pedro soube da
verdade e aproveitou-se do ensejo
para cortar pela raiz a erva daninha
do orgulho e da mentira que come-
çava a brotar dentro da comunidade.
Diante de uma advertência de Simão,
Ananias sucumbe, ocorrendo o mesmo
com Safira, momentos após.

Inúmeras vezes vimos coisa se-
melhante ocorrer na vida de Jesus.
Os fatos da vida comum eram uti-
lizados pelo Plano Espiritual para
integrar os planejamentos maiores
que visavam o esclarecimento geral.
A iminente morte do casal foi usada
para propiciar a Pedro oportunidade
de esclarecer as questões muito sé-
rias, que haviam surgido por ocasião
das grandes doações que ocorreram
na época.

3. ESTÊVÃO, O DlÁCONO
O hospital, a escola, o albergue,

o asilo, a creche, denominados Casa
do Caminho, atraiam uma multidão de
necessitados, que começava a escapar
ao controle dos apóstolos. Reuniram-
se, então, sob a inspiração do Alto e
encontraram uma boa solução para
o problema. Os apóstolos estavam
sobrecarregados porque eram res-
ponsáveis por toda sorte de tarefas,
desde preparar e servir a alimentação
e atender aos doentes, até serem res-
ponsáveis pela solução dos grandes



problemas da comunidade enfrentando
os sacerdotes e os saduceus.

Criaram, então, a ordem dos
diáconos, ou seja, aqueles respon-
sáveis pela parte administrativa
da comunidade. Essa foi uma das
primeiras influências dos costumes
judeus sobre o cristianismo nas-
cente. Indivíduos semelhantes eram
contratados também no judaísmo para
dirigir e manter as sinagogas.

Um desses era um moço conhecido
por todos como Estêvão, os outros
Prócero, Nicanor, Timão, Pármenas,
Nicolau e Felipe.

Estêvão chamava-se realmen-
te Jesiel, cuja família dispersou-se
quando da morte do pai na cidade
natal de Corinto. O moço foi enviado
às galeras, tendo sido salvo por ter
curado a um romano de bom coração
chamado Sérgio Paulo. Quase morto
por ter contraído a doença, foi levado
à Casa do Caminho, onde foi tratado e
se converteu à nova doutrina.

Estêvão tinha dois objetivos em sua
vida: primeiro, dedicar-se inteiramente
ao meigo Nazareno e, segundo, reen-
contrar a irmã Abigail desaparecida
durante a trágica morte do pai e sua
prisão nas galeras.

A palavra de Estêvão era inflama-
da, clara, e atingia profundamente o
coração daqueles pobres e doentes
que o procuravam, consolando-os.
Mas, grandes inimigos gratuitos ga-
nhava Estêvão. Eram os saduceus
materialistas e os fariseus fanáticos
que não aceitavam as interpretações
cristãs da Lei de Moisés.

4. O RABINO SAULO DE TARSO
Corria o ano 35 da nossa era.

Saulo via chegarem os últimos anos da
terceira década de sua vida, até então
dedicada inteiramente ao estudo e aos
preparativos que deveriam levá-Io às
altas posições da sociedade judaica
da qual fazia parte. Filho de tradicional
família de fariseus sob a direção do
velho Isaque, possuidor de inúmeras
caravanas de camelos que cruzavam
em todas as direções os desertos da
região. Saulo recebeu educação tradi-
cional, tendo aprendido desde menino
a profissão de tecelão, a mesma de
Isaque, que também não poupou esfor-
ços para fornecer ao filho os melhores
professores da cidade de Tarso, onde
nasceu, e depois de Atenas e Alexan-
dria onde foi completar a sua formação,
a qual tinha como principais objetivos
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o conhecimento da lei e das tradições
farisaicas.

Em Jerusalém, Saulo era o discí-
pulo preferido de Gamaliel, chamado
"a beleza da lei", neto de Hilel o
fundador do farisaísmo, e que rece-
beu o titulo de "rabbaan" ou "nosso
mestre", o qual somente seis após
ele, mereceram. Gamaliel, já bastan-
te idoso, seria substituído dentro em
pouco pelo vigoroso e fanático Saulo,
na direção do Sinédrio em Jerusalém,
órgão que praticamente dirigia interna-
mente os assuntos mais importantes
da nação.

Com tais poderes nas mãos, Sau-
10 via concretizarem os sonhos que
acalentava desde a adolescência. De-
sejava dedicar a sua vida àquele que
reergueria Israel ao lugar de primeira
nação dentre todas: O Messias prome-
tido pelos profetas. Conseguiria, com
tais poderes, preparar os caminhos do
Messias, para que tudo ocorresse com
maior rapidez.

5. AS PERSEGUiÇÕES
Saulo já ouvira falar nos segui-

dores do Nazareno e se revoltava
quando se referiam a ele como se fosse
o Messias.

- "Como poderia o Messias de
Israel ter sido crucificado como um
ladrão, sem libertar Israel do jugo de
Edon?" Urdiram-se outros planos para
impedir a propagação da Nova Doutri-
na. Mais uma vez Simão e Jochanan
foram presos, mas qual não foi a sur-
presa dos sacerdotes, quando na outra
manhã lá estavam de volta pregando
no Templo. Os soldados amedronta-
dos, disseram que um anjo os havia
solto durante a noite.

Pela terceira vez os apóstolos fo-
ram presos e, agora, sob forte guarda,
encaminhados a julgamento. Estavam
presentes: Gamaliel, rabi Nicodemos
e José de Arimateia, além de Saulo e
os saduceus. Apesar da violência da
acusação dos saduceus, Gamaliel con-
seguiu absolver os discípulos dizendo:

- "Se for coisa de Deus, per-
manecerá, se não for, desaparecerá
com o tempo."

Grande desapontamento sentiu
Saulo naqueles dias. Mas conseguiu
algumas testemunhas que afirmaram
ter ouvido de Estêvão que Jesus
destruiria o templo, revogando a Lei
de Moisés.

Naquela noite foram à Casa do
Caminho, para ouvir o pregador. Lá

iniciaram uma polêmica, que não foi
aceita por Estêvão, mas que mesmo
assim foi preso e levado ao cárcere.

Com o apoio do Sumo Sacer-
dote, apesar dos protestos de
Gamaliel, Saulo conseguiu. aprovar
a condenação de Estêvão que é la-
pidado por uma turba de saduceus
e fariseus fanáticos.

6. A DISPERSÃO DOS
APÓSTOLOS
Com as perseguições implacáveis

levadas a efeito contra os discípulos
de Jesus, Saulo logrou dispersá-Ios,
afastando-os de Jerusalém. O único
apóstolo que permaneceu na capi-
tal foi Tiago Menor, filho de Alfeu,
porque este mais se assemelhava
a um fariseu fanático, respeitando
fervorosamente os rituais judaicos.
Tiago manteve em funcionamento
a Casa do Caminho, resguardada
das investidas de Saulo. Um dos
apóstolos, Felipe, percorreu a Samaria,
curando e pregando para uma grande
população.

Ali encontrou a Simão, o Mago,
que conquistara popularidade graças
às suas habilidades e que depois se
converteu à nova doutrina.

Alguns dias após surgiram Pedro
e João que possuíam a extraordinária
faculdade de fazer as pessoas recebe-
rem o "Espírito Santo".

Simão, o Mago, tentando comprar
o segredo desta tal faculdade, foi
severamente advertido por Pedro,
arrependendo-se.

Felipe era também médium. Re-
cebeu certa feita, de um Espírito, a
informação que deveria seguir para a
estrada que levava a Gaza. Sem vaci-
lar, para lá se dirige, encontrando um
alto funcionário etíope, superintenden-
te de grandes negócíos da rainha, que
se converte e deixa-se batizar.

Bar Nabá dirigiu-se a Antióquia,
porque ali haviam iniciado um núcleo,
com grande número de adeptos, sem
que houvesse uma pessoa que os
dirigisse.

7. RESSURREiÇÃO DE TABITA
Pedro também deixou Jerusalém,

indo pregar nas cidades próximas. Em
Lida, curou a Enéas de uma paralisia
de oito anos.

Ali estava quando vieram de Jope,
chamá-Io com urgênciá. Eram os
parentes de Tabita ou Dorcas, me-
nina caridosa e querida de todos na
cidade. Assim que Pedro adentrou a

67



cidade, uma multidão de beneficia-
dos pela garota: coxos, estropiados,
doentes e crianças, se aproximou
implorando-lhe que a salvasse.
E diante do leito, Pedro orou ao
Mestre, de joelhos, logrando que a
menina novamente levantasse para
alegria de todos. Pedro permaneceu
em casa de Simão curtidor, durante
bastante tempo, pregando e curando
os enfermos.

A promessa do Mestre se cum-
pria, mostrando que outros tam-
bém poderiam fazer, o que ele
próprio fez. "Podeis fazer o que
eu faço e ainda mais".

8. O BATISMO DE CORNÉLlO
Havia em Cesareia um centurião

da corte romana muito respeitado
não pelo seu poder, mas, sim, pela
sua caridade e simpatia.

Certo dia um Espírito lhe aparece
pedindo que enviasse alguém a Jope
chamar o apóstolo Pedro que se en-
contrava hospedado na casa de Simão
o curtidor, a qual ficava junto ao mar.

Enquanto os mensageiros se-
guiam para Jope, Pedro pregava nas
cidades próximas. Voltando certo dia
pela praia, sentiu fome e parou para
se alimentar. Enquanto preparava
a refeição, uma visão o arrebatou
mostrando-lhe uma grande toalha
que descia do céu.

Nessa toalha, Pedro pôde ver
toda espécie de aves, quadrúpedes
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e peixes utilizados como alimentos
pelo homem. Em seguida, uma voz
se ouviu ordenando que Pedro se
servisse daqueles alimentos. Diante
disso o apóstolo recuou, assustado,
dizendo que como judeu não pode-
ria jamais comer coisas "imundas".
Novamente se fez ouvir a mesma
voz que o repreendeu dizendo: "Ao
que Deus purificou não faças tu
impuro".

Ao receber a visita dos men-
sageiros de Cornélio, Pedro imedia-
tamente entendeu o porquê da visão
que presenciara: os gentios sendo
também filhos de Deus eram igual-
mente puros e mereciam ouvir as
palavras do Redentor assim como
os judeus.

Seguindo incontinente para Ce-
saréia e ali chegando, Pedro foi
surpreendido pelo gesto humilde do
centurião que se colocou a seus pés
para adorá-Io. O apóstolo reergueu
o soldado dizendo-se homem como
ele e abraçando-o fraternalmente,
transmitindo nesse comportamento
exemplos que deveriam ser segui-
dos por todos os que hoje em dia
se julgam superiores por ocuparem
posição de destaque nas seitas
religiosas.

Após os primeiros entendimen-
tos, uma reunião foi marcada quando
então grande número de amigos
do centurião se fez presente, e
em determinada hora todos deram

18.
CONVERSÃO DE PAULO

De Rabino a Operário
De Moisés a Jesus

1. CONSIDERAÇÕES
Conhecendo Gamaliel como já

o conhecemos, muito nos surpre-
ende à primeira vista que tenha
escolhido como discípulo preferido
e sucessor aquele fanático jovem
que, de maneira quase selvagem,
perseguia os cristãos até levá-Ios
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à tortura, à desonra e à morte, im-
piedosamente.

Teriao bom, sensato e ponderado ve-
lho se enganado na apreciaçãodo caráter
de Saulo? E se o discípulo de Gamaliel
fosse realmente capaz de extravasar
tanto ódio gratuito contra os humildes
seguidores do Mestre, como poderia

-
passividade mediúnica ou "recebe-
ram o Espírito Santo" da descrição
evangélica.

Este fato maravilhou a todos
os judeus presentes, porque estes
julgavam que somente os circunci-
dados eram merecedores de tal pri-
vilégio. Os apóstolos, em Jerusalém,
tomando conhecimento dos fatos
ocorridos em Cesareia crivaram Si-
mão Pedro de reprimendas:

- "Entraste em casa de ho-
mens incircuncisos e comeste
com eles?"

O apóstolo teve que explicar
com detalhes os acontecimentos
de Jope e Cesareia, para que os
demais se acalmassem nas suas
inquietações.

Vê-se que os seguidores do
Mestre haviam se esquecido já das
visitas que este havia realizado a
Zaqueu, o publicano, na distante
Galileia, e que Levi, apóstolo, fora
anteriormente também publicano e
que nem por isso o Mestre deixou
de comer em sua casa e com seus
amigos.

Os chamamentos para que os
apóstolos deixassem os seus secta-
rismos e passassem a divulgar a nova
doutrina para todos os povos conso-
ante os desejos do rabi, ainda não
eram entendidos. Só mais tarde seriam
ouvidos, quando um rabino tivesse
passado por Damasco e encontrado
seu verdadeiro caminho.

."-::

transformar-se repentinamente em um
homem virtuoso e bom como passou a
ser após o seu encontro em Damasco?

2. O HOMEM NOVO E O
HOMEM VELHO
O jovem Saulo aprendera a ser

orgulhoso. Orgulhoso por pertencer a



uma tradicional e conservadora famí-
lia judia; por ser considerado o maior
orador dentre os doutores do Sinédrio
e um dos maiores conhecedores e mais
fanáticos defensores da Lei de Moisés;
e por ter o seu nome apontado como
o mais provável para a sucessão de
Gamaliel na liderança da ala farisaica
do Sinédrio.

Não, dizia o homem velho, Saulo
de Tarso não pode aceitar os ensi-
namentos absurdos que o nivelaria
àqueles "maltrapilhos, perseguidos e
doentios seguidores do carpinteiro".

Contudo os ensinamentos novos
que ele ouvia repetidamente aqui e ali
encontravam eco no seu íntimo, apoia-
dos na educação reta que recebera e
nos exemplos de bondade, justiça e
ponderação que o mestre Gamaliellhe
incutira na mente.

E, à medida que o homem novo
se agigantava para dominar os pre-
conceitos interiores do rabino, este
se inquietava, se revoltava contra
os ensinamentos recentes que o
arrastariam para uma radical trans-
formação.

Era a inércia que se opõe cons-
tantemente aos movimentos reno-
vadores e que impedia uma pronta
e imediata adesão do doutor da Lei
à boa nova do Cristo. Necessitando
provar a todos e a si mesmo que Sau-
10de Tarso ainda estava seguro dos
seus princípios, tentava a todo custo
disfarçar as extraordinárias lutas que
se travavam entre as velhas e as
novas ideias. E como estas interior-
mente se fortaleciam a cada instante,
Saulo procurava desesperadamente
aniquilar, se possível, a sua fonte,
através da perseguição aos propaga-
dores da Boa Nova. Saulo contrariava
a sua própria razão, rebaixando-se
à irracionalidade para retornar ao
campo dos instintos, dando vazão à
violência e ao ódio.

3. OS CONFLITOS SE ACENTUAM
O início do processo de "ama-

durecimento" do doutor da Lei para sua
conversão à nova doutrina deu-se no
dia em que ouviu falar pela primeira vez
nos ensinamentos de amor, igualdade
e fraternidade, atribuídos ao humilde
carpinteiro da Galileia. Tanto ouviu
sobre o assunto que resolveu ir pes-
soalmente conhecer os pregadores de
"tão absurdas ideias".

E o que se passou na Casa do
Caminho nós já sabemos. Sentiu-se
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humilhado pelo comportamento se-
reno e comedido de Estêvão que se
recusou a polemizar como desejava.
Preso, o apóstolo comportou-se tão
dignamente e tão de acordo com seus
princípios que conseguiu superar a
própria acusação do grande orador que
era Saulo, durante o julgamento, o que
veio a aguçar sobremaneira o ódio que
o rabino já alimentava em si.

Durante as primeiras perseguições
aos discípulos do Cristo, foi novamente
surpreendido na Casa do Caminho
com a coragem demonstrada pelos
apóstolos e pela ilimitada confiança
que os inúmeros doentes que ali eram
atendidos depositavam naqueles
trabalhadores do bem. Revoltava-
se ao encontrar naqueles homens
maltrapilhos, seguidores de Jesus,
a serenidade diante de qualquer
situação, que ele buscava tão de-
sesperadamente alcançar através
das violências que realizava em
nome da Lei.

O seu desespero atinge enormes
proporções após o julgamento dos
apóstolos aprisionados. Gamaliel,
comedido e justo, vem pessoalmente
interceder junto a Saulo em favor da-
queles homens. Não havia dúvidas,
o velho doutor da Lei havia se dei-
xado influenciar "pelos absurdos en-
sinamentos do galileu". Desorientado,
Saulo aquiesceu em permitir que
Pedro e Felipe permanecessem em
Jerusalém para cuidar dos doentes
desamparados, que João fosse banido,
mas não abriu mão da necessidade de
lapidar Estêvão.

No momento da execução é que
Saulo sofre um dos maiores abalos.
Tendo exigido que Abigail, sua noiva,
estivesse presente ao ato, provocou
um acontecimento que veio elevar
a proporções críticas o seu estado
emocional.

Abigail reconhece no apóstolo
agonizante o seu irmão Jeziel. E este,
ao invés de condenar a Saulo pelos
acontecimentos pavorosos que dirigi-
ra, vale-se daqueles poucos minutos
de reencontro com Abigail para tentar
impedir qualquer animosidade entre os
dois noivos, dizendo:

- "Cristo abençoe a Saulo, tenho
nele um irmão".

- "Saulo deve ser bom e generoso,
defendeu Moisés até o fim ...

...Quando conhecer Jesus deverá
servi-Io com o mesmo fervor".

Nesse mesmo dia, Gamaliel
veio solicitar a Saulo que este lhe
entregasse o corpo de Estêvão,
anunciando também que se retirava
definitivamente das atividades do
Sinédrio.

Saulo estava convencido de
que o mestre havia sido vítima dos
"sortilégios" dos cristãos através dos
"feitiços e bruxarias" que Ihes eram
imputados.

Rejeitada pelo noivo, porque Saulo
"não podia desposar a irmã de um ini-
migo", Abigail adoece repentinamente
e caminha a passos largos para o
desenlace final. Informado da situação,
Saulo procurou a ex-noiva e é quando
a sua resistência emocional chegou ao
limite, ao saber que ela própria, dese-
josa de saber que doutrina era aquela
que havia sido aceita integralmente
pelo irmão, transformando-o, havia se
convertido ao "cristianismo" através
da atuação de um homem que veio a
saber chamar-se Ananias e morar em
Damasco.

Saulo requisita poderes ao Sinédrio
para ir a Damasco prender aquele
homem, no que é atendido imediata-
mente.

4. AS PORTAS DE DAMASCO DÃO
INGRESSO A UMA NOVA VIDA
O rabino, à frente de pequena

caravana de soldados, caminha-
va extremamente preocupado. Um
mundo desconhecido povoava-lhe a
mente com ideias estranhas, forças
desconhecidas para ele obrigavam-no
a meditar sobre os últimos aconteci-
mentos, criando-lhe um clima interior
saturado de dolorosas inquietações
que não sabia explicar.

Analisava a sua vida, que fora
integralmente dedicada à busca
da verdade nos ensinamentos de
sua religião, e conclui que o seu
objetivo era conquistar a paz e a
serenidade que ainda lhe eram
desconhecidas.

E a sua revolta crescia porque
nos olhos, no sorriso, na alegria dos
seguidores do Nazareno, notava a
presença constante dos sentimentos
que lhe faltavam.

E em meio às indagações pro-
fundas que lhe saltavam da mente,
as figuras notáveis de Abigail e
Estêvão pareciam estar sempre
presentes como se desejosas de
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lhe transmitir alguma orientação e
algum alento. Eram tão reais que
Saulo julgava poder falar, trocar
ideias com elas.

Mal podia imaginar que aquelas
entidades amigas o preparavam para
grandes eventos.

Tudo o que procurava encon-
traria naquela estrada em poucos
instantes. Saulo seguia absorto
nos seus pensamentos, alheio ao
sol causticante do deserto do pleno
meio-dia, quando foi surpreendido
pelo aparecimento de estranha
luminosidade cuja fonte não soube
identificar.

Sente-se envolvido por uma nuvem
radiante que lhe ofusca a visão. O ar à
sua frente parece fender-se repentina-
mente, provocando-lhe desagradável
vertigem, terminando por cair ao solo
sob os olhares assustados dos seus
comandados.

Quer desesperadamente pedir
socorro, mas a voz parece-lhe presa
na garganta.

Deseja orientar-se, mas nada
consegue ver a não ser uma entidade
resplandecente, trajando luminosa túni-
ca, cujos olhos magnéticos irradiavam
simpatia e amor.
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Saulo, perplexo, deixou-se envol-
ver pelos sentimentos novos que o ho-
mem lhe transmitia, sobressaltando-se
quando este lhe falou com inesquecível
acentuação:

- "Saulo ... Saulo!. .. por que me
persegues?"

Instintivamente, coloca-se de jo-
elhos diante do desconhecido, com
o coração opresso num sentimento
indetinível de veneração e amor.

Quem seria aquela majestosa en-
tidade, cuja presença lhe inundava o
coração de emoções desconhecidas,
ao mesmo tempo que lhe infundia um
respeito inédito?

E sem perceber os amigos assusta-
dos que longe permaneciam, pergunta:

- "Quem sois, Senhor?"

Ao que, com desconhecida brandu-
ra, a entidade lhe responde:

- "Sou Jesus, a quem persegues."

Então os olhos estarrecidos dos
seguidores puderam ver o orgulhoso
doutor da Lei todo poderoso entre
os presentes, respeitado e temido
por todos, curvar-se em pranto
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convulso sobre o pó escaldante da
estrada como se estivesse ferido
de morte.

E Saulo viu que Jesus podia ler
os seus pensamentos e que conhecia
profundamente as suas reações mais
íntimas, pois disse:

- "Saulo, não recalcitres contra os
aguilhões."

Diante destas palavras suas últi-
mas resistências caíram por terra. As
palavras de Abigail, de Estêvão, de
Simão Pedro eram verdades que ele
até então recusava aceitar, cego pelo
orgulho.

Considerou o tempo perdido
no estudo de ensinamentos mal-
interpretados; mediu a energia
dispendida na defesa de posições
fanáticas; julgou as atrocidades
cometidas durante as suas impie-
dosas perseguições aos seguidores
do homem que agora lhe estendia
carinhosamente a mão, levantando-
o do pó dos seus erros, e inundando
o seu coração de alegria, fé e con-
fiança no futuro.

Ali naquele local, após instantes
que lhe pareceram séculos, fez o
protesto de dedicar toda a sua vida
a Jesus, e imediatamente pergunta,
sem escolher tarefas ou impor con-
dições:

- "Senhor, que quereis que eu
faça?"

- "Entra na cidade, lá saberás."

Após estas palavras Jesus desa-
pareceu aos olhos dos encarnados,
deixando Saulo novamente às voltas
com os problemas materiais. Os sol-
dados, aparentando preocupação,
atribuíam os acontecimentos à febre
dos que se expõem longamente ao
sol escaldante do deserto e à falta de
alimentação adequada, ou aos sorti-
légios dos feiticeiros que infestavam
a região.

Após despachar o restante dos
soldados de volta a Jerusalém, Saulo
pede a Jacó que o acompanhe a Da-
masco, pois estava completamente
cego.

5. O PERSEGUIDO AUXILIA
O PERSEGUIDOR
Não tendo sido recebido pelos

antigos amigos, Saulo hospeda-se
numa humilde estalagem da rua Direi-
ta, pertencente a um tal Judas, onde



permanece por três dias inteiramente
só, tendo aproveitado para pensar e
meditar sobre os últimos acontecimen-
tos que lhe foram, apesar de tudo, tão
desagradáveis.

Enquanto Saulo era submetido
àqueles três dias de disciplina es-
piritual, Ananias recebia a visita de
Jesus, a lhe pedir que fosse assistir
ao ex-rabino.

Diante do receio do velho discípulo
em enfrentar o terrível perseguidor dos
"cristãos", Jesus lhe diz:

- "Vai, porque este é para mim o
vaso escolhido para levar meu nome
perante os gentios e os reis, e os filhos
de Israel".

É assim que, no terceiro dia, o
hoteleiro anuncia a Saulo a chegada
de alguém, o que veio trazer grande
alegria ao jovem por poder falar nova-
mente a um amigo.

Mas, diante do mutismo do visitan-
te, Saulo indaga:

- "Quem sois?

- Irmão Saulo, fui enviado por
Jesus que encontraste à entrada da
cidade.

- Mas, o vosso nome qual é? -
pergunta Saulo surpreso.

-Ananias."

O perseguido viera em auxílio do
perseguidor.

Diante daquele que havia ensinado
as verdades da Boa Nova a Abigail, e
que fora o motivo da sua vinda à cida-
de, Saulo sente-se tomado por profun-
do sentimento de veneração, dizendo:

- "Quisera beijar a vossa túnica,
mas estou cego."

Diante da atitude humilde do ex-
rabino, Ananias comove-se, e ali mes-
mo, sem perda de tempo, promove o
batismo de Saulo à nova crença; após
o que, impondo-lhe as mãos, faz
movimentar enormes quantidades
de energias através de um passe
poderoso que, num instante, resti-
tuiu a vista ao jovem, destruindo
os fluidos densos que obstruíam os
raios luminosos.

Ali permaneceram juntos o dia todo,
tendo Saulo conhecido a história de
Ananias, ex-sapateiro de Emaús que
conhecera o Mestre, de como travara
conhecimento com Abigail e a conver-
tera ao "Cristianismo", e finalmente,
pôde transcrever integralmente as
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anotações de Levi (Mateus) sobre a
vida de Jesus, a partir de uma cópia
em poder do seu benfeitor.

6. A REPERCUSSÃO
Saulo estava ansioso para entrar

em ação. Decidiu no mesmo dia que,
no domingo, iria à Sinagoga transmitir
aos demais as Boas Novas, crendo, na
sua ingenuidade, que seriam aceitas
por todos.

Todos os grupos e rodas sociais
da cidade e da região, no entanto, já
conheciam "as novas": Saulo, o rabino,
estava louco. O que mais chocou aque-
las pessoas foi a atitude desassombra-
da de Saulo que teria dito ao Nazareno:

- "Senhor, que queres que eu
faça?" sem impor condições ou exa-
minar direitos.

No domingo, apresentou-se a Sa-
doe, antigo amigo, para relatar-lhe os
acontecimentos, diante dos quais este
mostrou-se profundamente chocado:

- ~Mas Saulo, e a sua família, e a
sua posição?

- Agora estou com o Cristo, ele
convocou-me para maiores esforços.
Já não sou mais eu que vive, fala e
age, é Jesus quem vive, fala e age em
meu lugar."

Apresentando-se à Sinagoga,
Saulo é insultado e quase agredido,
após o que, profundamente magoado,
despede-se dos amigos reais que en-
contrara entre os seguidores do Mestre
naquela cidade, para ir à procura do
seu mestre Gamaliel, que passara a
viver no deserto, num povoado não
muito distante.

7. OS NOVOS AMIGOS
Na cidade de Palmira, Saulo en-

contra-se com um irmão do seu antigo
mestre que, após recebê-Io, manifesta
estranheza pelas mudanças ocorridas
com o antigo presidente do Sinédrio
que, segundo suas palavras:

- "Passa dias e dias numa cabana
abandonada num pequeno oásis, à
sombra de algumas tamareiras, lendo
e relendo um manuscrito estranho que
não pude entender."

Saulo dirige-se então para o local
onde, após o reencontro emocionado
dos dois trabalhadores, pôde extrava-
sar todas as suas dúvidas e inquieta-

ções para que o mestre o aconselhasse
agora melhor do que antes, já que
conhecia os princípios tão sábios di-
vulgados pelo Cristo.

E é assim que, orientado pelo sábio
velhinho, Saulo aceita o trabalho de
tecelão num oásis distante, chama-
do de Dã, onde vem a conhecer no-
vos e valiosos amigos. Tratam-se de
Áquila e Priscila, cristãos refugiados
das suas antigas perseguições em
Jerusalém. Após um ano de trabalho
conjunto, mais fortalecido na sua cren-
ça, o ex-rabino indaga ao casal amigo:

- "Que fariam diante do per-
seguidor?

- Procuraríamos ver nele um
irmão, e tentaríamos testemunhar o
amor que Jesus nos ensinou.

- Pois meus amigos, eu sou Saulo
de Tarso."

Assombrados, mas profundamente
emocionados pela oportunidade de
reconciliação que recebiam naquele
instante, responderam:

- "Irmão Saulo, como irmãos
estávamos separados e, agora, nos
reencontramos."

No outro dia, os três partiam de
volta à civilização para levarem aos
homens os novos conhecimentos
adquiridos. O casal dirigiu-se para
Roma e Saulo regressa novamente a
Damasco.

8. OS PRIMEIROS PASSOS
NA TRILHA DO MESTRE
Novamente Saulo tenta pregar a

Boa Nova na sinagoga em Damasco
e, perseguido, vê-se forçado a fugir
altas horas da noite, transpondo com
a ajuda de alguns amigos, num cesto
de vime, o muro da cidade e seguindo
a pé em direção a Jerusalém.

. Mas, indo de Damasco à capital,
Saulo teria que atravessar toda a
Galileia, palco das atividades do
Mestre que ele tão bem conhecia
através dos relatos dos amigos e da
leitura constante das anotações de
Levi (Mateus).

Foi com enorme emoção que
Saulo percorreu todos aqueles locais
tão queridos que lhe pareciam tão
familiares. Caminhou lentamente pela
areia das praias do lago da Galileia
onde o mestre pisara, pregando aos
trabalhadores humildes que o seguiam;
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esteve em Cafarnaun falando a Levi;
conheceu a coletoria onde trabalhava
o apóstolo quando foi chamado ao
testemunho; foi verificar a casa da
sogra de Simão Pedro de onde Jesus
partia nas suas andanças pela região;
esteve em Betsaida e Nazaré; em
Dalmanuta falou com Maria Madalena;
conheceu inúmeros cegos, leprosos e
estropiados curados por Jesus. De-
sejava inteirar-se de todos os fatos, e
coordená-Ios corretamente para poder,
com facilidade e desembaraço, ensiná-
los aos demais.

Após vários dias na região, dirige-
se finalmente a Jerusalém e ali, na
cidade santa dos judeus, ele sente
passar pela cabeça todas as recor-
dações que lhe eram tão amargas.
Dirigindo-se à residência dos amigos
é recebido friamente, porque fora con-
siderado louco. Na Casa do Caminho
também encontrou dificuldades, pois
todos ainda se recordavam das suas
terríveis perseguições. Mas graças à
intervenção de Pedro e Bamabé que
depositavam grande confiança no
convertido, tudo pôde ser resolvido a
contento.

Recebido na Casa que anterior-
mente havia desejado destruir, Saulo
descansa no mesmo leito onde outrora
repousara Estêvão, e estuda nos mes-
mos pergaminhos que o serviram.

Mas Saulo nota grande mudança
em tudo, atribuindo-a à ausência de
Estêvão, que atraia grande multi-
dão de sofredores para ouvi-Io res-
peitosamente durante as pregações.
Agora, o auditório mais parecia uma
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sinagoga, com judeus inflexíveis e
fanáticos a ouvir discussões sobre
assuntos nem sempre importantes
da nova doutrina, sob a orientação
de Tiago, filho de Alfeu. Os doentes
e aflitos de toda sorte eram atendidos
numa sala ao lado por Simão, que
assim alertou a Saulo:

- "Graças à atuação de Tiago,
os perseguidores respeitaram a casa,
que, assim, pôde continuar a receber
a todos os necessitados que nos pro-
curam."

Saulo apesar de ter aceito as ex-
plicações do velho apóstolo não pôde
permanecer em Jerusalém porque
ainda era temido pelo povo e porque
poderia despertar a ira dos rabinos
contra a casa. Assim retirou-se para a
sua cidade natal, Tarso, com a ajuda
de abnegados amigos e irmãos em
crença.

9. UM PROGRAMA DE
ATIVIDADE PARA SAULO
Ao chegar a Tarso, suaves recorda-

ções começaram a surgir em sua men-
te e Saulo ganhou novo alento para se
dirigir à casa de seu pai, onde esperava
encontrar o apoio que necessitava e o
carinho que já não recebia há muitos
anos. Tentando explicar a seu velho pai
os fatos, disse:

-"Meu pai, não estive doente, mas
sim muito necessitado do Espírito."

Diante disso, o orgulhoso ancião,
firme e solene, pergunta:

- "Que significa a comédia de
Damasco, então?"

E termina por deixar Saulo num
estado próximo ao desespero completo
quando, friamente, retendo no peito
sentimentos perfeitamente opostos,
o velho Isaque encerra a entrevista
dizendo:

- "Escolha afinal: eu, ou o carpin-
teiro desprezível."

Diante da posição inflexível do pai,
Saulo afasta-se daqueles locais que lhe
faziam vibrar as cordas mais profundas
do seu Espírito, afastando-se também
da cidade em direção aos arredores do
Tauro onde vai encontrar abrigo numa
das muitas cavernas da região.

Foi alí que encontrou mediuni-
camente pela primeira vez Abigail e
Estêvão, os quais lhe transmitiram
a seguinte orientação:

- "Não te detenhas no passado,
quem haverá isento de culpa?"

E acrescentando, em meio a um
ambiente de profunda emoção e ale-
gria, o seguinte programa:

- "AMA! TRABALHA! ESPERA!
PERDOA!"

No dia seguinte, alguns cidadãos
de Tarso notaram um homem maltra-
pilho, queimado pelo sol do deserto,
carregando pesados fardos de couro
para a sua tenda de tecelão, no qual
Ihes pareceu reconhecer o jovem Sau-
10, antigo rabino de tradicional família
da cidade. Realmente, era Saulo que
abandonara definitivamente a sua iden-
tidade de doutor de lei, para reiniciar
sua caminhada como humilde operário
em busca de novos objetivos.


