
A SAGA DOS MENINOS 
 
 
 

Eles eram quatro amigos inseparáveis, como geralmente são os 
meninos de 10 anos em seus devaneios de infância!  

 
Marcos era autoritário! Ele queria sempre ser o líder das brincadeiras e 

dava acessos de birra quando suas ordens não eram cumpridas. Quando 
seu time era eliminado do futebol, ele sempre colocava a bola debaixo do 
braço e ia embora. 

 
Paulo era inseguro e medroso! Era o primeiro a correr e chorar quando 

algo dava errado. Na primeira ameaça de surra ele entregava todos os seus 
amigos e às vezes omitia sua própria participação. 

 
Leandro era uma criança passiva, nunca emitia sua própria opinião e 

quando o fazia sempre voltava atrás e concordava com a opinião de seus 
amigos. 

 
Vavá (seu nome era Valdir, mas se alguém o chamasse dessa forma 

apanhava) era uma criança violenta, que não pensava duas vezes em agredir 
outras crianças e às vezes nem mesmo seus pais podiam controla-lo. Ele já 
havia sido expulso de duas escolas, mas, Vavá mantinha uma convivência 
pacífica com seus três inseparáveis amigos. 

 
Durante dois dias eles bolaram uma vingança, pois, o velho ranzinza 

que morava ao lado do campinho, sempre furava as bolas que caíam em seu 
lote. Com muito cuidado, eles costuraram dois retalhos compridos de tecido 
estampado, formando uma cobra de pano, que foi cuidadosamente 
preenchida com arroz cru. Uma linha de pescar foi amarrada 
cuidadosamente na cabeça da cobra, que ficou escondida e encoberta com 
folhas secas. 

 
Quando aquela velha e esquelética figura despontou no início da rua, 

os meninos esconderam-se trás de um barranco e, claro, como não poderia 
deixar de ser, Marcos segurou a linha, aguardando que o velho ranzinza 
passasse. A cena do velho tomando um susto e correndo em desabalada 
carreira, ficou gravado para sempre na memória daquelas crianças. 

 
O tempo passou e contrariando uma máxima que diz que as amizades 

da infância se tornam apenas um rosto a mais na multidão, eles continuaram 
amigos por toda a vida. 

 



Marcos tornou-se um pastor de renome, conhecido no meio cristão 
por sua eloqüência e erudição. Sua igreja já se dividiu duas vezes, pois, ele 
tem certeza que suas decisões são as corretas e que Deus só fala para a 
igreja através dele. Ele não aceita sugestões ou opiniões de quem quer que 
seja. 

 
Paulo tornou-se a imagem de um homem derrotado! Ele foi 

abandonado por sua esposa e seus filhos. Ele nunca conseguiu ser alguém! 
Sempre assombrado pelo fantasma do medo e da insegurança, ele fez da 
sua vida e da vida da sua família uma eterna fuga. 

 
Leandro também não alcançou sucesso na vida, ele era a imagem de 

um homem assentado à beira do caminho! Não que ele tivesse pelo menos 
tentado ter sucesso, pois ele nunca o fez! A passividade fez com que ele 
visse a vida passar diante dos seus olhos! Ele não se formou, não se casou 
e nem teve filhos. Alguns “bicos” garantiam a sua subsistência ao lado da 
mãe, já de idade avançada. 

 
Agora, muitos anos depois os três amigos estavam juntos, assentados 

em uma sala fria e escura! Cada um teve os seus problemas e desventuras 
durante a vida, mas, agora se uniam em um propósito sublime.   

 
Após uma hora de espera eles foram chamados, tendo percorrido um 

longo e tenebroso corredor, ouvindo gemidos e lamentos de todos os lados, 
até que chegaram na sala de visitas, um quartinho pequeno com quatro 
cadeiras. 

 
Um guarda insensível e truculento trouxe arrastado o que um dia foi 

um homem aldaz e violento, que num momento de insensatez matou a 
pauladas a própria esposa. Vavá estava com hematomas no rosto e nos 
braços, prova dos maus tratos a que estava sendo submetido na prisão. Ele 
perdeu aquele brilho selvagem no olhar e por um longo tempo ficou com os 
olhos fixos no chão, como se não fosse digno de olhar para seus três 
amigos. 

 
Após aquele momento de incerteza, os quatro se abraçaram e 

choraram! 
 
Marcos abriu a bíblia e começou a pregar a palavra, mas, dessa vez 

era diferente! Ele começou a sentir no próprio peito a dor das pessoas que 
havia rejeitado.  Toda a palavra dita era para ele mesmo! Cada versículo, um 
arrependimento, cada arrependimento uma nova unção! 

 
Paulo começou a sentir um calor explodir em sua alma, uma luz que 

mandava embora todo o medo! Ele sentiu que poderia lutar com leões e 
vencer! 

 



Leandro sentiu uma vontade de correr e gritar que ainda estava vivo. 
Ele entendeu que a estrada existe para ser percorrida, e nunca mais se 
afastou dela! 

 
Quanto ao Vavá, ele só conseguia chorar e entender que deveria ter 

amado tanto as pessoas como amava aqueles três amigos que abandonaram 
os seus afazeres e não se envergonharam dele, um inútil presidiário! Ele 
entendeu que mesmo na sua miserável condição, havia um Deus que o 
amava! 

 
Aqueles quatro homens, quatro amigos, quatro crianças, começaram a 

viver novamente, refeitos pela palavra de Deus que os atingira como um 
vento impetuoso e mudaria para sempre o rumo de suas vidas! 

 
Na hora de se despedirem, Marcos abriu uma caixa de sapatos e no 

seu interior havia um brinquedo: uma pequena cobra de pano estampado, já 
surrada e mofada pelos anos e um bilhete com quatro assinaturas: 

 
“Marcos, Paulo, Leandro e Vavá, amigos para sempre!” 
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