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No coletivo a caminho de casa, debaixo do sol escaldante das doze, avis-
to um homem negro em trajes sociais. Nas mãos, uma enorme Bíblia de 
estudos. Indicativos suficientes para reconhecê-lo como cristão pentecos-
tal. O tomo por fanático.  
Cá estou de camiseta, bermuda e chinelos, orgulhoso da minha pretensa 
superioridade. Não sou alienado. Sou livre das amarras religiosas. Sou "de 
boa".  Até que meus olhos pousam sobre as manchas que sujam sua im-
pecável calça clara, na região dos joelhos. De súbito, o Mistério reluz 
mais que o sol. Escamas caem dos meus olhos. Recebo iluminação.  
Lembro-me do potente discurso E não sou uma mulher?, da Sojourner 
Truth, ex-escravizada afro-americana, abolicionista, feminista e pregadora 
pentecostal. Ela diz que quando em prantos clamou, com o coração dila-
cerado por ver seus filhos vendidos para a escravização, nenhum homem 
a ouviu, a não ser Jesus.  
Diante de mim também está um negro pentecostal, cujo clamor o precio-
so Jesus sempre escuta atentamente, quando dobra seus joelhos. Quanto 
às roupas que julgo inadequadas, o Consolador dos oprimidos me denun-
cia:  
 — Você ainda é preconceituoso e alienado, não está tão livre das amar-
ras religiosas e ainda não é tão “de boa” como eu quero que seja. Se fosse 
padre ou freira em hábitos eclesiais, ou pastor reformado com colarinho 
clerical, você olharia com simpatia. Essas vestes são para ele signo de em-
poderamento. Eu uso pessoas simples para confundir as que se acham 
sábias, lembra? 
Fico envergonhado.  
Meu ponto se aproxima. Miro o homem pela última vez. Seus olhos são 
cintilantes. Observo novamente seus joelhos. Não vejo mais meras man-
chas. Contemplo sinais da Graça. Meus olhos foram curados e agora bri-
lham como os dele. Enquanto desço, um sorriso rasga meus lábios e lá-
grimas quentes rolam pela minha face.  
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