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Capítulo 1

viSÃO

ÍnDiA, OUTUBRO De 2007

O aErOPOrTO iNTErNaCiONaL dE bEgUMPET não está 
mais em funcionamento. Durante muitos anos serviu a 7 
milhões de pessoas em Hyderabad, a cidade das pérolas, 
no centro da metrópole, coração da Índia. A pista de 
Begumpet era ampla o suficiente para acomodar o Força 
Aérea 1 quando o presidente George W. Bush visitou a 
cidade em 2006. Hoje, está fora de operação, e um novo e 
moderno aeroporto barulhento funciona dia e noite em 
Hyderabad. uma nova Índia está surgindo.

Há vários anos, quando cheguei àquele antigo 
aeroporto, pensava que nossa equipe estivesse fazendo 
algo importante. Estávamos em uma missão. Reuni um 
time de oito pessoas boas, instruídas e inteligentes. Lá 
estávamos, do outro lado do mundo, no meio da noite, 
prestes a aterrissar no Aeroporto de Begumpet, na cidade 
conhecida como Bhagyanagaram, no estado de Andhra 
Pradesh. Antes dessa viagem, nunca tinha ouvido falar 
de Hyderabad.

25

Antes que seja tarde - fonte.indd   25 01/07/2014   19:18:28



26

Antes que sejA tArde

Eu já tinha viajado. Tinha visto sofrimento. No entanto, 
nada me preparara para o que eu estava prestes a ver, ouvir 
e sentir quando aquelas rodas tocaram o concreto e fizeram 
um barulho agudo com o impacto, enquanto os grandes 
motores rugiam com a propulsão invertida, freando para 
fazer a parada na pista do aeroporto, em Hyderabad, a 
cidade das pérolas, em Andhra Pradesh, Índia.

A oração é parte da minha vida. Não é um ritual. Nem uma 
rotina, mas uma tábua de salvação. Quando a aeromoça, 
com sotaque de inglês indiano, advertiu-nos de que perma-
necêssemos sentados, conversei com Deus, ali, na minha 
poltrona amarrotada. Disse-Lhe que estava aberto. Queria 
que o Senhor me revelasse algo dEle. Pedi que me mostrasse 
necessidades, esperanças e desejos das pessoas que encon-
traria; que eu pudesse vê-las como Ele as vê. Assim eu apren-
deria algo. Algo poderoso.

Dei uma olhada no meu amigo Jay Hoff. Sorrimos 
e acenamos. um “Chegamos” ficou implícito. “Você 
acredita nisso?”

DA CALiFÓRniA A AnDHRA PRADeSH

As portas se abriram, e a cabine pressurizada sugou o ar 
de fora, então tive minha primeira experiência sensorial na 
Índia. Há algo pesado no ar indiano; umidade misturada 
com a fumaça de carvão, cheiro das saborosas especiarias 
e o odor de corpos humanos que vivem sem muita água 
fresca, andando de um lado para outro, dia após dia pelas 
ruas lotadas da abafada cidade.

Sou californiano, acostumado ao sol e à brisa. A 
poluição de Los Angeles está diminuindo, graças a várias 
décadas de severas medidas de controle de poluentes. 
Porém, quando inspirei pela primeira vez longamente 
aquele ar, soube que entrava em um mundo novo — de 
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cheiros, poluição, grandes massas. Isso sinalizava uma 
mudança no paradigma. Era hora de deixar para trás tudo 
o que havia levado comigo, livrar-me de preconceitos e 
pressupostos, desse complexo de superioridade norte-
-americano natural, construído em grande parte pela 
mídia. Era o momento de deixar 
tudo isso de lado enquanto eu 
caminhava por aquela pista em 
uma noite escura, transpondo-me 
física, mental e espiritualmente da 
Califórnia para Andhra Pradesh.

Quando entrei no terminal mal-
-conservado, havia, mesmo depois 
da meia-noite, um comércio agitado 
no saguão. Balcões de locação de 
carros, lojas, bancas de jornal, cada 
canto lotado e bem apertado. Logo apareceu um grupo de 
crianças. A tela de um aparelho de TV arcaico piscava, com 
aquele sinal fraco puxado por uma daquelas antenas bem 
simples de antigamente. Meninos e meninas, alguns com 
cerca de oito ou nove anos, surgiram das sombras fazendo 
barulho, vendendo bugigangas, doces e chiclete. Vendiam e 
pediam esmolas.

— Me dá um trocado! Me ajuda! Por favooor! um dólar, 
tio! Por favooor!

um deles mostrou uma embalagem verde de chiclete 
de menta:

— Chiclete? um dólar! — então ofereceu uma barra de 
chocolate — Quer doce? um dólar!

Obviamente era uma cena rotineira. Todos eram expe-
rientes, ávidos e persuasivos. Eles tocavam os lábios com a 
ponta do dedo sinalizando fome. Depois, apontavam para a 
barriga. E assim fi cavam repetindo tal gesto.  

Meninos e 
meninas, alguns 

com cerca de oito 
ou nove anos, 
surgiram das 

sombras fazendo 
barulho, vendendo 
bugigangas, doces 

e chiclete.

viSÃO
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— Trocado, me dá um trocado, por favor, me ajuda! um dólar. 
Por favooor, tio! Ei, tio!

— Não! — repreendi. — Hoje não! — disse eu não muito 
convincente.

Um de nossos anfitriões viu nossa situação e se colocou à 
nossa frente.

O saguão do aeroporto estava repleto de sofisticados executi-
vos em viagem, a maioria indiana. usavam ternos azuis, cinzas 
e pretos e carregavam pastas de couro caras, apoiadas sobre 
malas de rodinhas e puxadores extensíveis. um deles bateu o 
celular e o enfiou no bolso. Ele se virou, olhou para mim e para 
as crianças. Por fim, desviou o olhar com nojo. Parecia estar en-
vergonhado por ver um turista chegando ao país dele passar 
por aquela intimidação.

Nosso anfitrião tomou uma postura defensiva: 

— Vão embora! — mandou ele,  acenando para dizer que não 
receberiam dinheiro algum.

As crianças recuaram, mas só momentaneamente. Elas foram 
direto para o executivo, em desvantagem por causa do número 
de crianças. Elas começaram a importuná-lo, e ele resmungou.

Os meninos pararam nosso anfitrião, que ordenou:

— Vão embora! Sem dinheiro! — repetiu ele por três ou  
quatro vezes.

O líder do grupo falou algo de modo impertinente, ao nosso 
anfitrião, palavras que não entendi. Certamente um insulto. O 
grupo voltou-se para o engravatado e repetiu a abordagem. Ele 
gesticulou sem paciência e continuou andando, fazendo não 
com a cabeça. 

As crianças continuaram em sua missão, importunando 
outros na multidão: 

— Me dá um trocado, me ajuda! Por favooor! — apontando 
para a boca e a barriga.
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Fomos alertados sobre esse tipo de abordagem. Voltei-me 
para nosso anfitrião:

— Dalits? — questionei com leve hesitação. 

— Dalits.

Fomos orientados a ignorá-los. Era apenas uma tática de 
sobrevivência. Li a respeito. Sabia sobre o tráfico humano 
e o fato chocante de que essas crianças não eram simples 
pedintes de rua, e sim propriedades de exploradores que 
as soltavam atrás de estrangeiros com dinheiro no bolso. 
Tudo o que elas conseguem obter dos pedestres a caminho 
de seus afazeres vai diretamente para os cofres do líder 
da quadrilha. Essas crianças perdidas eram máquinas de 
dinheiro para seus “tutores”.

A fim de manter minha sanidade, forcei-me a evitar 
contato visual e apenas seguia em frente. Eu sou pai. Por 
experiência própria, sou testemunha em primeira mão 
do milagre do nascimento. A mulher que amo e respeito 
deu à luz nossos três filhos. Vi isso acontecer e, naquele 
momento tremendo, algo despertou em mim. A maravilha 
desse acontecimento me fez atentar para a santidade da 
vida e da paternidade, incutindo em mim o instinto de 
proteção, mesmo que custe minha vida. A possibilida-
de de algo de ruim acontecer com um de nossos filhos 
já me faz involuntariamente partir para a ação. Passei 
a ver todas as crianças de modo diferente depois de ter  
as minhas.

Assim, rodeado por esses pequeninos puxando-me pelo 
braço, pedindo, fico imaginando onde será que dormem? O 
que comem? O que aprendem? Quem trata de seus arranhões 
nos joelhos e cotovelos? Quem os abraça quando choram? 
A que tipo de crueldade estão expostos? Essas perguntas 
tomavam conta de mim enquanto eu tentava ignorar seus 
pedidos de ajuda e evitava fitar seus olhos arregalados e 

viSÃO
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ávidos. Vi seus sorrisos cativantes... Sua risada, maculada 
pela sujeira da vida nas ruas, tantos deles furiosamente 
competindo por um trocado meu.

Continuei andando, e a tristeza tomou conta de mim. 
Observei minha equipe ao meu lado, a bagagem nos 
carrinhos. Sei que estão tendo os mesmos pensamentos, 
mas não falaríamos sobre aquilo naquele momento.

Depois do caos do aeroporto e das ruas da cidade, do 
engarrafamento, mesmo durante a 
madrugada, o hotel pareceria uma 
visão agradável. No entanto, depois 
do meu encontro com os meninos 
de rua e a visão das ruas lotadas da 
cidade, senti-me desconfortável com a 
opulência da entrada. Piso e paredes de 
mármore. Candelabros extravagantes. 
Flores recém-colhidas enfeitavam vasos 
coloridos sobre mesas de tampo de 
vidro; acentos de couro em salas de estar 
enormes e pé-direito alto. A bem vestida 
equipe do hotel nos recebeu sorridente 

e nos deu as boas-vindas, oferecendo ajuda e conduzindo-nos a 
um quarto confortável. Após um voo de 20 horas e várias escalas 
em locais de diferentes fusos horários, sente-se o impacto disso 
tudo no corpo. Tomei um banho e joguei-me na cama forrada 
com lençóis limpos e cheirosos. O travesseiro era macio. Todo 
o meu corpo estava relaxado. Então, comecei a ouvir aquelas 
vozes: “Trocado, trocado! um dólar! Me ajuda, por favooor! Só 
um dólar!”.

Apontavam para a boca e depois para o estômago. Os 
olhos suplicavam. 

Caí no sono.

Quem os abraça 
quando choram? 
A que tipo de 
crueldade estão 
expostos? Essas 
perguntas tomavam 
conta de mim 
enquanto eu tentava 
ignorar seus pedidos 
de ajuda. 
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O HOMeM De CORAÇÃO PARTiDO

No dia seguinte, fomos para o centro administrati-
vo da missão. No caminho, vi muitas mulheres de idade 
com vassouras, limpando calçadas, sarjetas e entradas. 
As marcas profundas em seus rostos sem expressão de-
nunciavam os anos de um vazio trabalho doméstico 
braçal. Apontei para um grupo delas e perguntei ao 
motorista se eram dalits. Ele respondeu que sim.

Não conseguia tirar meus olhos delas. Enquanto isso, as 
palavras das crianças continuavam a ecoar na minha mente.

No caminho para a missão, a cidade deu lugar ao campo, 
mas a pobreza não acabava. Chegamos ao nosso destino 
e, em meio ao silêncio dentro do carro, tinha certeza do 
que cada mente ali enfrentava e que cada coração estava  
sendo dilacerado.

Sair do carro e subir as escadas foi o início de nossa visita 
“oficial”. Havia um homem à nossa espera que faria com que 
minha vida virasse do avesso.

O Dr. Joseph D’souza era uma presença forte. Cabelo 
preto bem escuro, cuidadosamente cortado e penteado, 
impecavelmente arrumado, ele inspirava confiança e 
propósito. Com um aperto de mão caloroso, ele me olhou  
nos olhos: 

— Então, você é o pastor Matthew Cork — disse ele, em 
tom forte e amigável. 

Apresentei minha equipe, embora ele conhecesse 
vários deles de outras visitas. 

Sentamos em uma simples, mas bem arrumada, sala de 
reuniões. Havia 25 pessoas ao redor da mesa, oito do nosso 
grupo da Califórnia. O Dr. D’souza se concentrou na tarefa 
em questão. Tirei um caderno de notas e uma caneta da pasta. 
Eu sabia que estava ao lado de um homem extraordinário. 

viSÃO
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Vários anos antes, nossa igreja se comprometeu a apoiar 
seu trabalho. 

Durante 35 anos, Dr. Joseph serviu ao povo da Índia como 
missionário cristão. Apenas há alguns anos, ele passou por 
uma transformação com grandes implicações. 

O cristianismo pregado pelo Dr. D’souza foi considerado pela 
maior parte das pessoas uma intromissão ocidental, um estigma 
religioso rechaçado por universidades e políticos, visto como 
ameaça pelos líderes religiosos indianos. A obra para a qual 
dedicou sua vida obteve apenas um progresso lento e doloroso. 
Durante minha preparação para este encontro, concluí que o 
coração dele havia se compadecido ao observar a condição dos 

“intocáveis”, milhões de indianos identi-
fi cados como dalits, de quem a dignidade 
humana foi roubada, condenados a uma 
vida inteira de pobreza extrema, sem 
qualquer esperança de um dia transpor 
esse cruel estado de servidão. Quanto 
mais vivia no meio desse povo, mais ele 
entendia a natureza de uma injustiça 
antiga e endêmica, e cada vez mais se 
comprometia em tornar-se um agente 
de mudança.

Naquela sala de reunião, no primeiro 
dia de nossa visita, aprendi que parte 

da sua transformação radical e compromisso com o povo dalit 
advinham da própria família dele. D’souza casou-se com uma 
dalit chamada Mariam. Depois, entendi por quê. A beleza e o 
sorriso dela, sua perspicácia e modos elegantes, e o som de sua 
voz proporcionavam-lhe vida sob formas que nem percebia. No 
entanto, a sociedade foi contra a união. As proibições em relação 
a tal casamento tomavam conta de sua mente e seu coração 
desde a infância... Afi nal, tais proibições eram muito fortes. 

Ele completou 
a condição dos 
“intocáveis”, 
milhões de indianos 
identificados 
como dalits, de 
quem a dignidade 
humana foi roubada, 
condenados a uma 
vida inteira de 
pobreza extrema.
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Contudo, no momento em que percebeu estar apaixo-
nado por ela, pela primeira vez, foi tomado por uma raiva 
intensa, quase incontrolável acerca da injustiça racial em 
que se baseia o sistema de castas. Não havia como voltar 
atrás; o comprometimento dele com aquela mulher e seu 
povo estava estabelecido para sempre. D’souza rebelou-
-se contra as normas culturais tradicionais e, consequente-
mente, pagou um alto preço por isso. Seus pais, o resto da 
família, alguns amigos, irmãos e professores, todos o desa-
provaram. “Que vergonha!”, lamentaram.       

  Ele, no entanto, não se importou com isso. Que sorte ele 
nunca ter mudado de ideia, pois a partir de seu casamento, 
uma nova família surgia, assim como um novo destino.

Naquele dia, entramos em contato com os detalhes 
desse destino — para D’souza, e, como descobriria logo 
depois, para mim. Em 2001, lembrou Joseph, tudo mudara, 
e seu sossegado e estável trabalho com poucas centenas 
de dedicados cristãos indianos tornou-se um movimento 
notório em escala nacional, impactando a vida de milhares 
de pessoas e fazendo com que ele ficasse cada vez mais 
confiável no cenário global. Poucos anos depois, começamos 
a ajudar financeiramente, mas não fazíamos ideia da visão 
desse homem nem da real necessidade de mudança para 
Andhra Pradesh (e para toda a Índia). 

Então, o Dr. D’souza fez uma declaração fundamental, 
que, de fato, surpreendeu-me: “O trabalho que estamos 
realizando tem consequências sociais históricas. As 
iniciativas terão implicações nacionais para milhões de 
pessoas da geração emergente. uma coalizão de líderes de 
várias origens religiosas e políticas se uniram na urgência 
de erradicar um sistema que massacrou o espírito de todo 
um povo por centenas e, talvez, milhares de anos. Este é um 
momento crucial na história da Índia”.  

viSÃO
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Depois, voltou-se para mim em tom sério e decisivo:

– Pastor Cork, sua igreja foi a maior congregação a 
nos oferecer ajuda. Vocês são do país mais capacitado do 
mundo. Vinte por cento de todos os nossos recursos dispo-
níveis para o trabalho com os dalits vêm dos nossos irmãos 
da Califórnia. Vocês se mantiveram fi rmes no compromis-
so de nos ajudar a mudar o curso da História. Não podería-
mos fazer isso sem vocês. Estamos profundamente gratos. 
Então, obrigado!

Seu olhar incisivo me deixou, 
petrificado no meu lugar. A 
paixão nos olhos dele era tocante. 
Tangível. Todos sentiram o mesmo, 
e a sala ficou em silêncio.

Para que entendêssemos melhor o 
movimento e suas particularidades, 
ele nos ofereceu uma cartilha sobre 
o sistema de castas hindu. Quando 
Mahatma Gandhi deu fôlego 
novo à Índia há mais de 60 anos 

e conquistou a independência nacional da Inglaterra, a 
prática da “intocabilidade” do sistema de castas foi declarada 
ilegal. Contudo, essas novas leis eram inadequadas e nunca 
foram postas em prática. O estigma permanente dos dalits 
e de outros considerados de baixa casta permaneceu fi rme. 
Fontes de água separadas. Banheiros separados. Acesso 
negado a restaurantes e hotéis.

Espera-se que os dalits cumpram funções sociais 
básicas: cuidar de dejetos humanos e animais, do lixo. Não 
são considerados humanos. Não têm acesso à educação. 
São usados e abusados em becos ermos da cidade e nas 
densas fl orestas do interior da área rural e não possuem 
recursos ou direito à justiça. Não há proteção legal, acesso 

Dalits não são 
considerados 
humanos. Eles são 
usados e abusados, 
e não possuem 
recursos 
ou direito 
à justiça.
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aos tribunais, eles não têm voz política nem esperança de 
melhoria de vida.

Impressionado, fiquei sem palavras. Aprendi que o 
sistema de castas e suas práticas são monstruosamen-
te multifacetadas — social, política e espiritualmente. O 
Dr. D’souza continuou a relatar como cristãos na Índia se 
recusaram a ficar de braços cruzados e uniram forças com 
outros de diferentes origens contra a injustiça. Juntos, eles 
exigem que a sociedade como um todo, de representantes do 
governo a homens de negócios e líderes acadêmicos, juntem 
forças para erradicar a discriminação em todas as suas des-
trutivas formas. A Índia precisa reconhecer esse enorme 
recurso humano — o povo dalit — abrindo-lhes largamen-
te as portas da oportunidade. “Empenhei minha vida a esta 
causa”, declarou.  

D’souza prosseguiu, mas seu tom de voz, antes claramen-
te determinado, tornou-se triste:

— Perdemos esta geração — disse ele suspirando alto, 
enquanto olhava para o chão. Então, fez uma pausa e ergueu 
a cabeça — Mais há esperança para a próxima.

Entendi o que ele quis dizer. Para dalits com mais de 
20 anos de idade, o sistema criou consequências devasta-
doras: dignidade? Violada. Identidade baseada na casta? 
Mandatória. Educação básica? Longe de alcance. A sobre-
vivência fala mais alto do que a liberdade. Tragicamente, os 
adultos da comunidade dalit estão condicionados a aceitar 
essas atrocidades como normais. 

No entanto, uma nova geração está surgindo. Trata-se das 
crianças, segundo o Dr. D’souza. As crianças são o futuro. 
Essas jovens mentes podem absorver novas possibilidades. 
Estão famintas por conhecimento. Abraçam a ideia  
de que foram feitas de modo incrivelmente maravilhoso 
e de que há um potencial ilimitado além das precárias 

viSÃO
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condições em que vivem. Percebi esperança na voz do Dr. 
D’souza ao ouvi-lo endossar seus argumentos. Ele viu em 
primeira mão tal transformação. É essa notável mudança 
na vida dos indivíduos que faz com que ele conduza suas 
aspirações com relação ao futuro.

UM OBjeTivO AUDACiOSO 

— Nosso objetivo é audacioso. Nunca imaginei que 
pensaria assim — ele fez uma pausa. — Durante os próximos 
dez anos, pretendemos construir mil escolas para crianças 
dalits — anunciou com determinação. 

Joseph prosseguiu, acrescentando detalhes enquanto 
defendia seu ponto de vista. Claramente, essa visão o domina 
de tal forma que ultrapassa a lógica humana. Contudo, tem 
o poder de erguer todo um povo.

 Diante da magnitude desse chamado, uma pergunta 
surgiu em minha mente. O Dr. D’souza havia dito que a 
ajuda de nossa igreja representa 20% de tudo o que já estava 
sendo realizado para os dalits? Fiquei atônito com o fato de 
nossa igreja poder fazer uma diferença tão significativa. 
Estávamos mudando vidas, libertando a geração futura. 
Todavia, àquela altura, não havíamos nos sacrificado 
tanto assim. Ainda não havia desafiado nossos irmãos, 
convencendo-os a doar. Não havíamos compartilhado uma 
visão pela qual valesse a pena morrer. Até então, eu ainda 
não tinha uma visão pela qual valeria a pena morrer.

No entanto, tudo isso estava mudando naquele momento, 
enquanto aquelas pessoas, meu grupo e eu estávamos 
sentados com o Dr. D’souza em uma simples sala de reunião 
em Hyderabad, Índia.

Fiquei calado, escutando e refletindo seriamente sobre o 
poder daquelas ideias. Mil escolas em dez anos — isso pode 
ser feito. Podemos fazer parte disso. Podemos ser esses 20%. 

Antes que seja tarde - fonte.indd   36 01/07/2014   19:18:57



37

Foi quando fiz o impensável e comecei a falar. Todos 
os olhares estavam em mim. Aqueles indianos olhavam 
para mim com ar de gratidão pelo que já havia sido feito. 
Podia ver isso em suas expressões. Então, tudo começou.

Em voz baixa, mas com o espírito cheio de intrepidez, 
falei abertamente:

— Podemos ser 20% dessa grande visão. Ficaremos res-
ponsáveis por 200 escolas nos próximos dez anos. Podemos 
fazer isso — repeti. A convicção tomou conta de mim — 
Faremos isso por seu povo.

Imediatamente, a magnitude do que eu acabara de dizer 
em público me atingiu internamente. Naquele momento, 
havia comprometido nossa igreja a doar cerca de 20 milhões 
de dólares nos próximos dez anos. A dúvida inundou 
minha mente. A preocupação me atordoou. Se eu pudesse 
voltar atrás, teria feito. Contudo, sabia que o Senhor estava 
naquele lugar, selando o compromisso. Fora concordado 
por Deus. Meu papel era ouvir e ser fiel. Respirei fundo e 
sorri. Minha equipe olhava para mim com um ar questio-
nador: “Você está maluco?”. No entanto, ao mesmo tempo, 
eu sabia que Deus estava conosco.

Naqueles poucos instantes, tudo ficou claro. Percebi que 
minha vida, meu ministério e meu foco estavam mudando. 
Porém, ainda não era capaz de ver o quão profundo era 
aquilo tudo.

Assim funcionam as coisas com Deus. O cenário pode 
não ser muito claro. Você pode ainda não saber como 
fazer algo, mas o chamado o constrange. Toca no fundo do 
coração e resta apenas uma escolha: obedecer. Quero me 
aprofundar, acreditando no que o Senhor, por meio de Sua 
Palavra, afirma sobre a fé, ou apenas ficar à margem, até que 
as perguntas sejam respondidas, as dúvidas esclarecidas e 
os riscos eliminados?
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A resposta é clara, e sei o que tenho de fazer: não tenho 
escolha a não ser liderar e confi ar nos resultados em Deus. 
Serei obediente e creio que o Altíssimo será fi el.

Assim, tal visão começou a solidifi car-se, tornando-se 
pessoal. Eu, Matthew Cork, um pastor e ex-trompetista do 
Missouri, liderarei nossa igreja para que façamos parte de 
algo mais signifi cativo do que qualquer um de nós poderia 
imaginar. Agora, unimos forças para libertar todo o povo. É 
uma liberdade que pode tirar almas da escravidão do pecado 

e da morte. Substituir o desespero 
por esperança e vida. Signifi ca livrar 
as pessoas da injustiça, escravidão, 
pobreza, e do sistema de castas que 
considera milhões de seres humanos, 
feitos à imagem de Deus, seres sem 
valor... Intocáveis.

Temos uma porta aberta, uma 
oportunidade para proclamar liberdade às mentes daqueles 
que foram ensinados a se verem como inferiores a animais. 
Faremos parte da missão de levar libertação eterna e defi -
nitiva que provém de conhecer Jesus de modo verdadeiro e 
pessoal. Se fi zermos nossa parte junto à obra do Espírito, a 
Igreja de Deus em nossa pequena cidade no sul da Califórnia 
nunca mais será a mesma. Estava na Índia havia menos de 
24 horas, e Deus já havia sacudido meu mundo.

Até hoje, não sei o que aconteceu comigo. Quero acreditar 
que foi o agir do Senhor. No entanto, pela minha experiên-
cia, sei que preciso que outros me ajudem a discernir entre 
um momento sagrado e algum impulso pessoal fundamen-
tado em minha natureza humana. A caminho da porta de 
saída da sala de reuniões, toquei o ombro de Joseph e disse:

— Meu amigo — hesitei por um instante. — Quero que 
entenda. O que eu disse na reunião foi para valer — mais 

Podemos fazer 
isso – repeti. A 
convicção tomou 
conta de mim 
– Faremos isso por 
seu povo.
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uma pausa. — De hoje em diante, estou comprometido a 
encontrar os recursos de que precisamos para construir 
200 escolas.

O Dr. D’souza congelou. Fitamo-nos. Os olhos dele nos 
meus, os meus nos dele. um caloroso sorriso foi aparecen-
do, iluminando sua expressão. Reafirmei meu compromis-
so com o máximo de sinceridade e estendi-lhe a mão a fim 
de cumprimentá-lo. Ele, então, cumprimentou-me firme-
mente com ambas as mãos e trocamos um aperto de mão, 
sinalizando o início de mudanças para ambos. Não foi um 
daqueles apertos de mão caricatos e exagerados de entusias-
mos ilusórios. Foi um acordo firme e pensado de dois homens 
com a mesma paixão por fazer as coisas de maneira correta. 
Meus olhos ficaram marejados. Percebi o mesmo no rosto do 
meu novo amigo indiano, como se ele estivesse vendo tantos 
anos de um sacrifício aparentemente infrutífero começando 
a serem recompensados. Era prova de que a espera de todo 
aquele tempo finalmente tinha valido a pena.

Afastei-me do Dr. D’souza, deixando-o sozinho, e parti 
para planejar com meu grupo as próximas atividades do 
dia. Respirei fundo. Apesar da confirmação maravilhosa de 
nossos parceiros indianos e do Espírito Santo falando comigo 
tão claramente, emoções e sentimentos de dúvida ardiam em 
mim, crescendo como um daqueles tsunamis imprevistos.

Perguntei a mim mesmo: “Cork, o que foi aquilo? Sem 
aprovação dos presbíteros. Sem consultar a congregação. 
Você decidiu por si. Confundiu a voz de Deus com roncos 
do seu estômago? Foi tomado pela emoção e fadiga? Isso 
tudo faz algum sentido?”. Então fiz alguns cálculos. 
Calculei rápido o preço do meu contrato verbal. Vinte 
milhões de dólares. Então, repeti a cifra. uau!

Quanto tornei a dizer aquele número mentalmente, em 
vez de medo, senti uma profunda confiança. Por mais louco 
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que pareça, não me arrependi. Sim, um frio correu pela 
minha espinha, mas não se tratava de ansiedade. Creio que 
possamos chamar isso de fé.

Enquanto todos esses pensamentos atingiam minha 
mente, o Dr. D’souza disse com brilho nos olhos: 

— Agora, tenho de levá-lo a uma das primeiras escolas 
construídas pela sua igreja.

Então, embarcamos no ônibus, de volta às ruas. 

AS FLOReS BRiLHAnTeS DA eSCOLA UDDAMARRi

Entre apertos e solavancos do tráfego e no meio do 
barulho que entrava pelas janelas abertas do ônibus, não 
consigui desviar os olhos da cena externa. A multidão. As 
construções rústicas. As favelas. Pessoas vendendo coisas 
de um lado para outro nas ruas abarrotadas de gente. Vi 
tudo como é de fato; por meio das lentes do meu amigo e 
parceiro, Dr. D’souza.

Nosso ônibus parou na entrada da primeira das muitas 
cidades que eu veria na Índia. A cena diante de nós ainda 
é a imagem mais marcante para mim: a Escola uddamarri.

O contraste entre essa cidade rural e as ruas e favelas me 
atingiu como um relâmpago. Vi cores vivas e brilhantes 
das flores de um jardim bem cuidado. Alunos esperavam 
do lado de fora. O diretor nos recebeu com formalidade. 
Os professores observavam seus alunos em forma, como 
em uma banda militar, todos vestidos de modo parecido. 
Calça azul para meninos, saia com suspensório para 
meninas. Camisas e blusas quadriculadas, combinadas 
com gravatas e lencinhos. Crianças arrumadas, cabelo 
limpo e sorrisos brilhantes.

Havia um cartaz na parede: “Seja bem-vindo, pastor 
Matthew Cork”. A princípio, fiquei envergonhado. Não sou 
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um herói, com certeza. Meu nome estava no cartaz, mas 
foram as pessoas de nossa congregação que fi zeram com que 
tudo aquilo estivesse acontecendo, sem contar a diligência 
e os esforços incansáveis do Dr. D’souza, e além, é claro, dos 
administradores e da comunidade local que contribuíram 
para a construção daquele lugar, contrariando todas as 
probabilidades. No entanto, lá 
estava eu, sendo recepcionado como 
uma celebridade. 

O diretor se aproximou e me 
cumprimentou acaloradamente com 
o mesmo entusiasmo que senti de 
Joseph. Em seguida, fez um discurso: 
“Obrigado pelo que fi zeram lá da América. Obrigado pelo 
sacrifício. Que possamos abraçar o futuro que agora é 
nosso. Que possamos abraçá-los do mesmo modo com que 
nos abraçaram”.

As crianças começaram a cantar, e fi quei com os olhos 
marejados novamente. Emocionei-me com suas vozes: tão 
alegres, dava para sentir a esperança e a expectativa delas. 
Às vezes, sinto que estou fadado a ser emotivo. Contudo, 
neste caso, ninguém zombaria de minha sensibilidade. Elas 
cantaram um hino familiar de adoração e gratidão. Eram 
cânticos da minha época de infância. 

Contudo, algo fi cou bem claro: aquelas crianças da Escola 
uddamarri entendiam o sentido das letras mais do que eu 
era capaz. Elas entoavam: “Deus é tão bom, Deus é tão bom, 
Deus é tão bom, é tão bom pra mim”. Lágrimas escorriam 
pelo meu rosto. Não me sentia merecedor de tanto afeto.

Naquele momento emocionante, lembrei-me da cena do 
Aeroporto Internacional de Begumpet, daquele bando de 
meninos de rua pelo qual havia passado há menos de 24 
horas. “Me ajuda! Me dá um trocado, tio! um dólar, por favor!”. 

As crianças 
começaram a cantar, 

e fiquei com os 
olhos marejados 

novamente.
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Ficava me lembrando das vozes deles. Então, minha atenção 
se voltava para os estudantes à minha frente, cantando com 
vigor. O contraste era gritante. Crianças de rua. Crianças 
estudando. Que diferença. Isso solidificou minha decisão.

Algumas brincavam no pátio. Jogamos futebol, tocamos 
as mãos e trocamos cumprimentos, dando soquinhos no ar. 
Nossa equipe tirou fotos mostrou as imagens das câmeras 
digitais às crianças, que riram.

O inglês delas, além de compreensível, era poético e 
formal. “Olá, Sr., chamo-me...”. Percebi respeito e senti-me 
honrado. Meu instinto natural foi tratá-las da mesma forma. 

— O que vocês querem ser quando crescerem? — perguntei. 

As respostas daquelas crianças dalits me impressionaram: 
“Quero ser um policial”. Outro: “Professor”, e outro: 
“Advogado”, “Médico”, “Pastor”. Então, trocamos gestos 
divertidos e encorajadores para parabenizá-las por seus 
ambiciosos planos.

Visitamos as salas de aula. Os professores as decoraram 
à altura de um ambiente de aprendizagem sério. Ciências, 
Matemática, História, Leitura. Havia de tudo. Em uma 
parede, vi um pôster motivacional:

FAÇA O QuE PuDER

ONDE ESTIVER

COM O QuE VOCÊ TEM

Tudo fazia sentido. Combine afeto, nutrição e cuidado, além 
de professores competentes em um ambiente de apoio e enco-
rajamento. Fundamente tudo isso em terreno espiritual sólido, 
e as crianças, antes postas de lado ou abusadas por um sistema 
vicioso, podem se tornar aquilo para o qual foram criadas.
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AS CRiAnÇAS DA viLA PiPe

Depois da visita à escola, o Dr. D’souza nos contou sobre 
o próximo destino. “Depois de descansarmos, iremos à Vila 
Pipe”. Tinha ouvido falar desse lugar. Estava ansioso para 
ver as pessoas vivendo naquelas residências improvisadas. 
Algumas horas depois, chegamos, e fui recepcionado por 
rostos entusiasmados de vários alunos que encontrara mais 
cedo na escola. Olhando além de seus sorrisos, dei-me conta 
da realidade ao redor. Parecia um pátio de armazenamento 
de uma indústria. Pelo que podia ver, partes de manilhas de 
esgoto alinhadas no chão, em fi la.  Os tubos mediam 1,80m 
de altura. Cada um abrigava uma família, que, de forma 
criativa, improvisara maneiras de separar cada tubo, fazendo 
os pisos. Alguns fi zeram paredes de tijolos em cada saída, 
deixando espaço apenas para uma pequena porta de entrada.

Cada manilha tinha espaço para um amontoado de camas 
improvisadas.  Havia pequenas cozinhas e fogões a lenha 
para preparar alimentos e servir de aquecimento.

As crianças nos apresentavam a seus pais, mães e irmãos. 
Mais fotos. Mais futebol e risadas. Dentro de um dos tubos 
que serviam de moradia, vi dois uniformes pendurados em 
uma cama. 

Na escola, as crianças se pareciam 
com as americanas. Tão parecidas 
com meus fi lhos — ansiosas para 
brincar, até um pouco travessas, 
mas dispostas a obedecer e agradar 
a seus professores. Contudo, na 
Vila Pipe, observei-as no contexto 
familiar. Lembrei-me do pôster: “Faça o que puder, onde 
estiver, com o que tem”. Olhei ao redor, não pareceu muito. 
Começei a repensar minha noção sobre aquilo que possuo 
em detrimento do que preciso. 

Dentro de um dos 
tubos que serviam 

de moradia, vi dois 
uniformes pendurados 

em uma cama. 
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Alguns têm pai e mãe. Outros vivem com parentes. A 
maior parte dessas tubulações de concreto, largadas ali, seria 
instalada em uma parte mais rica da cidade para servir no 
sistema de drenagem. Agora, são paredes cilíndricas frias 
que dão abrigo a aproximadamente 250 dalits. Na dureza do 
ambiente que nos cercava, disseram que a Vila Pipe seria um 
lugar ainda pior se não fosse pela escola. 

Não havia muito tempo para refl exão, pois as crianças 
queriam brincar. Em volta, percebi que nossa equipe estava 
empenhada com aquele chamado. Estavam encantados com 
as crianças dalits, com a esperança que brotava no lugar. Foi 
difícil entrar no ônibus de volta. No entanto, fomos nos distan-
ciando daquelas jovens estrelas e partimos.

De volta ao ônibus, ninguém queria falar. Estávamos 
digerindo tudo. Processando. Lágrimas e choro ao meu redor. 
A Vila Pipe mexeu conosco. Algo poderoso se movia dentro de 
nós e estava bem claro: tínhamos visto a história acontecer. 

Nos cinco dias seguintes, viajamos por favelas, lixões e 
escolas. Conversamos com professores, administradores e 
mais alunos. Escutamos suas histórias. Visitamos as periferias. 
Cada visita confi rmava o que vimos no dia em que chegamos. 
É muito mais do que uma overdose de sensações. Chegamos 
a uma conclusão: como as crianças foram radicalmente 

transformadas por meio do poder da 
educação levada a comunidades onde, 
antes, não havia nada.

Depois de três longos dias de visitas 
emocionantes, encontrei-me em uma 
nova cidade, Bangalore, exausto e 
pronto para me jogar naquela cama 

de solteiro. Olhando pela cortina 50% plástico, 50% poliéster 
que protegia meu quarto do barulho e da pobreza da rua lá 
embaixo, vi um neon vermelho piscando o nome do hotel: 

A Vila Pipe mexeu 
conosco e estava 
bem claro: tínhamos 
visto a história 
acontecer.
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Corporate Stay [Estadia de Empresários]. Naquele momento, 
parecia um jogo de palavras. Virei um homem de negócios? 
Saí da minha zona de conforto corporativa e fui levado a  
encarar o que penso ser as necessidades do meu povo? Não, 
não se tratava apenas do que eles precisavam, mas do que 
eu precisava. 

A cama era dura como tijolo. Lembrava os tubos de 
concreto. A televisão tinha uma daquelas antenas velhas 
e piscava ao pé da cama. um game show indiano começou, 
em meio a chuviscos da TV, que desliguei com o controle 
remoto. O quarto ficou em silêncio.

Lembrei-me da mulher incrível que tenho em casa e de 
nossos três filhos. Senti falta de colocá-los na cama, das 
histórias para dormir, das risadas, dos abraços e de suas 
intermináveis táticas para evitar que eu saísse do quarto. 
Senti-me vazio longe deles. Olhei para uma foto deles na 
minha carteira. Estavam sorrindo. Adormeci.

TeMPO De CHORAR

De repente, acordei assustado. Devia ser três da manhã. 
Tive um pesadelo perturbador e inquietante. No entanto, 
assim que despertei, não me lembrei de detalhes e imagens. 
Sem flashes, histórias, sons ou pessoas. Sentei-me e 
comecei a soluçar em meio a lágrimas. Soluços fortes, 
pesados e repetitivos.

Não me lembrava de ter chorado assim há muito tempo. 
Fiquei aliviado de estar sozinho no quarto. Foi um choro 
que veio de algum ponto distante do meu interior. Não 
queria que aquele momento terminasse. Em vez de tentar 
me segurar, deixei que as coisas corressem naturalmente.

As vozes ecoavam:

“um dólar! Trocado, trocado, por favor! Me ajuda!”
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um pequenino apontou para a boca.

“Dalits”, explicou meu anfitrião.

“Sua igreja foi a maior congregação a nos oferecer ajuda. 
Vocês são do país mais capacitado do mundo”.

“Quero ser médico”.

“Serei pastor”, “Policial”, “Professor”, “Advogado”.

“Pretendemos construir mil escolas”.

“Trocado, trocado, por favor! Me ajuda!”

“Faça o que puder, onde estiver, com o que tem”.

“Creio que vimos a história acontecendo”. 

Deixei que o momento fluísse. Deitei-me novamente na 
cama chorando. Meu pranto se transformou em oração: 
“Senhor, eu não entendo. O dinheiro, os recursos, as 
escolas. Como vou explicar tudo isso? Como contarei essa 
história? Como eu devo passar essa paixão aos outros? Essa 
visão? Não é a minha visão. É Tua. E a Tua visão, Senhor, 
tomou conta de mim”.

Saí das cobertas e fiz algo raro: ajoelhei-me ao lado 
daquela cama dura do hotel Corporate Stay em Bangalore. 
Estava sozinho, mas não de fato. Meu rosto estava molhado. 
“Pai celeste... Levantarei esse dinheiro. Falarei com qualquer 
um que me escutar. Vou para a Índia, para qualquer lugar. 
Estas não são palavras vazias. É o que sou. Quem eu sou. 
Fui impactado pelo que o Senhor me mostrou”. 

Inspirei longamente o ar indiano. O quarto estava escuro 
e calmo. Tinha apenas mais uma coisa a dizer: “Deus, estou 
nessa. Estou nessa para valer.”

Daquele dia em diante, tornei-me um estudioso do 
movimento que estava transformando aquela nação.

Antes que seja tarde - fonte.indd   46 01/07/2014   19:19:16




