


Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, 
que recorremos a Vós. Amém.
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Para N.S.R.M., em agradecimento ao milagre, 
e para Mônica Antunes,  

que nunca desperdiçou suas bênçãos.
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Filhas de Jerusalém, não choreis por mim; 
chorai antes por vós mesmas, e por vossos fi lhos. 

Lucas 23:28

manuscrito accra_176p.indd   9 29/06/12   16:35



11

Prefácio e saudação

E m dezembro de 1945, dois irmãos que buscavam 
um lugar de descanso encontraram uma urna cheia 

de papiros numa caverna na região de Hamra Dom, no 
Al  to Egito. Em vez de avisarem às autoridades locais – 
como exigia a lei –, resolveram vendê-los pouco a pouco 
no mercado de antiguidades, evitando desta maneira 
chamar a atenção do governo. A mãe dos rapazes, te-
mendo a infl uência de “energias negativas”, queimou vá-
rios dos papiros recém-descobertos. 

No ano seguinte, por razões que a história não regis-
trou, os irmãos brigaram entre si. Atribuindo o fato às 
tais “energias negativas”, a mãe entregou os manuscritos a 
um sacerdote, que vendeu um deles para o Museu Copta 
do Cairo. Ali os pergaminhos ganharam o nome que têm 
até hoje: Manuscritos de Nag Hammadi (uma referência 
à cidade mais próxima das cavernas onde foram acha-
dos). Um dos peritos do museu, o historiador religioso 
Jean Doresse, entendeu a importância da descoberta, 
citando-a pela primeira vez em uma publicação de 1948. 

Os outros pergaminhos começaram a aparecer no 
mercado negro. Em pouco tempo o governo egípcio se 
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deu conta da importância da descoberta e tentou impe-
dir que os manuscritos saíssem do país. Logo depois da 
revolução de 1952, a maior parte do material foi entregue 
ao Museu Copta do Cairo e declarado patrimônio na-
cional. Apenas um texto escapou ao cerco, aparecendo 
em um antiquário belga. Houve inúteis tentativas de 
vendê-lo em Nova York e Paris, até que foi fi nalmen-
te adquirido pelo Instituto Carl Jung, em 1951. Com a 
morte do famoso psicanalista, o pergaminho, agora 
conhecido como Códex Jung, retornou ao Cairo, onde 
hoje estão reunidos cerca de mil páginas e fragmentos 
dos Manuscritos de Nag Hammadi.

* * * * * 

Os papiros encontrados são traduções gregas de es-
critos produzidos entre o fi nal do primeiro século da Era 
Cristã e o ano 180 d.C., e constituem um corpo de textos 
também conhecido como Evangelhos Apócrifos, já que 
não se encontram na Bíblia tal qual a conhecemos hoje. 

Por que razão?
No ano 170 d.C., um grupo de bispos reuniu-se para 

defi nir quais textos fariam parte do Novo Testamento. O 
critério foi simples: deveria ser incluído tudo aquilo que 
pudesse combater as heresias e divisões doutrinárias da 
época. Foram selecionados os atuais evangelhos, as cartas 
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e tudo o que tinha uma certa “coerência”, digamos, com a 
ideia central do que julgavam ser o Cristianismo. A refe-
rência ao encontro de bispos e a lista de livros aceitos es-
tão no desconhecido Cânone Muratori. Os outros livros, 
como os encontrados em Nag Hammadi, fi caram de fora 
por apresentarem textos de mulheres (como o Evangelho 
de Maria Madalena) ou por revelarem um Jesus cons-
ciente de sua missão divina, o que tornaria sua passagem 
pela morte menos sofrida e dolorosa. 

* * * * *

Em 1974, um arqueólogo inglês, Sir Walter Wil-
kinson, descobriu perto de Nag Hammadi um outro 
manuscrito, dessa vez em três línguas: árabe, hebreu e 
latim. Conhecedor das regras que protegiam os acha-
dos na região, encaminhou o texto ao Departamento de 
Antiguidades do Museu do Cairo. Pouco tempo depois 
veio a resposta: havia pelo menos 155 cópias daquele do-
cumento circulando no mundo (três das quais perten-
ciam ao museu) e eram todas praticamente iguais. Os 
testes com carbono 14 (utilizados para fazer a datação 
de materiais orgânicos) revelaram que o pergaminho 
era relativamente recente – escrito possivelmente no 
ano 1307 da Era Cristã. Não foi difícil traçar sua origem 
até a cidade de Accra (Acre), fora do território egípcio. 
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Portanto, não havia qualquer restrição à sua saída do 
país, e Sir Wilkinson recebeu permissão por escrito do 
governo do Egito (Ref. 1901/317/IFP-75, datada de 23 
de novembro de 1974) para levá-lo à Inglaterra. 

* * * * *

Conheci o fi lho de Sir Walter Wilkinson no Natal 
de 1982, em Porthmadog, no País de Gales, Reino  Uni-
do. Lembro-me de que, na época, ele mencionou o ma-
nuscrito encontrado pelo pai, mas nenhum de nós deu 
muita importância ao assunto. Mantivemos uma rela-
ção cordial ao longo de todos esses anos e tive a opor-
tunidade de vê-lo pelo menos outras duas vezes quando 
visitei o país para a promoção de meus livros. 

No dia 30 de novembro de 2011 recebi uma cópia do 
texto a que ele se referira em nosso primeiro encontro. 
Passo agora a transcrevê-lo. 
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Gostaria tanto de começar estas linhas 
escrevendo:

“Agora que estou no fi m da vida, deixo 
para os que vierem depois tudo aquilo 
que aprendi enquanto caminhava pela 
face da Terra. Que façam bom uso.” 
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Mas infelizmente isso não é verdade. Tenho apenas 21 
anos, pais que me deram amor e educação e uma mu-
lher a quem amo e que me ama de volta – mas a vida 
se encarregará de nos separar amanhã, quando cada um 
deverá partir em busca de seu caminho, de seu destino 
ou de sua maneira de encarar a morte. 

Para nossa família hoje é o dia 14 de julho de 1099. Para 
a família de Yakob, meu amigo de infância, com quem 
brincava pelas ruas desta cidade de Jerusalém, estamos em 
4859 – ele adora dizer que a religião judaica é mais antiga 
que a minha. Para o respeitável Ibn al-Athir, que passou 
a vida tentando registrar uma história que agora chega ao 
fi m, o ano de 492 está prestes a terminar. Não concorda-
mos nas datas nem na maneira de adorar a Deus, mas em 
todo o resto a convivência tem sido muito boa. 

Há uma semana nossos comandantes se reuniram: 
as tropas francesas são infi nitamente superiores e mais 
bem-equipadas que as nossas. A todos foi dada uma 
escolha: abandonar a cidade ou lutar até a morte, por-
que, com toda a certeza, seremos derrotados. A maio-
ria resolveu fi car. 
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Os muçulmanos estão neste momento reunidos na 
mesquita de Al-Aqsa, os judeus escolheram o Mihrab 
Dawud para concentrar seus soldados, e os cristãos, dis-
persos em muitos bairros, fi caram encarregados da defesa 
do setor sul da cidade. 

Do lado de fora já podemos ver as torres de assalto, 
construídas com a madeira de navios que foram des-
montados especialmente para isso. Pelo movimento das 
tropas inimigas, imaginamos que amanhã pela manhã 
eles irão atacar – derramando sangue em nome do papa, 
da “libertação” da cidade, dos “desejos divinos”. 

Esta tarde, no átrio onde há um milênio o governador 
romano Pôncio Pilatos entregou Jesus à multidão para 
que fosse crucifi cado, um grupo de homens e mulheres de 
todas as idades foi ao encontro do grego que aqui todos 
conhecemos por Copta. 

O Copta é um tipo estranho. Resolveu deixar sua ci-
dade natal de Atenas ainda adolescente, em busca de di-
nheiro e aventura. Terminou batendo às portas da nossa 
cidade quase morto de fome, foi bem-acolhido, pouco 
a pouco abandonou a ideia de continuar sua viagem e 
resolveu instalar-se aqui.

Conseguiu emprego em uma sapataria e – da mes-
ma maneira que Ibn al-Athir – começou a registrar para 
o futuro tudo aquilo que via e escutava. Não procurou 
se fi liar a nenhuma prática religiosa, e ninguém tentou 
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convencê-lo do contrário. Para ele não estamos nem em 
1099, nem em 4859, e muito menos no fi nal do ano de 
492. Tudo em que o Copta acredita é no momento pre-
sente e no que chama de Moira – o deus desconhecido, 
a Energia Divina, responsável por uma lei única que ja-
mais pode ser transgredida ou o mundo desaparecerá.

Ao lado do Copta estavam os patriarcas das três 
religiões que se instalaram em Jerusalém. Nenhum go-
vernante apareceu enquanto durou a conversa – preo-
cupados que estavam com os últimos preparativos para 
a resistência que acreditamos ser completamente inútil. 

“Há muitos séculos, um homem foi julgado e con-
denado nesta praça”, começou o grego. “Na rua que 
segue pela direita, enquanto caminhava em direção à 
morte, ele passou por um grupo de mulheres. Ao ver 
que choravam, disse: ‘Não chorem por mim, chorem por 
Jerusalém.’ Profetizava o que está acontecendo agora. 
A partir de amanhã o que era harmonia se transfor-
mará em discórdia. O que era alegria será substituído 
pelo luto. O que era paz dará lugar a uma guerra que 
se estenderá por um futuro tão distante que não con-
seguimos sequer sonhar com seu fi m.”

Ninguém disse nada, porque nenhum de nós sabia 
exatamente o que estava fazendo ali. Seríamos obriga-
dos a ouvir mais um sermão sobre os invasores que cha-
mavam a si mesmos de “cruzados”? 
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O Copta saboreou um pouco a confusão que se 
instalou entre nós. E depois de um longo silêncio, re-
solveu explicar:

“Podem destruir a cidade, mas não podem acabar 
com tudo aquilo que ela nos ensinou. Por isso, é preciso 
que esse conhecimento não tenha o mesmo destino que 
nossas muralhas, casas e ruas.

“Mas o que é o conhecimento?”
Como ninguém respondeu, ele continuou: 
“Não é a verdade absoluta sobre a vida e a morte, 

mas aquilo que nos ajuda a viver e enfrentar os desafi os 
da vida diária. Não é a erudição dos livros, que serve 
apenas para alimentar discussões inúteis sobre o que 
aconteceu ou acontecerá, mas a sabedoria que reside no 
coração de homens e mulheres de boa vontade.”

O Copta disse:
“Eu sou um erudito e, embora tenha passado to-

dos esses anos recuperando antiguidades, classifi can-
do objetos, anotando datas e discutindo política, não 
sei exatamente o que dizer. Mas neste momento peço 
à Energia Divina que purifi que meu coração. Vocês 
me farão as perguntas e eu as responderei. Na Grécia 
Antiga era assim que os mestres aprendiam: quando 
seus discípulos os questionavam sobre algo em que 
nunca haviam pensado antes, mas que eram obrigados 
a responder.”
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“E o que faremos com as respostas?”, perguntou 
alguém. 

“Alguns escreverão o que digo. Outros se lembra-
rão das palavras. Mas o importante é que hoje à noite 
vocês partam para os quatro cantos do mundo, espa-
lhando o que ouviram. Assim, a alma de Jerusalém es-
tará preservada. E um dia poderemos reconstruí-la não 
apenas como uma cidade, mas como o lugar para onde 
novamente a sabedoria haverá de convergir e onde a paz 
tornará a reinar.” 

“Todos nós sabemos o que nos espera amanhã”, dis-
se outro homem. “Não seria melhor discutirmos como 
negociar a paz ou nos prepararmos para o combate?”

O Copta olhou para os religiosos que estavam ao 
seu lado e, em seguida, voltou-se para a multidão.

“Ninguém sabe o que nos reserva o amanhã, porque 
a cada dia basta o seu mal ou o seu bem. Portanto, ao 
perguntarem o que desejam saber, esqueçam as tropas 
do lado de fora e o medo do lado de dentro. Nosso le-
gado não será dizer àqueles que herdarão a terra o que 
aconteceu na data   de hoje; isso a história se encarregará 
de fazer. Falaremos, portanto, de nossa vida cotidiana, 
das difi culdades que fomos obrigados a enfrentar. Só 
isso interessa ao futuro, porque não creio que muita coi-
sa mudará nos próximos mil anos.”
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“Fale-nos sobre a derrota.”
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Pode uma folha, quando cai da árvore no inverno, sen-
tir-se derrotada pelo frio?

A árvore diz para a folha: “Este é o ciclo da vida. 
Embora você pense que irá morrer, na verdade ainda 
continua em mim. Graças a você estou viva, porque 
pude respirar. Também graças a você senti-me amada, 
porque pude dar sombra ao viajante cansado. Sua seiva 
está na minha seiva, somos uma coisa só.”

Pode um homem que se preparou durante anos para 
subir a montanha mais alta do mundo sentir-se derro-
tado quando chega diante do monte e descobre que a 
natureza o cobriu com uma tempestade? O homem diz 
para a montanha: “Você não me quer agora, mas o tem-
po vai mudar e um dia poderei subir até seu topo. En-
quanto isso, você continua aí me esperando.”

Pode um jovem, quando é rejeitado por seu primei-
ro amor, afi rmar que o amor não existe? O jovem diz 
para si mesmo: “Encontrarei alguém capaz de entender 
o que sinto. E serei feliz pelo resto de meus dias.”

Não existe nem vitória nem derrota no ciclo da na-
tureza: existe movimento. 
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O inverno luta para reinar soberano, mas no fi nal é 
obrigado a aceitar a vitória da primavera, que traz con-
sigo fl ores e alegria. 

O verão quer estender seus dias quentes para sem-
pre, pois está convencido de que o calor traz benefício à 
terra. Mas termina aceitando a chegada do outono, que 
permitirá que a terra descanse. 

A gazela come as ervas e é devorada pelo leão. Não 
se trata de quem é o mais forte, mas de como Deus nos 
mostra o ciclo da morte e da ressurreição. 

E neste ciclo não há vencedores nem perdedores: 
apenas etapas que devem ser cumpridas. Quando o co-
ração do ser humano compreende isso, fi ca livre. Aceita 
sem pesar os momentos difíceis e não se deixa enganar 
pelos momentos de glória. 

Ambos vão passar. Um irá suceder o outro. E o ciclo 
continuará até nos libertarmos da carne e nos encon-
trarmos com a Energia Divina. 

Portanto, quando o lutador estiver na arena – seja 
por escolha própria, seja porque o insondável destino o 
colocou ali –, que seu espírito tenha alegria no combate 
que está prestes a travar. Se mantiver a dignidade e a 
honra, ele pode perder a batalha, mas jamais será derro-
tado, porque sua alma estará intacta. 

E não culpará ninguém pelo que está acontecendo 
com ele. Desde que amou pela primeira vez  e foi rejei-
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tado, entendeu que isso não matou sua capacidade de 
amar. O que vale para o amor vale também para a guerra. 

Perder uma batalha, ou perder tudo o que pensa-
mos possuir, nos traz momentos de tristeza. Mas, quan-
do eles passam, descobrimos a força desconhecida que 
existe em cada um de nós, a força que nos surpreende e 
aumenta o respeito por nós mesmos. 

Olhamos ao redor e dizemos a nós mesmos: “Eu so-
brevivi.” E nos alegramos com nossas palavras. 

Apenas os que não reconhecem essa força dizem: 
“Eu perdi.” E se entristecem. 

Outros, mesmo sofrendo com a perda e humilha-
dos com as histórias que os vencedores espalham a seu 
respeito, permitem-se derramar algumas lágrimas, mas 
nunca sentem pena de si mesmos. Sabem apenas que o 
combate foi interrompido e que no momento estão em 
desvantagem. 

Escutam as batidas de seu coração. Reparam que es-
tão tensos. Que têm medo. Fazem um balanço de sua vida 
e descobrem que, apesar do terror que sentem, a fé conti-
nua incendiando sua alma e os empurrando para a frente. 

Procuram saber onde erraram e onde acertaram. 
Aproveitam o momento em que estão caídos para des-
cansar, curar as feridas, descobrir novas estratégias e 
equiparem-se melhor.

E chega um dia em que um novo combate bate à sua 
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porta. O medo continua, mas eles precisam agir – ou 
permanecerão para sempre deitados no chão. Levan-
tam-se e encaram o adversário, lembrando-se do sofri-
mento que viveram e que não querem viver mais. 

A derrota anterior os obriga a vencer desta vez, já 
que não querem passar novamente pelas mesmas dores. 

E se a vitória não for desta vez, será na próxima. E se 
não for na próxima, será mais adiante. O pior não é cair, 
é fi car preso ao chão. 

Só é derrotado quem desiste. Todos os outros são 
vitoriosos. 

E chegará o dia em que os momentos difíceis serão 
apenas histórias que contarão, orgulhosos, para aqueles 
que quiserem escutar. E todos os ouvirão com respeito e 
aprenderão três coisas importantes:

A ter paciência para esperar o momento certo de agir. 
Sabedoria para não deixar a próxima oportunidade 

escapar. 
E orgulho de suas cicatrizes.
As cicatrizes são medalhas gravadas com ferro e 

com fogo na carne e deixarão seus inimigos assustados, 
ao demonstrar que a pessoa diante deles tem muita ex-
periência de combate. Muitas vezes isso os levará a bus-
car o diálogo e evitará o confl ito.

As cicatrizes falam mais alto do que a lâmina da es-
pada que as causou.
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mercador, quando notou que o Copta 
havia acabado de falar. 
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E ele respondeu: 
Os derrotados são aqueles que não fracassam. 
A derrota nos faz perder uma batalha ou uma guer-

ra. O fracasso não nos deixa lutar.
A derrota vem quando não conseguimos algo que 

queremos muito. O fracasso não nos permite sonhar. 
Seu lema é: “Não deseje nada e nunca sofrerá.” 

A derrota tem um fi nal quando nos empenhamos 
em um novo combate. O fracasso não tem um fi nal: é 
uma escolha de vida. 

A derrota é para aqueles que, embora com medo, 
vivem com entusiasmo e fé. 

A derrota é para os valentes. Só eles podem ter a 
honra de perder e a alegria de ganhar. 

Não estou aqui para dizer que a derrota faz parte da 
vida; isso todos nós sabemos. Só os derrotados conhe-
cem o Amor. Porque é no reino do amor que travamos 
nossos primeiros combates – e geralmente perdemos. 

Estou aqui para dizer que existem pessoas que nun-
ca foram derrotadas.

São aquelas que nunca lutaram. 
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Conseguiram evitar as cicatrizes, as humilhações, o 
sentimento de desamparo e aqueles momentos em que 
os guerreiros duvidam da existência de Deus. 

Essas pessoas podem dizer com orgulho: “Nunca 
perdi uma batalha.” Entretanto, jamais poderão dizer: 
“Ganhei uma batalha.” 

Mas isso não lhes interessa. Vivem num universo 
onde acreditam que nunca serão atingidas, fecham os 
olhos às injustiças e ao sofrimento, sentem-se seguras 
porque não precisam lidar com os desafi os diários da-
queles que arriscam ir além dos próprios limites. 

Nunca escutaram um “Adeus”. Tampouco um “Eis-
-me de volta. Abrace-me com o sabor de quem me tinha 
perdido e voltou a me encontrar”.

Os que nunca foram derrotados parecem alegres e 
superiores, donos de uma verdade pela qual nunca move-
ram uma palha sequer. Estão sempre ao lado do mais for-
te. São como hienas, que comem apenas os restos do leão. 

Ensinam a seus fi lhos: “Não se envolvam em confl i-
tos, vocês só têm a perder. Guardem suas dúvidas para 
si mesmos e jamais terão problemas. Se alguém os agre-
dir, não se sintam ofendidos nem se rebaixem procu-
rando revidar o ataque. Há outras coisas com que nos 
preocuparmos na vida.”

No silêncio da noite, enfrentam suas batalhas ima-
ginárias: os sonhos não realizados, as injustiças que 
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fi ngiram não perceber, os momentos de covardia que 
conseguiram disfarçar para todos – menos para si mes-
mos – e o amor que cruzou seu caminho com um bri-
lho nos olhos, aquele que lhes estava destinado pelas 
mãos de Deus e que, no entanto, não tiveram coragem 
de abordar. 

E prometem: “Amanhã será diferente.”
Mas o amanhã chega e vem a pergunta que os para-

lisa: “E se tudo der errado?”
Então não fazem nada. 
Ai dos que nunca foram vencidos! Tampouco serão 

vencedores nesta vida.
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