


Para Sarah Chalfant e Jake Morrissey



Alguma vez, o pôr do sol se parece com o  
nascer do sol? 

Você sabe como é um amor fiel?
Você está chorando. E diz que se queimou. 
Mas é capaz de pensar em alguém que  

não se sinta perdido no meio da fumaça?

     – Rumi
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P R E L Ú D I O
Oração

Eu não sei muita coisa sobre Deus e orações, mas, 

nos últimos 25 anos, passei a acreditar que existe 

alguma forma de simplificar as nossas preces. 

Talvez você esteja se perguntando o que eu quero 

dizer quando uso a palavra �oração. Certamente não é 

o mesmo que os pregadores que aparecem na televisão 

querem dizer. Não é algo para ser exibido. A oração é 

particular, mesmo quando oramos junto com outras 

pessoas. É a comunicação do nosso coração com algo que 

ultrapassa o entendimento. Digamos que seja a comu-

nicação do coração com Deus.  Ou, se você achar esse 

conceito absurdo, podemos dizer que é uma comunica-

ção com o Bem, com uma força que está além da nossa 

compreensão, mas que em nossa dor, nas nossas súplicas 

e no nosso alívio não precisamos definir nem ter provas 

de que o contato foi estabelecido. Pode ser o que os  
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gregos chamavam de Realmente Real, aquilo que repou-

sa lá dentro de nós, encoberto pelo véu de nossos valo-

res, princípios, convicções e sofrimentos. Ou um grito 

que vem do seu eu mais profundo e é dirigido à Vida ou 

ao Amor, com letras maiúsculas. 

Não tem a menor importância o nome que damos 

a essa força. Cada um usa o nome que deseja. Houve 

um tempo em que eu chamava Deus de Fil, porque um 

amigo me deu uma pulseira em que mandou gravar  

“Fil 4:4-7”, já que a minha passagem favorita da Bíblia 

está no capítulo 4 da carta aos Filipenses. Eu gostava 

muito de chamá-lo assim. 

Vamos então simplesmente afirmar que a oração é a 

comunicação do nosso coração com o Grande Mistério, 

com a Bondade ou, melhor ainda, com a estimulante 

energia do Amor. Com algo inimaginavelmente grande 

e que está além de nós. Se quisermos, podemos dizer 

apenas “Deus”. 

Conheço alguns pais que, na hora de dormir, repe-

tem com os filhos essa terrível oração: “Agora eu me 

deito para dormir. Peço a Deus para guardar minha 

alma. Se eu morrer antes de acordar...”

Fiquei chocadíssima quando ouvi isso pela primeira 

vez. Que coisa horrível uma criança de 7 anos pensar que 

pode morrer enquanto dorme!
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Provavelmente a oração que mais repetimos é: 

“Deus, me ajude!”� Ela é excelente, pois parte do mais 

profundo desamparo, num momento em que nos abri-

mos para aceitar nossa impotência e nos entregar à 

proteção divina. 

Às vezes, num momento de grande euforia, eu olho 

o céu azul ou a noite estrelada e exclamo: “Obrigada, 

meu Deus, por tanta beleza, obrigada pelo meu lindo 

neto, por essa cerejeira em flor!”

Há outros momentos em que podemos nos sentir 

tão injustiçados com o que está acontecendo que somos 

capazes de gritar ou sussurrar para nós mesmos: “Deus, 

eu te odeio.” Por incrível que pareça, isso também é uma 

oração, porque é um reconhecimento da existência de 

Deus e uma expressão muito sincera de um sentimento. 

Cada pessoa se sente e se expressa de um modo 

particular quando ora. Algumas entram em estado de 

profunda meditação, buscando esse contato em seu 

interior. Outras se manifestam com espontaneidade em 

seus pedidos, agradecimentos e expressões de dor, raiva, 

desolação ou louvor. Mas a oração em si é um pres-

suposto de que, de alguma maneira, acreditamos que 

somos convidados a um relacionamento com alguém 

que nos ouve quando nos dirigimos a ele, seja em voz 

alta ou em silêncio. 
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Podemos orar pedindo coisas (“Meu Deus, me 

ajude a comprar uma casa”); por pessoas (“Por favor, 

cure o câncer do meu amigo”); para ter uma vida feliz, 

ser tolerantes com nossos defeitos ou complacentes com 

os dos que nos cercam. E até mesmo entoar: “Meu Deus, 

eu sei que já pedi muito, mas, por favor, me ajude a sair 

dessa depressão.” Podemos dizer qualquer coisa a Deus. 

Tudo é oração.

A prece pode ser movimento, quietude ou energia – 

ou as três coisas ao mesmo tempo. Ela começa quando 

paramos de repente, quando nos sentimos pressionados, 

quando estamos confusos, quando ficamos tão fartos de 

estar sempre cansados e doentes que nos rendemos, ou 

pelo menos desistimos de lutar, e finalmente caminha-

mos, nos jogamos ou nos arrastamos em direção a algo. 

Ou talvez no momento em que, por um milagre, abri-

mos levemente as mãos e nos soltamos. 

Orar é conversar com alguém em busca de união, 

mesmo que estejamos amargurados, loucos ou derrota-

dos (na verdade, essas são, provavelmente, as melhores 

condições possíveis para se orar). A prece é o reconheci-

mento de que, apesar de todos os nossos atos passados, 

alguém nos ama tal como somos. E uma das melhores 

maneiras de mudar é expondo claramente todas as nos-

sas dores e aflições.
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De qualquer forma, estamos fazendo contato com 

alguma coisa invisível, muito maior do que somos capa-

zes de imaginar. É algo que podemos ousar chamar de 

inteligência divina ou energia do amor. A oração somos 

nós, seres humanos, meramente existindo, estendendo a 

mão para algo que tem a ver com o eterno, com vitalida-

de, inteligência, bondade, mesmo quando nos sentimos 

totalmente exaustos e céticos. Deus sabe lidar com a 

honestidade, e a oração conduz a uma conversa franca. 

Acredito que, quando você fala a verdade, aproxi-

ma-se de Deus. Se você diz a Ele “Estou tão exausto e 

deprimido que mal consigo explicar, e nesse momento 

não sinto qualquer amor por Você; quero distância de 

Você”, essas podem ser as palavras mais sinceras que 

já saíram de sua boca. Se você me contasse que disse a 

Deus �“Não tem mais jeito, e eu não tenho a mínima 

certeza de que Você existe, mas estou precisando muito 

de ajuda”, eu ficaria profundamente emocionada e orgu-

lhosa pela sua coragem de ser verdadeiro. Isso me daria 

vontade de ser sua amiga.

Portanto, a oração é o nosso eu verdadeiro ten-

tando comunicar-se com o Real, com a Verdade, com a 

Luz. Somos nós querendo ser ouvidos na esperança de 

sermos descobertos pela luz e pelo calor neste mundo, e 

não pela escuridão e pelo frio. 
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A luz nos revela para nós mesmos, o que nem 

sempre é bom, caso estejamos metidos em grandes con-

fusões e problemas, que provavelmente nós causamos. 

Mas, tal como os girassóis, nós também nos viramos em 

direção à luz. Ela aquece e, na maioria das vezes, atrai. 

E nela podemos ver além de nossos modestos sentidos, 

podemos enxergar tudo o que está muito além de nós e 

também no lugar mais profundo de nosso ser. 

Tudo isso é difícil de expressar, pois é real, é enor-

me, ultrapassa o mistério. Rumi afirmou que todas as 

palavras são como dedos apontando para a Lua, mas 

nós achamos que as palavras são a Lua. No entanto, por 

causa da luz do amor, da energia e do movimento que 

nos levaram a orar, pequeninas partes dessa realidade 

mais profunda tornam-se perceptíveis, e é com elas que 

teremos que contar. 

Minhas três orações essenciais são variações de 

Pedir, Agradecer e Admirar. Isso é tudo de que eu preci-

so, além do silêncio, da dor e da pausa, para que eu possa 

parar, fechar os olhos e voltar-me para o meu interior. 
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Tudo está perdido. Até para uma otimista incorri-

gível como eu, as coisas não podiam estar piores. 

Por todos os lados, nossa vida, nosso casamento, 

nossos valores éticos e o governo estão se despedaçando. 

As pessoas estão sem esperança e o planeta parece não 

ser suficiente para suportar tudo isso. Arrependam-se! 

Não, na verdade, o que eu quero mesmo dizer é: gritem 

por socorro!

O que eu sempre desejei, durante toda a minha 

vida, foi alívio da pressão, do isolamento, do sofrimento 

humano (inclusive o meu, que foi sobretudo mental) 

e da enorme incompetência dos políticos e dirigentes. 

Isso é tudo o que eu desejo agora. Já tive de lidar com 

grandes e pequenas crises, problemas familiares, cora-

ções partidos e insanidades, e agora sinto que não posso 

suportar mais uma morte em minha vida. Neste exato 

momento, minha gatinha Jeanie, com quem convivo há 

13 anos e que amo muito, está à beira da morte devido a 

um linfoma. Acho que não vou conseguir viver sem ela. 

Isso deve soar insignificante para aqueles que estão 

enfrentando a iminente perda de pessoas queridas, de 
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um emprego ou da poupança para a velhice. Mas se você 

ama loucamente seus animais de estimação, como qual-

quer pessoa normal, sabe o que significará essa perda, 

tanto para mim quanto para Jax, meu neto de 3 anos. 

Será o primeiro contato dele com a morte. Eu disse a Jax 

que Jeanie está doente e que os anjos irão levá-la para 

longe de nós. Tentei fazer com que a notícia parecesse 

boa,� afinal os urubus não virão buscá-la, nem as cobras, 

mas ele não caiu na conversa. 

– Os anjos vão levar a Jeanie embora?

– Vão, porque ela está velha e, agora, precisa morar 

no céu. 

Ele disse: 

– Estou com muita raiva dos anjos. 

Jax está absolutamente furioso com a morte. Eu 

também estou. Já cansei dela. Não posso suportar que 

mais um casal de amigos perca um filho. Não con-

sigo mais lidar com o fato de que na vida dos meus 

filhos e netos haverá solidão, conflitos e até mesmo o 

preconceito racial, tão comum e humilhante. É difícil 

viver neste planeta, e nós somos uma espécie vulnerá-

vel. E a única coisa que posso fazer é orar: Deus, me  

ajude!

Quando eu oro, algo que faço várias vezes por dia, 

peço muitas coisas. Oro pela saúde e pela felicidade de 
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meus amigos e seus filhos. Não há qualquer problema 

em pedir que Deus os ajude a ter uma sensação de paz 

e para que sintam o amor Dele. Eu oro para os nossos 

líderes, a fim de que ajam pelo bem comum ou que, 

pelo menos, melhorem um pouco. Peço que as pessoas 

vítimas de catástrofes recebam amparo e conforto. Não 

tenho qualquer vergonha em pedir que minha gatinha 

morra sem sofrimento. Alguns amigos preocupam-se 

muito com o futuro de seus filhos, outros estão enfren-

tando crises no casamento, e quase todas as famílias que 

eu amo têm problemas sérios relacionados à saúde de um 

de seus membros ou suas finanças. Podemos pedir coisas 

grandiosas em nossas orações, mas devemos ter certeza 

de que Deus acolhe também a oração pela gatinha e pela 

tristeza de Jax, causas aparentemente menores. 

Será que Deus vai dizer: �“Sinto muito, mas não 

posso me ocupar com a gata?”� É claro que não. 

Eu oro pedindo ajuda para este planeta, para as 

pessoas carentes e por todos os que sofrem em minha 

pequena galáxia. Sei que, no momento em que peço 

ajuda, há bastante compaixão, piedade, generosida-

de, companheirismo e solidariedade vindos de várias 

pessoas no mundo, como amigos, médicos, enfermei-

ras, idosos em asilos. Também sei que a vida pode ser 

devastadora, e que não há problema algum em ficar 
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irritado com Deus. Tende piedade! Eu sempre desejo 

um final feliz. 

Posso imaginar Deus dizendo: “Tudo bem, querida. 

Estarei aqui quando você terminar a sua lista.” Então, 

Ele volta a criar novas florestas, ou a ajudar as pessoas 

menos enfurecidas, até que eu atinja o fundo do poço. 

Quando eu finalmente chegar lá, talvez haja esperança. 

Existe certa liberdade quando se chega num limite 

e você vê, por exemplo, que não será capaz de salvar ou 

resgatar sua filha, o marido dela, os pais dele ou a sua 

carreira. Nesse ponto também há um alívio em admitir 

que você atingiu um lugar desconhecido. É daí que a 

restauração pode começar, porque, enquanto você pro-

cura reparar o irreparável, tudo o que é ruim começa 

a aparecer: o falatório na sua mente, a tensão no seu 

corpo, todos os pesos de consciência que você carrega 

do passado. É exaustivo e enlouquecedor. 

Por favor, ajude-nos a superar isso. Ajude-nos a 

sobreviver. 

Essa é a primeira grande oração. 

Eu não oro para que Deus faça isso ou aquilo, 

resolva meus problemas nem oro por resultados especí-

ficos. Bom, para dizer a verdade, talvez um pouquinho. 

Quando meu grande herói Arthur Ashe já estava sofren-

do de aids havia algum tempo, ele disse: �“O que importa 
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é a vontade de Deus.” Na época em que eu jogava tênis, 

nunca orei para ganhar uma partida. Não vou orar 

agora para ser curado de uma doença cardíaca ou de 

aids.� Então, eu clamo: “Deus, me ajude! Proteja meus 

amigos com a Sua luz.” 

Não há palavras para consolar a dor das pessoas 

que perdem entes queridos. Por isso eu peço a Deus que  

lhes dê força e coragem suficientes para viver cada dia. 

Como todos aqueles que amamos e por quem pedimos 

com tanta paixão irão morrer, então nós oramos por 

milagres – “Por favor, ajude esse amigo a viver” ou “Por 

favor, ajude aquele amigo a morrer com dignidade” – e 

para que os sobreviventes consigam, de alguma manei-

ra, resistir. Por favor, ajude Joe a enfrentar a doença de 

Evelyn; ajude essa cidade a se recuperar; ajude aqueles 

pais a superarem a dor; ajude esses filhos a sobrevi-

verem. Eu oro para ser capaz de enfrentar a perda da 

minha gata. “Por favor, Deus, me ajude.” 

Eu tento não trapacear com Deus. Eu procuro orar 

para que a vontade Dele se cumpra e, na maioria das 

vezes, estou sendo sincera.

Quando oro, vejo o sofrimento banhado em luz. 

Em Deus, não existe escuridão. Eu vejo a luz Dele 

inundar os que sofrem, mergulhar neles, guiar seus 

passos. Eu quero dizer a Deus o que fazer: “Olha só, 
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Senhor, que catástrofe! Você precisa dar um jeito nisso.” 

Mas é inútil. Então, oro pelas pessoas que estão sofrendo, 

para que elas se sintam repletas de ar e de luz. Esses dois 

fatores curam, pois de alguma maneira penetram nos 

lugares escuros e mofados, como se fossem antibióticos 

espirituais. 

Nós não precisamos compreender de que forma 

isso funciona. “Tentar entender” não é um bom lema. É 

suficiente saber que funciona.

Na minha infância havia pouca quantidade de ar, 

luz, transparência e verdade. Quando pessoas e animais 

de estimação morriam, era como se a Grande Borracha 

aparecesse e os levasse, o que não foi o caso de apenas 

alguns camundongos e passarinhos, pois os enterramos 

no quintal. 

Quando eu tinha 3 ou 4 anos, ficava apavorada, 

meio confusa, diante da morte. Sofria de constantes 

pesadelos com cobras e vizinhos assustadores. Com  

4 anos, morria de medo dos meus pensamentos. Aos 5,  

as enxaquecas começaram. Eu era tão sensível que cho-

rava ou ficava paralisada diante da ferida mais superfi-

cial. As pessoas sempre me diziam “Você precisa ser mais 

resistente”, da mesma forma como hoje poderiam dizer, 

na melhor das intenções: “Deixe nas mãos de Deus.” 

Acredite: se fosse fácil, eu seguiria as recomendações, 
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apesar de às vezes ter vontade de agredir quem me pro-

põe isso. Os professores escreviam em meu boletim que 

eu era sensível demais, preocupada em excesso, como se 

isso fosse simples de corrigir. Eu não queria pedir ajuda 

a meus pais, pois achava que eles já tinham problemas 

demais para resolver. Além disso, era eu quem ajudava. 

Eu era a filha a quem todos da família recorriam, já que 

nunca pediriam a ajuda de terceiros. 

Acima de tudo, nós não orávamos. Fui educada 

para acreditar que as pessoas que oram são ignorantes. 

Pedir a um homem velho e invisível que interferisse em 

algo era o mesmo que fazer vodu. Deus era visto como 

Papai Noel e o responsável pela maioria dos sofri-

mentos da História, como as Cruzadas e a Inquisição. 

Portanto, orar era combater ao lado de Genghis Khan, 

Torquemada (que era o nome de um enorme gato ala-

ranjado que tivemos) e encantadores de serpentes, em vez 

dos maravilhosos artistas da época. Meus pais prestavam 

culto ao The New York Times, e nós nos ajoelhávamos 

diante de um móvel em que guardávamos cuidadosa-

mente nossa Arca da Aliança: discos de Miles Davis e 

Thelonious Monk. 

Hoje, quando lembro, percebo que meus pais, que 

eram intelectuais e modernos demais para orar, ado-

ravam pessoas em sua maioria viciadas e mentalmente 
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doentes. Os melhores amigos de nossa família bebiam 

e competiam entre si para ver quem atacava melhor 

inimigos comuns, como Richard Nixon e os cristãos. 

Posso afirmar com segurança que nenhum parente nem 

amigo próximo orava, com exceção de meu avô paterno, 

um ex-missionário cristão que amava os netos como 

não soube amar os próprios filhos. Ele jamais disse a 

meu pai que o amava; isso simplesmente não era dito. 

Das poucas lembranças que tenho dele, duas são mar-

cantes: sua careca e sua gentileza. E também me recordo 

de sentar em seu colo, do cheiro de seu charuto e de 

que as pessoas em geral o admiravam muito. Eu tinha  

6 anos quando ele foi apagado pela Grande Borracha. 

Eu sei, com certeza, mas sem qualquer prova, que 

meu avô orava por todos os netos. E se alguém ora por 

você, prepare-se. O impossível pode acontecer. 

Há um tempo, meu irmão John contou-me a seguin-

te história:

Uma noite, quando ele tinha 7 anos e eu, 5, mamãe e 

papai saíram e nos deixaram com uma babá que costuma-

va vir tomar conta das crianças nessas ocasiões. Seu nome 

era Carol. Quando ela foi à cozinha esquentar o jantar, 

eu chamei o John, que assistia à televisão, e pedi que me 

acompanhasse até o alto da escada que levava ao sótão, 

dizendo que tinha um segredo urgente para lhe contar. 
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Enquanto estávamos abraçados no topo da escada, 

eu o fiz jurar segredo e disse que queria aceitar o meni-

no Jesus em meu coração.

John viu que eu estava extremamente agitada, e 

percebeu que aquilo era muito importante para mim. 

Eu disse: “Precisamos orar antes que eles voltem.”

À medida que eu ouvia essa história, fui lembran-

do que naquele dia eu e meu irmão, um garoto do tipo 

valentão, abaixamos nossas cabeças e unimos as mãos 

em oração. Depois dessa cena, só me vem à cabeça 

a chegada de nossos pais. John e eu já estávamos na 

cama, mas ainda acordados. Eu morri de medo de que 

ele me dedurasse por orar, mas meu irmão não fez isso. 

Nós nos levantamos e corremos para receber beijos e 

abraços. Ainda me lembro dos pijamas da Sears que  

eu usava. 

Alguns minutos mais tarde, o pai de Carol chegou 

para buscá-la. Honestamente, eu não me recordo de 

Carol ter falado nada sobre Jesus, mas sim das mãos 

do pai dela, Charles. Eu já tinha prestado atenção nelas 

antes, porque não eram elegantes como as do meu pai, 

que era escritor. As de Charles eram enormes e cheias de 

calos, com frequência com algum machucado, bolhas ou 

uma unha roxa onde ele acertara uma martelada. Elas 

sempre pareciam sujas, não porque ele não as lavasse, 
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mas porque seu trabalho, que não sei bem qual era, 

tinha incrustado a poeira nos calos. 

Meu irmão acha que eles eram de uma seita reli-

giosa. Carol deve ter me dito, naquela noite, algo que 

escapou aos ouvidos de John; mas talvez não. Que eu 

lembre, essa foi a primeira vez que orei. 

Desde então, passei a fazer isso de vez em quando, 

menos na época em que me tornei uma adolescente ateia 

e amarga, ao descobrir Bertrand Russell. Eu sempre 

imaginava que Deus estava por perto ou, pelo menos, 

que existia.  

E imaginação é coisa de Deus. Faz parte da manei-

ra como entendemos o mundo. Acho ótimo imaginar 

Deus e a Sua graça da melhor maneira possível. É um 

modo de trazer à tona o que temos de bom dentro 

de nós. Outras imagens nos desligam e nos fecham. 

Acredito que a pessoa escolhe qual dessas duas linhas de 

pensamento deseja seguir. 

Se suas experiências espirituais mudam o seu com-

portamento, é porque imaginar Deus deixou de ser uma 

ilusão. Se você se tornou mais generoso, qual é o maior 

benefício? Ficou mais paciente e tolerante? O seu mundo 

ficou maior, mais interessante e mais sensível? Você pas-

sou a ser pelo menos um pouquinho mais gentil consigo 

mesmo? Analisando suas respostas que você descobre.
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Uma amiga de longa data, agnóstica convicta, 

pediu-me que orasse por sua filha Angie, que tinha 

filhos pequenos e recebeu o diagnóstico de um câncer 

pulmonar agressivo, do tipo que continuava a crescer 

apesar da quimioterapia. Fecho os olhos e penso: “Eu 

coloco essa família sob a Sua luz. Peço que eles consi-

gam um milagre, que tenham forças, que estejam bem 

hoje, que o amor que os une e seu maravilhoso senso 

de humor os ajudem a enfrentar a situação. Mas fran-

camente, Senhor, eu gostaria de saber: que ideia maluca 

foi essa?”

Esta oração e minha amizade foram tudo o que eu 

pude oferecer.

Gostaria de possuir uma varinha de condão e 

encostá-la na cabeça de Angie, fazendo seu câncer desa-

parecer e permitindo que seus filhos cresçam ao lado da 

mãe. Melhor ainda, queria que Deus tivesse uma. Não 

sei como Ele faz, mas, como eu disse antes, já vi mila-

gres, embora eles sempre demorem muito para serem 

reconhecidos. Você concorda comigo? Além disso, já 

presenciei a graça se manifestando como boias em um 

mar revolto, como sopros de ar fresco em cômodos 

pequenos e assustadores. E já testemunhei a interven-

ção de pobres anjos que parecem ter tido a má sorte de 

serem eleitos para me proteger.
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Vi muitas pessoas sobreviverem a perdas insupor-

táveis, e as vi experimentando a felicidade outra vez. 

Como é possível?

O amor fluiu para elas vindo de seus amigos mais 

próximos e do resto de sua comunidade, que as cercou, 

sentou-se ao lado delas e abraçou-as. O tempo passou. 

Na maioria dos casos, sua dor levou-as lentamente 

a se dedicarem ao próximo. O grande poeta bengali 

Rabindranath Tagore escreveu: “Dormi e sonhei que a 

vida era alegria./Acordei e vi que a vida era servir./Agi, e 

eis que servir era alegria.”

Eu sei que Angie e sua mãe alcançarão um milagre, 

embora talvez não seja aquele que elas desejam, aquele 

pelo qual nós oramos: que os médicos vençam o câncer 

e ajudem Angie a continuar a viver. Mas a família vai 

sobreviver, mesmo que Angie morra. Os filhos irão pre-

cisar da avó; o tempo irá passar. A morte não será o fim 

da história. 

As vidas humanas são difíceis e não fazem muito 

sentido, mesmo as cheias de saúde e privilégios. Essa é 

a mensagem do Livro de Jó. Qualquer explicação genial 

que você tenha para o sofrimento é uma grande boba-

gem. Deus responde a Jó, que deseja saber a razão de 

todos os seus problemas: “Você não entenderia.”�

E nós não entendemos muitas coisas. Mas aprende-



31

P E D I R ,  A G R A D E C E R ,  A D M I R A R

mos que as pessoas podem ser muito decepcionantes, 

que elas partem nosso coração, que pessoas meigas e 

bondosas sofrem abusos, que vamos precisar sobreviver 

a terríveis perdas, que perceberemos, com uma dor ter-

rível, quanto de nossa vida já desperdiçamos trabalhan-

do em excesso, agradando os outros ou fazendo dietas. 

Vamos saber de privações e barbáries que ultrapassam 

nossa capacidade de entender, quanto mais de processar. 

Mas, em paralelo a tudo isso, testemunharemos a trans-

formação de muitas pessoas descobrindo e se tornando 

quem estavam predestinadas a ser, antes que seus pais as 

distorcessem para que se tornassem robôs bem-sucedi-

dos, repletos de vícios e de charme. 

Mas de onde começamos a caminhada diária rumo 

ao despertar e à transformação? Do lugar onde estamos. 

Encontramos Deus em nossa vida, e isso inclui o sofri-

mento. Eu ofereço água aos sedentos, mesmo que só eu 

esteja com sede. Meu amigo Tom anda pela vizinhança 

coletando lixo, ciente de que terá que fazer a mesma 

coisa no dia seguinte. Visitamos os que não podem sair 

de casa, pessoas que parecem ter sido confiadas aos 

nossos cuidados por uma força superior. Elas podem 

ser diversos parentes, em geral idosos e possivelmente 

entediantes, amigos necessitados, detentos ou internos 

em instituições mentais. Todos podem ter alguma liga-
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ção conosco e se beneficiam ao ouvir nossas próprias 

histórias de ressurreição. Minha crença pessoal é de 

que Deus olha em Seu arquivo quando tem algum tipo 

de desesperado sob seus cuidados e dá a alguma pobre 

alma, como você ou eu, a responsabilidade de cuidar 

dessa pessoa, fazendo com que seja difícil ignorar o seu 

sofrimento. Por isso nós vamos visitá-la, mesmo quan-

do isso é simplesmente insuportável.  

O grande problema com esse sistema é o fato de 

que pode ser necessário passar por cima de quase tudo o 

que você aprendeu sobre si mesmo. Possivelmente, seus 

pais eram apaixonados um pelo outro e amaram você 

e seus irmãos sem restrições. E pode ser que você seja 

emocionalmente equilibrado devido à boa saúde mental 

dos seus pais e à harmonia do ambiente em que foi cria-

do. Talvez, como as coisas eram tão estáveis e tranquilas 

em seu lar, você não tenha sido obrigado a aprender 

técnicas de sobrevivência, como fingir que não vê o que 

está acontecendo, lutar para alcançar a perfeição ou se 

controlar a cada segundo do dia se o papai estiver de 

péssimo humor ou a mamãe começar a perder a paciên-

cia outra vez e obrigar você a sair correndo. 

Mas para aqueles que não cresceram dessa maneira, 

talvez seja preciso entrar na brincadeira comigo e agir 

como se sua família não se importasse em quebrar as 
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regras e dizer a verdade, além de ter – e expressar em 

voz alta – sentimentos de medo. E, depois, renunciar 

ao New York Times e à conta no banco, aos quais você 

dava máxima importância, para, em vez disso, acreditar 

que existe um poder maior do que você e agir de acordo 

com isso. 

Mas e se você não conseguir, mesmo que esteja 

desesperado de medo? Eu lhe empresto o meu poder 

maior, um doce e amável judeu de olhos castanhos, que 

vai querer que você sirva água para todo mundo e em 

seguida vá até a praia saborear alguns bons peixes. 

Mas talvez exista uma fenda em sua descrença. 

Como já disseram muitos sábios, é assim que a luz entra. 

E se eu lhe pedisse para abandonar suas convicções só 

por alguns minutos e fingir que há alguém em um plano 

superior que o ouve quando você ora?

Há 30 anos, sugeri a um artista reconhecidamente 

ateu, que estava se afundando no alcoolismo, que expe-

rimentasse agir como se houvesse um poder maior em 

sua vida. Ele adorou a experiência e teve seis semanas 

de grande felicidade perto do fim de seus dias, con-

versando com o que ele chamava de “grande PM”, seu 

Poder Maior. Eu o visitava em dias alternados e sempre 

o encontrava radiante. Os amigos o visitavam frequen-

temente e o levavam para fazer passeios no campo, 
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velejar ou almoçar em um restaurante. Então ele voltou 

a beber, tornou-se mesquinho, feio, um ateu feroz, e 

morreu depois de afastar as pessoas mais próximas, fiéis 

às próprias crenças até o final. 

Se hoje eu fosse praticar a presença de Deus em 

minha vida pela primeira vez, seria bom começar admi-

tindo as três verdades mais terríveis de nossa existência: 

somos extremamente destroçados, extremamente ama-

dos e temos muito pouco controle. É claro que não é 

nossa culpa termos acabado tão destruídos, tão pouco 

merecedores de amor. Se as pessoas conhecessem o 

nosso verdadeiro eu, ou se fosse possível que ouvissem 

nossos pensamentos, todas fugiriam para salvar a pró-

pria vida. Você é capaz de imaginar que possui um eu 

verdadeiro, bem lá no fundo, um eu que está ali, mesmo 

quando a sua mente não está?

Se a resposta é sim, você não vai achar difícil ima-

ginar-se acreditando em qualquer tipo de poder maior 

a quem possa dizer: “Ei.”

Eu tive um grande amigo chamado Jack, que já 

faleceu, e que foi quase destruído pela Igreja Católica. 

Assim, quando começou uma vida nova, ele fazia uma 

oração para nossa montanha local, a Tamalpais, a dama 

adormecida venerada pelos índios. Eu adoro me lem-

brar de um vendedor gordinho que ficava venerando 
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uma montanha sagrada, suplicando, orando e conver-

sando com Deus sob a forma de uma enorme massa 

terrestre arborizada.

Eu tenho uma amiga brilhante, que concluiu um 

mestrado e imagina que Deus é como uma poltrona 

baixa, com braços longos e estofados, e na qual ela se 

sente acolhida. Conheci um homem que tem doutora-

do e frequenta uma igreja baseada no filme Guerra nas 

Estrelas: “Que a força esteja com você.” 

Mas sabe de uma coisa? Quando ele, meus outros 

amigos e eu não conseguimos mais pensar em como 

reparar o irreparável, quando finalmente paramos de 

tentar curar nossa própria mente estressada, quando 

estamos de fato sem forças e esgotados, nós pedimos a 

mesma coisa em oração.

Nós dizemos: “Por favor, me ajude.”

Nós dizemos: “Socorro, eu já não aguento mais, 

estou ficando maluco, não consigo mais fazer isso/não 

consigo mais parar de fazer isso/não consigo sentir mais 

nada.” Ou então: “Socorro, ele vai me deixar/eu não 

tenho vida própria/eu odeio a vida que construí/eu me 

esqueci de ter uma vida própria/me esqueci de prestar 

atenção enquanto a vida passava.” E isso porque ainda 

nem falamos das grandes tragédias: câncer, ruína finan-

ceira, sequestro, invalidez. 
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