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Alguns livros são difíceis de escrever. Outros são praticamente impossíveis. Este é um que está na 
última categoria. Muitos amigos e muitos estranhos, no decorrer dos anos têm perguntado se eu 
gostaria de escrever tal história, e quando a Zondervan me solicitou a escrever sobre minhas 
lembranças, eu concluí que o tempo havia chegado. A dificuldade está em vários pontos. O primeiro 
é recordar com precisão. Como ligar um pedaço ao passado todo? Como alguém será 
verdadeiramente objetivo se seus sentimentos estão presos em uma situação? Então surge um 
problema muito pessoal. Como você relataria uma história com um tema tão profundo e ao mesmo 
tempo não fazer alguém olhar excessivamente mal ou bem? Esse foi o desafio mais árduo de todos. 
Isso é algo para um indivíduo revelar seu próprio coração. Ao fazermos isso, corremos um sério 
risco. Se estiver errado aqui, sinceramente espero que não tenha sido por má vontade, porque a 
história não terminou como havia começado. 
 
Como batalhei por essas questões, o editor concordou em que eu contasse a história a outro escritor, 
que passaria horas comigo e outras coletando material e então anotando à medida que a história ia se 
desenrolando. Eu peguei a narrativa e escrevi a história com minhas próprias palavras, juntamente 
com ele. Durante esse processo, a editora me sugeriu se gostaria de manter um nível simples 
compreensível e não fazer inacessível em satisfação e profundidade. O objetivo era simples: “Conte-
nos sua história em termos bem simples com seu coração à mão”. Eu estava acostumado a escrever 
sobre temas filosóficos e esse recado foi o suficiente pra que eu decidisse fazê-lo. 
 
Então este foi o método. Muito mais poderia ter sido dito e dito num nível elevado, descrevendo 
todas as minhas batalhas filosóficas e assim por diante. Mas nós evitamos isso. Talvez algumas 
ocasiões na narrativa não precisariam ter sido compartilhadas, mas estavam numa seqüência pra 
mostrar o que estava me moldando desde o início. O que eu faço saber é que enquanto eu refazia 
trajetórias e lembranças, algumas delas foram difíceis de reviver, enquanto que outras traziam um 
sentimento renovado de felicidade.  Algumas delas trouxeram lágrimas profundas à tona, e ainda 
outras trouxeram à mente momentos amáveis que já estavam esquecidos há muito tempo. Cheguei à 
conclusão de que isso é um exercício bem empreendido por todo mundo – fazer um diário anotando 
nossos pensamentos em intervalos de tempo menores. Recordações são bons lembretes daquilo que 
Deus tem feito e de onde poderíamos ter feito melhor. Eu recordo o momento em que um idoso me 
perguntou quando eu era jovem, “Você sabe o que está fazendo agora?” Eu pensei que fosse alguma 
pegadinha. 
 
“Diga-me”, eu disse. 
 
“Você está construindo suas lembranças”, ele respondeu, “Então faça com que sejam boas”. 
 
Se cada leitor absorvesse somente isso desse livro, já teria valido a pena. 
 
Mas tem algo melhor aqui, e é isso: Assim como a vida avançou, você teve que tomar alguns 
cuidados ao longo dessa jornada, como também você teve que tomar decisões diferentes. Primeiro, 
eu gostaria de ter conversado mais com meus pais sobre o passado deles e seus antecessores. O que 
eles sabiam? Qual era a história de suas vidas? O que fez com que eles estivessem no caminho que 
se encontravam? Agora é muito tarde, porque meus pais já se foram. Mesmo assim eu tenho a 
absoluta certeza de que Deus ordenou meus passos e Ele sempre esteve lá, até mesmo nos momentos 
mais escuros da minha vida. Eu sei que isso é tão certo como sei que eu existo. Ele nunca me 
abandonou e tem me trazido pela Sua graça e misericórdia. 



 
Essa é a verdade mais certa que possuo e é verdadeiramente expressa. 
 
Outro grande enriquecimento foi relembrar a minha juventude na Índia, assim como agora o 
Ocidente veio a ser meu lar. A Índia me deu tanto que nunca poderei retribuir. É realmente uma 
cultura intrigante – apesar das fraquezas e ironias. Vivendo primeiro no Canadá e depois na América 
(EUA), esses países agora se tornaram minha casa. Sou tão agradecido a Deus pelo privilégio de 
viver aqui. Além das minhas residências, meu coração tem encontrado seu lar na minha fé e amor 
por Jesus Cristo. Eu sinceramente espero e oro que enquanto você lê essas páginas, você possa senti-
Lo perto de você e então ser guiado pela Sua sabedoria e guardado na Sua graça. 
 
Sem Ele, não valeria a pena falar ou ler essa história. 
 

~ ~ ~ 
 

Uma das minhas lembranças mais antigas é a do idoso na minha rua. Um místico que estava apenas 
vestido com uma tanga. Ele era alto, cabelos enrolados despenteados, olhos penetrantes, medonho 
de se ver. Lama endurecida cobria sua estrutura esquelética. Seu rosto era assustador por causa dos 
cortes profundos auto-impostos pela devoção de sua religião. Sua pele estava queimada pela 
constante exposição ao calor tórrido do sol do meio dia. “Como ele veio a se parecer com isso?” Eu 
me admirava como um menino. “O que ele tem feito a si mesmo?”? 
 
Eu descobri cedo o suficiente. Duas ou três vezes por semana ele aparecia na nossa rua. Quase 
ficava desaparecido enrolado numa corda, então ele deitava na rua imunda e iniciava sua rotina. 
Esterco de vaca e urina de cachorro espalhado pelo caminho, sem dizer nada das pedras ou dos 
objetos afiados, amontoava tudo isso, e rolava a rua abaixo com gritos, parecia ter vindo das 
profundezas de uma caverna. 

“Govinda! Govinda! Govinda!” 

Eu não tinha a menor idéia do que ele gritava – somente sei que isso me apavorava.  

Uma cena de espanto para um menino de cinco anos. Eu lembro que corria em disparada até minha 
mãe e perguntava, “o que ele está fazendo?”, “o que ele está fazendo?” 

“Ele está bem”, ela respondia, “somente ignore-o”. 

“Mas o que ele está fazendo?”, eu implorava, “porque ele está fazendo isso?” 

“Ele está chamando o seu deus”, ela disse. 

Isso não matou minha curiosidade. Mas eu não o persegui mais. Enquanto ele rolava, se afastando 
de mim rua abaixo, sua voz enfraquecia, mas assombrava à distância: “Govinda!” 

O velho místico era algo extraordinário na nossa rua, um lugar que abundava de vida em meus 
olhos. Naquela rua eu vi de tudo que a vida representa. O mundo nessa rua era cheio de sons e 
gritos, e sim, cheiros de vários tipos. O silêncio era um prêmio. Toda manhã ao nascer do sol, 
qualquer silêncio aparente era quebrado pelo grito dos vendedores anunciando os produtos que 
estavam vendendo na rua. “Cebolas! Leite! Vegetais! Afiadores de facas!” Quando esses vendedores 
vinham até nossas portas, eles olhavam através das janelas abertas protegidas por grades. Não havia 



privacidade para conversar. Ficávamos ao lado de fora, na rua, que era tão estreita que um carro não 
conseguiria passar por ali a não ser forçando as pessoas a abrirem caminho ou então se podia passar 
com aquele carrinho de duas rodas puxado por um homem.  

Na rua havia animais perdidos e pessoas, cada qual a procura de alguma coisa. Às vezes havia um 
mendigo na porta, as vezes a mão estendida de um leproso suplicando um toque de compaixão. A 
vida com todas as feridas e dores se inclinava sobre você, se colocava diante de você e te forçava a 
olhar pra baixo diariamente. Essa é a rua onde eu cresci.  

A vida na nossa vizinhança foi vivida em meio a essa mistura de sons, cenas e odores. 

Nessa rua, todos os dias, amigos jogavam futebol ou cricket. Risadas, choros, acessos de raiva – 
todas as emoções estavam em evidência. Na esquina, uma pequena lanchonete vendia batatas fritas, 
lanches e comida indiana temperada. E a melhor coisa que você poderia fazer era ir a lanchonete e 
ter sua conta paga pelo tio ou algum amigo. Sabores estavam no ar – cheiro de óleo quente, fritando 
comida de algum tipo – e inalar tudo isso, era uma atividade diária, com alguém comprando um ou 
dois petiscos e mastigando-os até que se iam pelo seu caminho. Do nascer do sol até o pôr-do-sol, 
pessoas de todos os tipos e necessidades passavam por ali. 

Então, no entardecer, quando as luzes da rua acendiam, estudantes saíam de suas casas para 
continuar os estudos nessa luz. Em algumas casas não havia eletricidade. Em outras, os pais 
mandavam seus filhos estudar na rua para economizar eletricidade em casa. Freqüentemente 
ocorriam brigas pela disputa de um poste de luz. Uma vez decidido, o felizardo sentava de costas 
contra o poste. A maior parte de sua cabeça estava rapada, exceto uma área que era chamada “bodi”. 
Eles prendiam esses cabelos ao poste de luz que ficava atrás deles. Dessa forma, no momento em 
que cochilariam e se inclinariam à frente, o puxão nos seus cabelos mantinham-nos acordados. Essa 
era a disciplina de estudo naqueles dias. 

Agora, mais de meio século depois, caminhando novamente na rua onde nasci, as lembranças vem a 
tona com uma onda de nostalgia. Eu acho difícil acreditar que aquele foi o lugar do meu começo. 

A rua estreita foi alargada e pavimentada. Ainda seria uma aventura tentar colocar um carro largo lá 
dentro. Regularmente e intrepidamente, os taxistas ainda o fazem, e enquanto você assiste, se 
espanta ao ver o metal se amassando quando se aproximam de um objeto impossível de se evitar 
uma raspada. Um amigo meu indiano me respondeu quando perguntei se havia uma Disney World 
na Índia, “Não, nós simplesmente fizemos uma viagem de Táxi. Isso é emocionante o suficiente”. 

A primeira vez que trouxe minha esposa pra cá, nós não pudemos chegar até a porta da casa, na rua 
onde nasci, então retornamos às nossas férias. Um Búfalo Água1 havia parado na frente da porta. 
Isso foi há vinte anos atrás, então eu fiquei completamente assustado. As lembranças me fizeram 
voltar a trás brusca e rapidamente. O pé de Trufas, que ficava no quintal, usávamos como arco para 
nosso jogo de cricket; a janela que dava para a sala onde minha família dormia; o fogão de argila no 
qual fazíamos toda nossa comida; o pãozinho picante indiano que ficaria no forno exalando o vapor 
que deixaria você faminto só por sentir o cheiro, o ensopado fortemente temperado, muito gostoso, 
eram as iguarias que rondavam minha imaginação nesse dia. 

Que mundo que eu tinha quando jovem! 

~~~ 



Essa casa onde passei vários verões pertencia ao meu tio, mas era nosso segundo lar. Era de número 
7, mas agora está com o número 13. Acima do umbral da porta, foi pintado um grande olho para os 
proteger dos espíritos do mal. Uma família Hindu vive ali agora, um amável casal com duas 
meninas. Eu tomei como prática visitá-los toda vez que volto ao Chennai (a histórica cidade 
formalmente conhecida pelo mundo como Madras do estado de Tamil Nadu, ao lado de Kerala) As 
duas meninas se apaixonaram pela minha esposa Canadense, Margie. Ela sempre me acompanha, 
elas riem deliciosamente. Elas amam o cabelo ruivo de minha esposa, e graciosamente dizem: 
“Titia, Titia, eu amo seus olhos azuis!” 

Essa pequena casa é como a maioria na rua, muito pequena, feita com quatro ambientes com 
aproximadamente 3 por 3 metros. Todas essas pequenas salas são cuidadosamente divididas. Deverá 
ter um forno próximo a cama, coisas desse tipo. Na verdade, quando minha família retornou pra 
visitar esse lugar, a cama servia como cadeira, mesa, ou qualquer outra coisa que se necessitava para 
o momento. Durante aquelas longas estadias de verão, havia doze de nós todos juntos, incluindo 
nossos parentes, apertados nesse pequeno lugar. Mas em nenhum momento houve uma queixa 
sequer. Essa era a vida, e dessa forma nós crescemos. 

Estou sentado com os novos proprietários numa sala que foi novamente dividida em duas. Ele e seu 
irmão haviam tido uma briga e decidiram dividir a casa nesses dois compartimentos. Cada família 
agora usa dois ambientes. As garotas provavelmente dormem no chão como eu e meus irmãos 
fazíamos há 50 anos atrás. A mãe delas me ofereceu chá – sempre há o bonito costume do chá na 
Índia. Isso também, me fez voltar. É uma maravilha sentar aqui com essa família e tomar chá na 
casa que foi do meu tio há muitos anos atrás. Eles insistiram que ficasse para a refeição, mas para 
seu desapontamento, eu tinha um compromisso em outro lugar, uma palestra. 

É noite de agosto, e está muito quente – em torno de 37 graus Celsius. Eu lembro que havia 
ventiladores de teto que mantinham a circulação do ar. Mas era insuficiente para refrescar. Você 
simplesmente os usava. Havia várias outras formas de você se virar. Tínhamos uma cortina de palha 
chamada khus-khus, que tecíamos juntos. Você podia jogar água nessa criação caseira com uma 
mangueira, e então quando o vento soprasse através dela, refrescava um pouco o ambiente. 

Eu havia comprado uma sacola de presentes para as duas meninas. Margie e eu sempre preparamos 
algo para elas antes de virmos. E elas ficam muito felizes por saber que são lembradas. 

O pai pergunta, “como foi a viagem? Porque veio dessa vez?” 

“Eu ministro em vários lugares aqui em Chennai. Depois irei para Delhi alguns dias”. 

Esse homem é diretor de marketing de uma pequena empresa. Tem uma Pós-Graduação que ele 
conseguiu estudando a noite. Seu inglês não é muito bom, assim como o meu Tamil também não é, 
mas nós dois conseguimos ter uma conversa bem razoável. As meninas estão muito bem e rápidas 
com o inglês. No entanto, a mãe não fala nada. Eles sabem que eu moro nos EUA, e uma das 
meninas arriscou a perguntar em que cidade eu moro. 

“Atlanta”, eu disse. 

Elas começaram a contar seus sonhos. Uma quer ser professora e a outra médica. 

“Uma médica, eu acho, porque uma vez eu fui premiada a melhor aluna da turma.” 



O pai me disse, em tantas palavras, que a sua maior responsabilidade é pelas crianças, para que 
consigam educação, pois ninguém da família conseguiu. Embora, ele ainda não tenha os recursos 
suficientes para enviá-las a uma universidade. “Qualquer coisa que você puder fazer para que elas 
tenham acesso a melhor educação no Canadá ou EUA, é o desejo mais profundo do meu coração”.  

Eu lhe disse que poderíamos ajudar. Nosso ministério provê de bolsa de estudos para famílias 
necessitadas. Seus olhos umedeceram, esperando que esse sonho para as crianças poderia tornar-se 
realidade. 

A última vez que estive aqui tentei deixar algum dinheiro com o pai das meninas, mas ele não quis. 
Ele disse: “Você me deu da última vez, senhor. Me sinto honrado com sua vinda. O suficiente pra 
mim, é ver o teu rosto”. 

Ao invés disso, eu entreguei-o para uma das meninas, dizendo-lhe: “Eu quero que cada uma de 
vocês vá pra escola de bicicleta”, elas sorriram com gratidão e agora elas vão pra escola de bicicleta 
todos os dias. 

Mais tarde durante a conversa com o pai, descobrimos que a casa havia sido vendida ao pai dele por 
um dos meus tios. Os laços de família são profundos por aqui, colorindo praticamente cada detalhe 
da vida. Eu lhe disse que somente algumas casas a baixo ficava a casa da família da minha mãe, a 
casa onde nasci. 

A casa era chamada “Dalmejiem.”. O nome era um acrônimo, formado pelas iniciais de cada 
membro da família da minha mãe: Devaram, o pai; Agnes, a mãe; Leela, a filha mais velha; 
Margaret; Elizabeth; James; minha mãe, Isabella; Ebenezer; e Manickam, o sobrenome. 

Agora as meninas foram me mostrar a árvore que ficava no quintal, com a permissão da mãe, elas 
me guiaram até o mesmo pé de Trufas que meus primos e eu fazíamos o arco para o jogo de cricket. 
As meninas me disseram que adoravam aquela árvore por causa da sua qualidade de antibiótico. De 
vez em quando, a mãe acende um fogo e fazem uma homenagem em retribuição. Elas me disseram 
que ela vai ao templo todos os dias. “Todos os dias, Tio, ela vai lá”, elas me asseguraram, me 
chamando carinhosamente pelo termo que os jovens Indianos usam em referência aos familiares 
mais velhos. 

Os olhos de sua mãe me revelavam a busca interior por piedade, e meu coração se conteve em dizer 
a ela que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Acredito que o tempo que 
gastarmos juntos nas minhas viagens pra cá, presenciará o momento certo de fazer isso. 

~~~ 

Não é por motivos sentimentais que venho visitar essa família que vive na casa construída pelos 
meus tios. Eles são as pessoas mais bonitas da minha terra natal, e Deus os escolheu para que eu 
cruzasse caminho com eles. A verdade é que eu sou mais feliz quando estou com pessoas como 
essas, e com as quais eu estou sossegado. Aqui na minha terra natal, estou mais livre para ser eu 
mesmo, onde ninguém me reconhece por causa da minha profissão. E posso fazer o que eu mais 
amo, estar com as pessoas. Isso me recorda a minha juventude, quando estava rodeado pelos meus 
amigos. 

Mas a realidade é que no próximo mês estarei falando as Nações Unidas no dia de abertura da 
Assembléia. Tenho solicitado que informem os embaixadores sobre o título: “Navegando com o 



Absoluto num Mundo Relativista”. O contraste de onde estou agora, nessa pobre casa, e onde estarei 
em algumas semanas, é muito grande pra ser definido. No entanto, não há dúvidas de que Deus 
preparou-me para essa vida que vivo agora, conectando os variados e irônicos fios da minha 
experiência num lindo tapete, como Ele o veria sendo moldado. 

Não é algo muito natural me apresentar num local tão importante como nas Nações Unidas. Sim, é 
um privilégio agradável e uma confiança sagrada. Mas eu jamais queria fazer algo como isso. Era a 
vida do meu pai. Por causa da posição que ele alcançou no governo da Índia. Meus irmãos e eu 
cumprimentávamos os primeiros ministros e presidentes. Encontramos e nos entrosamos com líderes 
internacionais. Recebemos até embaixadores e seus séquitos. Os ricos e poderosos representam um 
lado da Índia. No entanto, eu não posso explicar porquê atualmente me afastei tanto dessa vida 
pública. Só posso dizer que isso tem algo a ver com o caminho que o Senhor tem traçado pra mim. 
Eu realmente sinto muito pelo mundo necessitado. E eu me relaciono facilmente com pessoas 
comuns. 

Dessa forma, na última vez que vim ao Chennai, na rua onde nasci, um homem veio correndo de sua 
casa me chamando pelo nome: “Raviji! Raviji!” Ele gritava usando um termo de reverência. “O que 
você está fazendo aqui?” Ele havia me escutado alguns anos antes em Amsterdã , e agora, enquanto 
passava na sua frente, falando com alguém em Tamil, ele ficou comovido ao saber que entendia sua 
língua; de fato, essa era a rua onde eu havia nascido. 

Índia é uma nação de polaridades de proporções inacreditáveis. Algumas das mentes mais brilhantes 
vieram daqui, fazendo grandes avanços na medicina, filosofia e no mundo da Internet e da alta 
tecnologia. Ainda que no meio disso tudo, é claro, existe uma terrível privação e ansiedade por uma 
vida melhor. 

Nesse subcontinente, você é encarado pela crua realidade da vida. Por esse motivo, tem sido fácil 
ver Jesus nessas ruas. Toda hora posso ver os relatos nos Evangelhos, eu posso imaginar o Senhor 
com o homem coxo, com todas as suas necessidades expostas, ao lado da rua, ou o leproso ansiando 
por um toque. Afinal, foi isso que eu vi ao crescer, todos os dias. Além do mais, cada vez que eu 
leio sobre Jesus andando nas ruas de Betânia e Jerusalém, contando uma parábola, eu vejo a minha 
cultura indiana, que também está nas parábolas.  

Vejo o alfaiate que monta sua máquina a céu aberto na esquina da rua, dividindo espaço entre outros 
artesãos, engraxates, pessoas que consertam roupas – todo tipo de autônomos – pessoas que passam 
dificuldades em qualquer canto da rua que possam encontrar para trabalhar. As pessoas aqui sabem 
como se virar com muito pouco dinheiro. Às vezes eu pergunto a mim mesmo como essas pessoas 
conseguem sobreviver a tudo isso. Suas vidas são cheias de fardos e tarefas e são tão obstinadas por 
dinheiro somente para obtê-lo. Alguns são forçados a se estabelecer em pequenas barracas ao lado 
da rodovia. Outros vivem miseravelmente nas ruas, sem a mínima vantagem de ter um teto. É 
praticamente impossível as classes mais baixas subirem na escala social. 

Essa dura realidade deve ser um dos motivos pelos quais a Índia é a maior produtora de filmes do 
mundo. Os filmes que são feitos aqui servem como indicador do quanto as pessoas anseiam por uma 
fuga da realidade. Através deles, você pode fugir para o romance, para a justiça, para um casamento 
satisfeito que você nunca teve, ou defender a causa da pobreza. No entanto, apesar da fuga que esses 
filmes prometem, você não pode fugir do fio afiado da vida na Índia. Ela está sempre lá, te 
recebendo quando você sair do cinema. 



Ao mesmo tempo, existe algo evidente nessas ruas, a forte resistência do espírito humano. As 
pessoas fazem várias coisas com aquilo que elas tem. Enquanto eu olho de um lado para o outro da 
rua, vejo aqueles que sobreviverão a todas as probabilidades e aqueles que aprenderam a enfrentar 
as adversidades. A Índia também tem uma profunda cultura artística, você também vê isso nessa 
confusão, bagunça, na mistura de coisas de um mercado. No caminho um mercador pendura camas 
ou organiza seus colchões com uma agradável estética. 

Toda vez que eu ando nas ruas da minha terra natal, agora, há uma mistura de boas e más notícias 
pra mim. A boa é que estou apto a enxergar claramente aqui. Contemplar a vida e todas as suas 
dores. A má notícia é que o sofrimento é tão sufocante que fico insensível a isso. Alguém precisa se 
importar com essa situação. É por isso que sempre falo aos meus filhos que nunca esqueçam de 
onde vieram. 

Enquanto eu caminho pela minha rua agora, me choco com a realidade da minha vida que veio do 
nada. Enquanto eu era adolescente, quando minha família retornou de férias para a casa da minha 
mãe aqui em Chennai, no Sul, da nossa casa em Delhi, no norte da Índia, eu me dei conta de quão 
pequena era a casa da família dela, e quão pequena era a casa dos meus primos. Eu perguntaria a 
minha mãe: “Por que eles são tão pobres?” Mas então, vindo a Chennai, sempre me faz lembrar do 
lado pobre da nossa existência. 

Agora, enquanto retorno, tenho um anseio em minha alma para ser a solução para isso. Como eu 
posso ajudar todas essas pessoas cujo sangue corre nas minhas veias? A comida deles, a língua, a 
deplorável existência do dia a dia, as suas lutas pela sobrevivência, tudo isso é meu. 

Eu sempre trago um envelope com dinheiro que tenho guardado ou deixado de lado. No começo da 
semana, o envelope é aberto à várias necessidades. Na hora em que eu vou embora, todo ele já foi 
gasto. Daqui a pouco, mais de uma semana, irei pra casa receber uma renda fixa e uma casa 
confortável, e, sim, um tipo de vida saudável. Mas aqueles que vejo batalhando por aqui, sei que não 
poderão fazer dessa forma, por eles mesmos. Dividir alguma coisa que eu tenho com essas pessoas, 
e ver um pouquinho de felicidade que isso trás a vida deles, é o privilégio de um filho nativo. 

As vezes podemos convencer a nós mesmos que a resposta pra tudo está numa economia bem 
sucedida. Obviamente, é um aspecto muito importante. Se você pode comprar uma refeição, uma 
cama, uma casa para sua família, você deverá estar contente. Mas no fundo, isso não resolve as 
questões mais profundas que perseguem você. É lá que a religião deverá ajudar, fornecer respostas. 

Se admitirmos isso ou não, muitas religiões do mundo estão preparadas a amedrontar e controlar as 
pessoas. Ninguém gosta de conversar sobre isso, mas é isso que está acontecendo. A psique humana 
é vulnerável porque foi construída sob o medo de falhar, e veio a se tornar uma presa fácil. 

Por essa forma eu lembro da minha primeira experiência religiosa – com alguma coisa que envolve 
medo: o homem rolando rua a baixo entoando o nome de seu deus. Homens e mulheres com cortes 
profundos em seus rostos. Contos de cabras sendo sacrificadas nos templos para obter respostas às 
orações. Toda vez que eu perguntava minha mãe sobre essas coisas, ela explicava, “Eles fazem essas 
coisas para adorar seus deuses”. 

Adoração? Essa era uma palavra vazia pra mim, exorbitante em alguma expressão misteriosa que 
não fazia muito sentido. Era uma varinha mágica para repelir tragédia. Uma coisa que aprendi 
observando esses rituais, foi ter uma considerável sensação de medo. Tudo tinha que seguir uma 
certa seqüência. Se você não fizesse corretamente, alguma coisa ruim aconteceria com você. Se eu 



não fizesse as minhas ofertas, o que aconteceria comigo? Se não fizesse esse ritual corretamente, 
que preço eu deveria pagar por algum alerta, implacável feito divino? Era tudo aquilo superstição 
nascida do medo, embutida num sistema, e encravada numa cultura? 

Havia um aspecto maravilhoso sobre o mundo religioso onde cresci e que prendia minha fascinação 
– eram as histórias. Eu amava as figuras; as mitologias, e as idéias de resgate, de vencer guerras, de 
poções mágicas, de como sua mãe poderia ser salva por algum deus que desceria e a afastaria do 
mal. Havia um pouco de folclore aqui, um pouco de drama ali, um pouco de religião, um pouco de 
fatos históricos, tudo misturado. 

Eu ia com meus amigos e suas famílias assistir as peças religiosas nos festivais. E passei a gostar 
muito delas. Pra mim isso não era tão religioso quanto a rotina anual com a família. Todos os anos, 
quando se aproximava o aniversário do deus Hindu, Ram, eu ia com meus amigos assistir as peças 
que retratavam contos sobre Ram. Eu amava essas peças, tanto que meu irmão mais novo, Ramesh, 
teve esse nome por causa dele. 

~~~ 

Meus irmãos e eu tivemos o primeiro contato com a religião ocidental quando duas testemunhas de 
Jeová bateram na nossa porta. Um Sr. e Sra. Smith apareceram, dizendo que queriam ensinar as 
crianças a ler e conhecer a Bíblia. Eles asseguraram ao nosso pai do quanto isso era importante. 

Dessa forma os Smith vinham à nossa casa uma vez por semana, e assim foi por um ano e meio. 
Eles sentavam na nossa sala de estar e nos ensinavam durante uma ou duas horas a cada encontro. 
Eu lembro de ter lido o livro deles chamado Let God Be True (Deixe Deus Ser Verdadeiro) e a 
revista Torre de Vigia e Despertar. O mais impressionante, no entanto, eram as assembléias onde 
reuniam grupos e mostravam filmes. Num desses filmes, havia dezenas de milhares de pessoas num 
congresso das Testemunhas de Jeová no Yankee Stadium em New York. Quando meus irmãos e eu 
vimos o espetáculo, não pudemos evitar uma grande admiração. 

No entanto, num retrospecto, isso mostra como é fácil manipular a mente e o coração do homem. 
Nossas, eram pequenas famílias com muito pouco em comparação com a maioria da famílias no 
Ocidente. E ver aquele filme, com todas aquelas pessoas altamente bem sucedidas, reunidas num 
estádio magnífico, deve ter disparado o coração dos meus irmãos, assim como foi com o meu. Estou 
certo que pensaram, “Isso tem que ser verdade”. Isso despertou em nós a vontade de querermos 
fazer parte num evento tão grande, numa cidade como New York. 

Assim nós continuamos os estudos com os Smiths até o dia em que o Sr. Smith chegou ao capítulo 
sobre o Céu no livro do Apocalipse. Ele parou ali e nos disse que de acordo com os ensinamentos 
das Testemunhas de Jeová, somente 144.000 pessoas chegarão ao paraíso. 

Isso me acertou como uma tonelada de tijolos. Até aqui, meus irmãos e eu, pensávamos que 
havíamos nos tornado muito espirituais. Esses missionários ocidentais haviam sentado conosco toda 
semana, dando-nos deveres de casa, encorajando nossos estudos. Mas agora meu coração se partiu 
com essa notícia. Eu perguntei ao Sr. Smith, “Somente 144.000?” 

“Isso mesmo”, ele disse. 

“Senhor, quantas pessoas tem na sua organização?” 



“Oh, nós temos muitas”. 

“Você tem mais de 144.000?” 

“Oh, sim”. 

“Então, nem todas as pessoas do seu grupo estão em condições de entrar no Céu”. 

Eu pensei nas constantes orações do Sr. Smith, sobre todo o esforço para alcançar mais e mais 
pessoas – no entanto eles não tinham como saber para onde estavam indo depois da morte. Dessa 
forma, eles certamente não poderiam me dar à certeza pra onde eu iria. 

“Sr. Smith, antes de você vir, eu não sabia pra onde eu iria após a morte”, eu disse. “Mas agora, 
após todos esses estudos, eu ainda não sei pra onde eu irei após a morte”. 

Eles provavelmente perceberam que estavam contra algo bem difícil nesse ponto. Ou talvez, a 
minha surpresa sobre esse assunto curioso da doutrina deles, tenha sido mais profunda que o normal. 
Não muito tempo depois, os Smiths foram substituídos por outro casal, e quando eles perceberam 
que não estavam chegando a lugar algum, desistiram de vir a nossa casa. Quem sabe, em mais seis 
ou oito meses, teríamos sido convencidos por eles. Mas naquele estágio, eu disse a mim mesmo, 
“não me importo muito com isso. Estou farto de Cristianismo.’”. 

Eu não sabia que não era o Cristianismo que estava rejeitando, mas eu realmente não tinha idéia de 
como distinguir uma seita de outra. Na melhor das hipóteses, cada um de nós estava pensando de 
forma pragmática, “Será que isso que funcionará comigo?” 

~~~ 

Como na maioria da Índia, minha mãe era muito espiritual e ao mesmo tempo muito supersticiosa. 
Na nossa casa havia um quadro da Santa Filomena, uma santa Católica, porque ela havia feito uma 
promessa depois que a minha irmã Shyamala (Para nós Sham) foi diagnosticada com Pólio aos cinco 
dias de vida. O médico não deu a ela nenhuma esperança de sobrevivência, e desesperada, minha 
mãe decidiu enviar um presente ao Santuário de Santa Filomena no Sul da Índia. Ela prometeu que 
se a minha irmã fosse curada, ela daria dinheiro fielmente ao Santuário.  

Sham sobreviveu. Na sua infância ela vestia uma rude joelheira que ia de cima dos joelhos aos seus 
tornozelos e andava com um pé apenas. (Hoje, depois de uma cirurgia, ela manca apenas um pouco, 
praticamente imperceptível.) Mas o mais importante para minha mãe é que a vida de sua filha foi 
poupada. Por esse motivo, é que praticamente até o dia de sua morte, ela fielmente mandava 
dinheiro ao santuário da Santa Filomena. E é por isso que também foi acrescentado Filomena ao 
nome da Sham. 

Depois dessa experiência, nossa família foi trazida novamente ao ponto de partida, alguns anos 
depois, com nosso irmãozinho Ramesh. Eu particularmente era muito próximo a ele, então fiquei 
fortemente abatido quando o pequeno Ramesh, de apenas seis ou sete anos de idade, adoeceu com 
pneumonia dupla e tifóide. Muito pouco poderia ser feito naqueles dias para qualquer um em suas 
condições, e os médicos não nos deram esperanças. 

Eu lembro da noite em que meus pais decidiram nos levar ao hospital para visitar nosso irmão, e 
percebemos que poderia ser a última vez que o veríamos. Eu estava muito abalado quando 



testemunhei o que havia acontecido a Ramesh. Ele havia murchado e parecia uma bolsa de ossos. 
Quase não o reconheci. Ele parecia uma figura de uma criança desnutrida. Depois de vê-lo, todos 
nós esperávamos que essa fosse a noite em que ele morreria. 

Minha mãe permaneceu no hospital com meu irmão enquanto meu pai nos levou pra casa. Nos 
reunimos para orar no quarto dos meus pais ao redor de um quadro de Jesus que estava pendurado 
na parede ao lado do quadro da Santa Filomena. Eu recordo claramente daquela noite, de joelhos 
naquele quarto, a voz do meu pai soluçava enquanto orava. Eu não podia acreditar que estávamos 
perdendo ele. Meu irmãozinho realmente estava morrendo. 

Uma das pessoas que meu pai chamou para orar conosco foi um certo ministro pentecostal. 
Ocasionalmente, Sr. Dennis vinha a nossa casa com sua motocicleta para orar com meu pai. 
Geralmente fazíamos muitas piadas dele e por trás dele, porque ele sempre cantava em suas orações.  
Ele simplesmente começava a cantar e isso nos parecia tão estranho. Éramos tão indelicados porque 
não tínhamos idéia do que ele fazia, e os nossos empregados Hindus, repreendiam-nos ao fazermos 
graça dele.  

Mas agora, com meu irmão morrendo, eu orava como nunca havia orado, ao lado do Sr. Dennis e os 
outros no quarto naquela noite. Numa voz de muita reverência, esse homem pediu a Deus um toque 
de cura, um milagre. Não havia nada de engraçado agora. Estava tomado pelas lágrimas enquanto 
ele pedia ao Senhor que tivesse misericórdia do meu irmão. 

Enquanto isso, o médico foi até a minha mãe, logo após que deixamos o hospital. Ele proferiu a ela 
as piores notícias de sua vida. “A qualquer hora entre meia noite e 5:00 da manhã”, ele disse, “tudo 
isso terá acabado”.  

Minha mãe não havia dormido por vários dias, ela permaneceu ao lado de Ramesh o tempo todo. 
Agora, enquanto enfrentava as horas de terror pela frente, ela foi dominada pela exaustão. Ela 
simplesmente não conseguia permanecer com os olhos abertos. Desde que a noite começara, ela caiu 
num sono profundo ao lado do meu irmão. 

Horas mais tarde, minha mãe acordou repentinamente. Quando ela se deu conta do que havia 
acontecido, ela temeu o pior. O tempo havia passado além do horário da expectativa de vida de 
Ramesh. Mas quando ela olhou para o meu irmão, ela viu que ele ainda estava respirando. Na 
verdade, seu peito levantava e descia num ritmo mais forte que anteriormente. Alguma coisa havia 
acontecido durante a noite. 

Quando a manhã chegou, minha mãe nos mandou uma mensagem dizendo que Ramesh estava 
parecendo mais forte e melhor. Nenhum de nós entendeu ao certo o significado disso. Mas a mesma 
mensagem veio até nós no segundo dia, então no terceiro, no quarto. Meu irmão havia dado a volta, 
e sua força foi restaurada. 

Na memória coletiva da família, este foi o momento mais marcante. Eu não sei qual foi o grau das 
orações do Sr. Dennis, que desempenharam um papel consciente nesse episódio monumental da 
nossa história. Mas para mim, havia alguma coisa de Deus nisso. 

Não lembro de ter visto Dennis novamente, embora tenha lembrado dele muitas vezes. Ele era um 
missionário vivendo com um pequeno salário, uma vida santa. Alguém deve tê-lo sustentado. 
Porque ele escolheu a nossa família para visitar? Não foi Deus pelas sombras, mantendo cuidado por 
Si mesmo? Eu não pensava isso naquele momento, mas agora sim. Fiz uma associação com a vida 



de oração e vocação daquele homem, e todos nós testemunhamos o milagre – a vida do meu irmão 
havia sido restabelecida.  

~~~ 

Estar devolta aqui na casa da minha mãe e dos meus irmãos me leva mais perto, eu sinto, à realidade 
de um Deus soberano.  Jamais poderei esquecer essa soberania na minha vida, e isso trás a minha 
mente uma grande tradição indiana. 

Se viajares pelo norte da Índia, você verá as mantas mais maravilhosas já feitas, e em Varanasi é 
onde as mantas de casamento são elaboradas artesanalmente. O ouro, a prata, os vermelhos, os azuis 
– todas as cores maravilhosas trançadas é algo espetacular. Essas mantas geralmente são feitas 
somente por duas pessoas – um pai que senta em uma plataforma e um filho que senta dois degraus 
abaixo. O pai tem todos os carretéis de seda ao seu redor. Assim que ele começa a juntar as linhas, 
ele acena com a cabeça, e então o filho responde movendo o tear de um lado a outro. Então o 
processo começa denovo, com o pai acenando e o filho respondendo. Tudo é feito a partir do 
simples aceno do pai. É um processo longo e tedioso de se ver. Mas se você voltar em duas ou três 
semanas, você verá um molde maravilhoso surgindo. 

Essa é uma imagem que sempre me recorda do seguinte: nós movemos o tear, mas o desenho está na 
mente do Pai. O filho não tem idéia do que o Pai está projetando. Ele apenas responde ao aceno do 
Pai. 

Devolta na minha terra natal, eu vi os fios. Minha família, minha cidade natal, o meu austero 
começo, uma vida que veio do nada – eu relembro novamente que todos os fios são puxados juntos. 

Essa é a única explicação para a grande ironia de eu estar aqui agora. Você vê, de todos os cinco 
irmãos da minha família, eu tive a infância mais infeliz. No entanto, eu sou o mais atraído a voltar 
pra cá. 

É inexplicável. Todos os meus irmãos são líderes por natureza, e todos moram em Toronto 
atualmente. Cada um teve o início do seu sucesso e felicidade semeado aqui, na Índia. Ajit, o mais 
velho, foi engenheiro da IBM em 1970 e mais tarde começou seu próprio sucesso comercial como 
empresário. Você pensaria que ele gostaria de voltar ao lugar onde sua mente foi moldada, onde 
todos os seus sonhos, esperanças e promessas foram criados. Você pensaria o mesmo do meu irmão 
mais novo, Ramesh, hoje um cirurgião bem sucedido, e minhas duas irmãs, Sham e Prem. Eu não 
tenho dúvidas que eles tenham esse desejo, mas nenhum deles tem a alma dividida e abalada como 
eu sinto. Ramesh me diz: “Eu quero voltar algum dia. Mas eu quero ir com você, Ravi.” 

Sou o único que continua voltando – e aquele que quer continuar voltando. Mantive a linguagem 
natural daqui e os contatos, principalmente por andar nessas ruas. Quando retornei e vi as 
construções, as belezas e as pessoas, eu relembrei, “Foi aqui que minha vida foi moldada. Foi aqui 
que meu chamado começou. E é aqui que estou próximo de terminar tudo, além da minha própria 
desesperança. 

O som de uma voz que clama a Deus, uma voz que uma vez espalhou terror no meu coração, é agora 
o clamor com o qual eu respondo com sentimento de privilégio por todo mundo. Ainda que, pra 
mim, voltar pra cá seja como uma gota no oceano muito profundo para eu poder compreender 
plenamente. A história completa somente o tapete poderá explicar. 



Ravi Zacharias é fundador e presidente de Ravi Zacharias International Ministries 

 

1 – Búfalo Água: Um Grande Búfalo (Bubalus bubalis) da Ásia, muitas vezes domesticado 
especialmente usado para levar cargas pesadas. Possui grandes e extensos chifres. Também 
chamado carabao.  

 


