
 
 

 
 

O DIA EM QUE O TEMPO PAROU 

 
Foi por um momento breve e totalmente inesperado, teria sido por trinta segundos 
ou por trinta minutos? Foi provavelmente o primeiro, mas pareceu-se com o 
segundo, de qualquer maneira, o tempo parou. Alguém teria me encontrado ali se 
estivesse me procurando? 
 
Ainda não haviam se completado oito semanas desde que Pilar e eu tínhamos nos 
casado na Iglesia Evangelica Bautista lotada, na Pasaje Gayola, uma viela 
insignificante que termina poucos metros antes da mundialmente famosa Catedral 
da Sagrada Família, em Barcelona, Espanha, até então ainda inacabada, e que 
depois de cerca de 120 anos de construção meticulosamente detalhada, deixa os 
visitantes de boca aberta em admiração. A Iglesia Evangelica era um pouco menos 
perceptível. 
 
Uma lua-de-mel de três dias, da qual seria melhor nos esquecermos, seguiu-se no 
desconforto de um apartamento vazio em Salou, e que nos fora emprestado para a 
ocasião pelo então diretor da Youth of Christ, Eduardo Bracier. Eduardo realmente 
se chamava Eddie Brasier do Sul de Londres, e levou algumas semanas para que 
aquele britânico nativo assumisse o disfarce. Ao voltarmos da Costa local e com 
dificuldades para cabermos dentro daquele apartamento do tamanho de um 
armário, onde quatro pessoas não podiam ficar sentadas ao mesmo tempo e onde 
um fio eletrificado projetava-se pendurado no chuveiro, nós acabamos por alugar 
um apartamento com um piso de madeira lustrosa na Rua Casa Pujolet em Horta. 
Foi ali que um dia o telefone tocou, acho que pela primeira vez.  
 
Um pastor de Madri chamado pelo esplêndido nome de Máximo Garcia Ruiz e que 
também trabalhava na Ibéria, a empresa aérea espanhola, queria saber se 
poderíamos organizar uma campanha evangelística para sua Iglesia Evangelica em 
Villaverde, um nome que evocava a idéia de campos verdes e casas magníficas. Ele 
queria que Andrew Shearman voasse da Inglaterra para ser o orador e eu teria que 
organizar tudo. E foi o que aconteceu exatamente, exceto para dizer que minhas 
esperanças de vôos grátis nos DC-9 entre Barcelona e Madri jamais se 
concretizaram, ao contrário, longas horas se passaram em ônibus intermunicipais 
com somente a ajuda de um filme para passar o tempo. Certa noite, a escolha do 
filme esteve mais apropriada para o Soho, em sua degradada faceta, ao invés de 
para meros viajantes, tanto que suspirei, “Deus, não precisamos disto.” Para minha 
grande surpresa, o vídeo quebrou instantaneamente causando uivos angustiados 
de pessoas estrábicas atrás de mim, cujos prazeres eróticos tinham chegado a um 
final repentino, a tela ficou então tão negra quanto a estrada naquela noite. Sorri.  
 
O barrio de concreto verde e congestionado de Villaverde foi iluminado pela 
chegada de uma grande tenda, anunciando a iminente campanha da igreja. Pilar e 
eu chegamos, Andrew voou até o Aeroporto de Barajas, em Madri, e as reuniões 
começaram ao máximo e depois caíram a uma velocidade vertiginosa, com a 
influência de coisinhas simples como a adoração sendo guiada por um cantor de 
ópera profissional ansioso por demonstrar seu alcance e volume de voz, e pelo 
afinador de pianos que chegou com horas de atraso para ajustar, monotonamente 
durante o sermão, cada uma das notas do piano de calda emprestado. 
 
Os dias que foram preenchidos com promessas passaram, mas vagarosamente, tão 



 
 

 
 

cinzas quanto as ruas madrilenhas em um dia chuvoso. Conversamos. “Agora que 
vocês estão casados,” perguntou Andrew pouco impressionado pela vida da igreja 
na Espanha, “o que vocês vão fazer com o resto de suas vidas? A conversa mudou 
de direção rapidamente, mas a pergunta não. Ansiávamos por uma resposta, e 
aquilo criou raízes como as palavras às vezes criam, e por falta de uma expressão 
melhor, aquilo nos preocupava. A pergunta estava ali ao amanhecer, ecoava no 
crepúsculo, e logo sua voz ocupava cada momento vago e Villaverde nos provia 
com um montão deles. 
 
Era março de 1982, em seu 21° dia, sei disso porque naqueles dias lia diariamente 
cinco Salmos e um capítulo de Provérbios. Era a vez do Salmo 105 e pretendia lê-lo 
enquanto caminhava pelo salão da igreja, numa tentativa de silenciar aquela 
preocupação persistente.  
  
E então aconteceu. O que quer que tenha sido, ‘aquilo’ nunca acontecera antes e 
nada similar aconteceu desde então, mas naquela manhã, o tempo e o espaço 
pararam, repentinamente, em um momento inesperado e inexplicável até o dia de 
hoje. Teria sido por trinta minutos, ou talvez por trinta segundos, o fato é que eu 
estive ‘em outro lugar’, mas naqueles momentos a pergunta foi silenciosamente 
respondida e tão completamente explicada, mesmo que sem palavras, tanto que eu 
pude e disse, “eu sei a resposta, sei o que vou fazer com o resto de minha vida.” 
 
Louvai ao Senhor, e invocai o seu nome;  
Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. 
 
Este é o primeiro versículo do Salmo 105; eu não li os quarenta e quatro versículos 
restantes, nem os outros quatro Salmos do dia, nem os vinte e um capítulos de 
Provérbios. As dezesseis palavras que ouvi, fizeram literalmente o meu tempo e 
espaço pararem, como se o Autor das palavras tivesse me introduzido na 
eternidade e as falado pessoalmente para mim, como uma dádiva e uma rocha 
sobre a qual permanecer durante toda a vida.  
 
Aquilo realmente aconteceu? Teria eu recebido um ‘chamado’ para toda a vida, 
para ser grato a Deus, para ser piedoso e me ocupar em contar às nações sobre 
aquilo que Deus tinha feito e ainda continua a fazer? Não havia ninguém mais ali 
para dizer sim ou não. E vinte e oito anos depois, enquanto escrevo, a experiência 
ainda é uma diretriz, persuasiva e vívida, porque foi naquela manhã cinzenta em 
Madri, que duas linhas escritas em tempos remotos e em uma terra distante 
saltaram do papel e de alguma forma começaram a criar vida e ainda o fazem nos 
dias atuais. Eu jamais poderia ter feito qualquer outra coisa. 
    
Porém este não é o final da historia, porque dois anos e vários pares de sapato 
depois, um dicionário de segunda-mão de 10 centímetros de espessura que ainda 
tenho, conduziu uma daquelas palavras a outro nível completamente. Alguém 
acendeu a luz, alguém teve que fazê-lo. 
 


