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u me apertei para dentro do ônibus
superlotado. Com uma mão segurando
a pasta e a outra apoiando-me no
corrimão, eu não estava exatamente
desfrutando aquela tarde de verão. O
motorista bruscamente entrou numa curva
fechada. Eu retorci-me com o ônibus, em
uma guinada de 360 graus. Neste exalo
momento, eu deparei-me com aquela face tão
familiar, tão distante... e incerta.
Era ele Jaya, meu amigo de infância?
Não o via por 31 anos, desde que nos
separamos depois do segundo grau - ele
para uma faculdade local, e eu para um
distante centro adventista. Estava pronto para
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chamá-lo pelo nome quando repentinamente
lembrei-me da sábia advertência de minha
esposa: "Você tem uma grande dificuldade
com nomes; não chame as pessoas por nome,
a menos que você esteja realmente certo."
Seria melhor certificar-me, pensei e no
processo, minha mente trazia algumas
memórias. Jaya e eu tinhamos crescido em
uma cidade de mineração no sul da índia.
FreqUentáramos a mesma escola, vivêramos
na mesma vizinhança, comíamos quase o
mesmo tipo de alimento, jogávamos bolinhas
de gude. futebol. empinávamos papagaio e
fazíamos as mesmas travessuras. Agora Jaya
tomara o seu próprio caminho.
Uma ocasião seis de nós garotos
havíamos planejado um piquenique.
Desejávamos preparar halva, um delicioso
doce indiano. Decidimos quem traria os
ingredientes. Jaya deveria trazer os
amendoins - não podíamos nos dar ao luxo
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das castanhas. Para o piquenique Jaya não
trouxe amendoins, mas castanhas e passas.
Sabíamos que sua mãe não poderia tê-las
dado a ele, e assim insistimos em uma
explicação. Bem, em seu caminho para o
nosso encontro, ele tivera que passar pelo
Cresswells, uma exlusiva loja para os
britânicos. Lá ele viu uma senhora sair com
uma cesta de compras, colocou-a ao lado do
seu carro e voltou à loja. Jaya olhou, e viu,
em cima da cesta, precisamente o que ele
precisava para o piquenique. Nós, os justos e
todos com menos de 12 anos, decidimos
preparar a halva sem os ingredientes do
Cresswells. Isso não incomodou Jaya. Ele
comeu todas as castanhas e as passas em
nossa frente, e quando o doce estava pronto,
ele quis um pouco dele também. Este era Jaya
- despreocupado, sempre pronto para
desfrutar a vida, ajudador quando podia, e
dificilmente incomodado por qualquer coisa.
Em outra ocasião, estávamos retomando
depois de um longo dia escolar (tínhamos que
andar quase cinco quilômetros em cada
direção) e após cansativa partida de futebol.
"Estou com fome," lembro-me ter dito.
Dentro de momentos, ouvimos os gritos de
Jaya. Corremos para encontrá-lo com a face
coberta de sangue.
Ele me havia ouvido dizer "fome" e
decidiu ajudar-me. Ele entrara em uma
chácara, subira em uma goiabeira, encheu o
seu bolso com tantas goiabas quanto pode e
quando estava vindo com um sorriso de
missão cumprida. o guarda viu o invasor e
deu-lhe uma boa carreira. Jaya pulou sobre a
cerca, as goiabas caíram do seu bolso e ele
atenisou no arame farpado, cortando seu
rosto. Nós o levamos às pressas para o
hospital e foram necessários 16 pontos no
lado direito de sua face. Não havia cirurgias
plásticas naquele tempo e a cicatriz
pennaneceu para sempre.
lc;so mesmo. A cicatriz. Agora eu sabia
como certificar-me. Voltei-me no ônibus e
focalizei meus olhos no lado direito de sua
face, e pronto, ali estava ele: Jaya.
"Ei, Jaya!" Gritei com entusiasmo ao
rever um amigo depois de 31 anos. Nenhuma
resposta. "Você não é Jaya'!" Eu quase gritei.
"Humm. Quem é você?
"Você não está me reconhecendo? Eu
sou John Fowler!"
"Humm." Ele permaneceu frio como
uma estátua. Nenhum sinal de prazer em
rever um amigo de infância. Nenhum sorriso.
Nada. Eu tentei iniciar uma conversação.
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Falei sobre minha farnflia e perguntei-lhe se
tinha uma. Falei acerca de ser um pastor
adventista do sétimo dia e quis saber o que
ele fazia. Nenhum sucesso ept conseguir que
ele abrisse a boca. Teria ele ficado mudo, me
perguntei?
O ônibus estava indicando uma parada.
Decidi levar Jaya para um lanche.
Desceríamos na próxima parada, na área do
centro. Mas Jaya apressava-se em descer do
ônibus. Segurei sua mão e o convidei para
ficar até a próxima parada e lanchar comigo.
Ele sacudiu sua cabeça e apressou-se para a
saída. Mas antes de descer, voltou-se e veio
em minha direção, colocando algo em minha
mão, disse: "Sinto muito," e saiu às pressas.
Olhei para minha mão, e encontrei - para
meu espanto - minha carteira. Nalgum
tempo, entre minha entrada no ônibus e a
volta de 360 graus que fizera, Jaya a havia
tirado do meu bolso.
Não dormi por alguns dias. Continuava
pensando. Como meninos nós dois éramos
iguais de muitas maneiras - no que
tínhamos e no que não tínhamos, nas
oportunidades que chegaram a nós, nos
sofrimentos e nos mesmos desafios. Contudo
o que faz de um deles um pastor e do outro
um batedor de carteiras? Talvez, pensei, três
razões, não totalmente satisfatórias, mas
suficientes para dar algum sentido em meu
mundo perturbado.
Lar. Eu tivera um forte lar cristão. Meu
pai tinha apenas o quarto ano primário, minha
mãe nem mesmo isto, mas juntos eles tiveram
a sabedoria de tomar Deus central em nosso
lar. Culto, oração, unidade familiar, e fortes
valores morais que eram parte de nossa
inestimável herança. Durante os anos de
guerra, não havia muita coisa em nossa larpoucas roupas, alimentos ou brinquedos mas tínhamos em quantidade amor, cuidado e
interesse um pelos outros. Um lar seguro leva
a uma vida significativa.
Uma filosofia de vida. Precisa uma
criança de uma filosofia de vida? Não penso
que soubesse então, mas agora sei que mesmo
como um garoto eu tivera influências
moldando uma filosofia de vida. Lembro-me
um dia vindo de minha classe de inglês,
entusiasmado acerca de memorizar algo que
parecia importante. Por toda a semana eu
estivera repetindo uma citação de
Shakespeare: "A vida é um conto narrado por
um idiota, cheia de sons e fúrias, mas sem
nenhum significado." Durante a escola
dominical, a discussão voltou-se para o que
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havíamos aprendido durante a semana. A
minha parte foi repetir o pensamento. Meu
velho professor da escola dominical disse-me
o que meu professor de inglês nunca
explicara. A vida não é um conto. Nem tem
qualquer coisa a ver com idiotas, fúria e falta
de significado. A vida, aprendi, é cheia de
significado - e tal significado é encontrado
em Deus - Sua imagem, Seu propósito, Seu
cuidado e Sua cruz.
Um compromisso na vida. Aos 15 anos
Jaya e eu nos separamos, não apenas porque
era tempo de começarmos a pensar acerca dos
estudos superiores. Um Homem chamado
Jesus havia nos confrontado com a verdade
de que Ele estava retomando. A segunda
volta de Jesus foi a extraordinária mensagem
que chegou à nossa vila Muitos a ignoraram,
outros a ridicularizaram, alguns poucos
creram. Quando eu aceitei a Jesus como
Salvador e tomei-me adventista do sétimo

dia, minha vida começou a ganhar propósitos
claros. Posterionnente freqüentei o Spicer
Memorial College e tornei-me um ministro,
meu estilo de vida havia mudado por
completo. Eu não podia mais ser o mesmo. A
preparação para o grande dia tão próximo a
chegar tomou-se uma paixão.
Trinta e oito anos depois, eu pondero:
não fosse pela graça de Deus - Sua
maravilhosa graça - onde estaria eu'! O
John M. Fowler(Ed.D.• Andrews University) é
edilor associado da revista Ministry e aulor de
muitos artigos. Anterionnente serviu conw professor
universitário, editor e administrador educaciolUll em
sua pátria, a J"Jia.
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Citações
Não somos enviados para pregar sociologia, mas salvação; não
economia, mas evangelismo; não reforma, mas redenção; não
cultura, mas conversão; não progresso, mas perdão; não uma nova
ordem social, mas novo nascimento; [Nossa maior necessidade é]
não uma nova organização, mas uma nova criação; não
democracia, mas libertação; não civilização, mas Cristo. Somos
embaixadores, não diplomatas.
- Hugh Thompson Kerr

o melhor argumento a favor do cristianismo são os cristãos:
seu gozo, certeza, inteireza. Mas o mais forte argumento contra o
cristianismo também são os cristãos. Quando eles são sombrios e
sem gozo, quando eles são cheios de justiça própria e são afetados
por complacente consagração, quando eles são estreitos e
repressivos, então o cristianismo morre mil mortes.
- Sheldon Vanauken
Deus deu o poder de escolha a cada pessoa, e tal poder
pertence a elas para ser utilizado. Não podemos mudar nosso
coração. Não podemos por nós mesmos entregar nosso amor a
Deus, mas podemos escolher servi-Lo. Podemos dar a Ele os
poderes de nossa mente. Ele nos ajudará a escolher o caminho
certo. Então nosso ser será guiado pelo Esprrito de Cristo.
Amaremos a Deus e nossos pensamentos serão como os dEle.
- Ellen G. White
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