
Deus fala com seu filho que ele vai morrer.  

Deus chama seu filho. 

- OWL FILHÃO! 

- Pera... 

... 

- OWL FILHÃO 

- PERA! 

- To perando... tenho todo o tempo do mundo... do universo. 

Jesus chega cansado no quarto do pai. 

- Que houve ? – pergunta seu pai, fingindo que não é onisciente. 

- Nada... tava arrumando meu quarto só. 

- Hmm... Enfim, te chamei porque é um assunto de extrema importância. 

- Fale. 

- Acho que chegou a hora de você descer e espalhar minha palavra. 

- Tá... perae... 

- ? 

- Vou anotar o que você vai dizer. 

- Que anotar o que. Você vai dizer o básico, o óbvio ululante 

- Ululante ? – questiona Jesus 

- O que todos sabem, ou deveriam saber... Amar o próximo, não fazer mal aos outros, ser gentil, 

essas baboseiras românticas mas que ajudam na convivência. 

- Eles ainda não aprenderam isso ? 

- Acho que não. É romano matando espartano. Judeu fugindo de egípcio, tá uma zona e acho, 

quer dizer, tenho certeza, que é hora de você ir lá  falar um pouco. 

- Não tem como mandar um sinal divino ? Uma mensagem via sonhos ? 

- Não adianta que eles interpretam sonhos de outra forma. Raça burra. Tem que ser 

pessoalmente. 

- Mas tem que ser agora ? Eu to no meio de um projeto para salvar uma vila de esquimós.... – 

diz Jesus. 

- Agora. Não é um pedido, é uma ordem. 



- Eu nunca tenho voz no paraíso. Que inferno! – ironiza, sem querer, Jesus. 

Jesus começa a andar para fora do recinto. 

- Ei, onde pensa que vai ? – pergunta seu pai, e sua mania de fingir que não sabe de nada. 

- Vou me preparar para esquecer de tudo para começar o ciclo da vida como um bebê. Amnésia 

temporal e tudo mais. 

- Sim sim... Mas há ainda outra questão 

- E como eu ia saber ? Eu não sou você, sou seu filho! – indaga Jesus 

- Bem, eu andei pensando e olhando pro futuro, e previ que sua morte será  algo grandioso, algo 

que se transformará em símbolo e irá perdurar  por milênios. Algo marcante mesmo, que 

ninguém nunca mais esquecerá. 

- Eu nem nasci e você já está falando da minha morte. Que pai mais otimista heim! Porque não 

discutimos logo a minha 2ª vida, quando eu reencarnar como Maomé ? Ou quando eu incorporar 

Krishna ? Que homem mais apressado senhor dos céus! – Jesus ironiza novamente sem querer. 

- Eu tinha de falar filhão, porque o jeito da sua morte vai ser algo muito doloroso. Quer dizer, eu 

não controlo muito isso, não tem como mudar a sua morte, tudo que sei é que sei. 

- Ai meu senhor – sarcasmo agora! 

- Então, você vai nascer em Belém, em uma manjedoura, em uma bela noite de estrelas 

cadentes... 

- FALA DA MINHA MORTE! 

- Ah sim, pois bem, os romanos, bem, eles vão te perseguir, porque você vai falar coisas que 

eles não vão gostar, e também a forma como você vai falar. Você não sabe controlar muito seu 

ímpeto e diz as coisas de uma forma meio eloquente que as vezes ofende as pessoas 

- PAI! 

- Viu.. agora mesmo... Essa sua impaciência somada ao seu discurso não vai agradar os romanos 

- E ? 

- Eu ia chegar lá... Você vai ser crucificado. 

... 

- Cruci o quê ? – pergunta Jesus. 

- Crucificado.  

- Tipo, morrer na cruz ? 

- É 

- E isso é forma de alguém morrer ? Eu to andando e PÁ, morro na cruz. 



- Não, mas é assim que os romanos matam quem eles não gostam. 

- AHHHH. Eu vou ser ASASSINADO! 

- E não foi o que disse ? Crucificado. 

- Você fez parecer como se fosse um AVC, ou um infarto. “Jesus dormia e não acordou por 

insuficiência renal”. “Jesus estava almoçando e de repente, morreu crucificado”. E não algo 

como “Cuidado filhão que vão te matar porque você espalha a palavra do seu Pai” 

- Não há outro jeito. Livre arbítrio é um saco e me arrependo até hoje de ter cedido isso a eles. 

Eles vão escolher isso pra você e ponto. 

- Você pode me fazer nascer em outro lugar, do outro lado do oceano. Vi que ali vivem uns 

humanos que ainda acreditam em vários deuses. Eu poderia catequisá-los. 

- Não. Essa zona fica para depois. Você vai nascer em Nazaré porque ali já tá um caos e a chuva 

que eu mandei há 2 mil anos não funcionou de nada! 

... 

- E como o senhor tem a coragem de mandar seu filho para uma morte sanguinolenta dessas ? 

- É preciso. Para pagar os pecados dos seres humanos. 

- Pera... PERA! Eu vou morrer desse jeito porque os outros erram ? 

- Para mostrar meu amor por eles. 

- AMOR ? Você inundou o planeta por amor ? E se quer mostrar SEU amor, porque você não 

vai ? Que tipo de pai é você ? 

- Olha, poderíamos discutir isso pela eternidade, mas é fato que já está tudo decidido. 

- QUE INFERNO! 

... 

- Dói muito ? – pergunta Jesus, depois de um momento de silêncio. 

- Eu não sinto dor, mas eu ouço os gritos. Acho que dói como nunca vai doer na sua vida. 

- Alguma anestesia ? Morfina ? 

- NADA. NO SECO! NA CARNE! 

- Senhor dos ceús! 

... 

- Agora vai lá que sua jornada será longa e dolorosa. 

- Eu to indo... Mas vou ser bem sincero contigo, até porque mentir é pecado, só estou indo 

porque tenho certeza que meus ensinamentos vão ajudá-los a tomar rumo na vida. Vou melhorar 

a convivência dos povos, uni-los em suas semelhanças e ensiná-los a respeitar as diferenças. 



Vou ter uma morte trágica que será sempre lembrada, mas será por um bem maior. Não me 

entenderão de primeira, presumo, mas  estou convicto que irão refletir acerca do que irei falar e 

finalmente conseguirão viver de forma plena e saudável. Tenho certeza que eles irão aprender 

muito com minha estadia no mundo deles. Irão aprender a viver em harmonia. Eles 

definitivamente irão aprender. – Jesus se retira do recinto. 

 

 

Mal sabia Jesus que seu Pai não quis contar algo muito importante: 

Passariam 2000 anos e  eles ainda não aprenderiam nada! 

 


