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Antes das cinco, o Mestre Benedito Rosário assentou os pés no 

assoalho de madeira, primeiro o direito, calçou os chinelos de couro e levantou 

da cama murmurando uma prece. Era seu aniversário, 73 primaveras naquele 

verão, mas o velho negro, até agora, não parecia disposto a mudar sua rotina 

diária. Abriu a janela, o ar da serra invadiu-lhe o quarto e os pulmões, passou a 

vista na linha vermelha que marcava o relevo lá embaixo, cantarolou no dialeto 

de seus avós e, cantarolando, foi tomar banho. 

Benedito Rosário mora em um simpático sobrado de madeira, já fora da 

vila do Bugio, a cavaleiro da serra, em terras que comprou ainda moço. Foi ele 

mesmo que projetou, construiu a casa e fez todos os seus móveis. Fez quando 

ficou viúvo e o mato cresceu no jardim da velha casa da vila. No piso superior, 

onde o vimos ainda há pouco acordar, olhar a paisagem, e onde agora o 

vemos a se barbear após o banho, ficam seus aposentos: quarto, banheiro, a 

varanda que abarca três lados da casa e a sala particular onde ocasionalmente 

admite a entrada de outras pessoas. É nessa sala que ele entra agora. 

Ficamos fora, não fomos convidados. 

Dar de cara na porta ainda no segundo parágrafo não é coisa agradável, 

ainda mais uma hora dessas, eu entendo a decepção da senhora leitora, mas 

posso dizer em meu favor que, nesse caso, a decisão não cabe ao narrador. 

Talvez ajude um pouco, e até, quem sabe, desfaça o cenho franzido do senhor 

no sofá, se me deixarem-nos levar para um passeio pelos outros cômodos da 

casa, enquanto conto um pouco mais sobre o morador, Mestre Benedito 

Rosário, um homem cuja decisão de ficar só devemos respeitar, um tanto pela 

idade, um tanto por ser ele o dono da casa e, sobretudo, pelo fato de não ser 

chamado mestre sem razão. 

A casa não é grande, mas espaço não lhe falta, tem a medida certa para 

seus três habitantes. Bípede, só o que já vimos. Os outros, embora não falem, 

resta controverso se possuem outras faculdades humanas. Pelo menos é o que 

se deduz ouvindo seu Benedito conversar com o casal de cães Grande e 

Pluma, ele marrom, ela cinza, ambos de pelo liso e raça indefinida. Os cães 

dormem na parte de baixo da casa, onde há uma sala espaçosa, que serve ao 

mesmo tempo para receber as visitas, nas confortáveis cadeiras, e para as 

refeições, quando há convidados. No cotidiano, Benedito prefere comer na 

ampla cozinha ao lado, na mesa de madeira de lei junto ao fogão de lenha, 

com vista para a fazenda. Lá ele cria cabras, fabrica queijo, salga carne, curte 

couro, planta cana, milho e mandioca, faz rapadura, fubá e farinha. Mais larga 

é a vista da varanda, que toma toda a frente da casa e que vai dar no galpão 

anexo, onde Mestre Benedito exerce seu ofício, o ofício que carrega no 

coração e na alma. 
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É marceneiro, o melhor da região. Seus móveis ganharam renome e 

hoje, anônimos, habitam casas, gabinetes, empresas e até sedes de governo 

pelo país afora. No Catete, sede da República do Brasil, no Rio, há uma 

escrivaninha de sua lavra, presenteada a Getúlio Vargas por um empresário, 

que a comprou de um colecionador. Algumas peças cruzaram a fronteira e já 

não se sabe seu paradeiro. Nesses casos Mestre Benedito nem viu a cor do 

dinheiro, muito menos a origem, suas peças são vendidas aos clientes de uma 

longa fila de espera por um preço que, se não é barato, é o que o Mestre 

considera justo. Depois, do que é feito delas, não toma conhecimento.  

Pode ser visto de segunda a quinta-feira com os ajudantes, ou 

aprendizes, como prefere, sempre em número de três, transformando a 

madeira bruta em peças que namoram a perfeição, cadeiras em que se passa 

horas sentado sem que as costas percebam, armários cujas portas abrem e 

fecham anos a fio sem perder o prumo, escrivaninhas com gavetas que 

deslizam a um toque de indicador, e freiam sem sustos, sem jamais desviar um 

milímetro da rota. Dia de sexta-feira a oficina fica fechada e no sábado Mestre 

Benedito divide o tempo entre ensinar o ofício (o curso dura um ano, durante 

anos foram só rapazes, há dois anos chegou uma moça, hoje são cinco, de um 

total de dezessete) e supervisionar o trabalho de “seus meninos” na fabricação 

e conserto de bancas, carteiras, lousas e armários. São móveis para as 

escolas da região, a das freiras, a da paróquia e a dos missionários batistas 

americanos e pelos quais também cobra o preço que acha justo. Nesse caso o 

justo, para ele, é ensino de graça nessas escolas para as crianças das vilas 

gêmeas do Mutum e Bugio, lugar onde nasceu, se criou e tornou-se quem é. 

Dinheiro para ele mesmo, nenhum.  

No domingo, e estamos em um domingo, quando trabalha é para si ou 

para os amigos. Como hoje, quando, enquanto nos distraíamos na oficina, não 

o vimos sair da sala no primeiro andar, com um olhar entre intrigado e 

melancólico, descer as escadas, tomar um café forte com pão de milho e queijo 

de cabra e sair pela porta, falando palavras que só pareciam fazer sentido para 

os que o seguiam, línguas de fora, rabos abanando e orelhas atentas. 

Voltou uma hora depois. Os cães, arfantes, molhados do banho de rio, o 

velho atrás, calado. O rádio falava sobre o bloqueio de Berlim. Sua mente se 

voltou para o padre Karl. Sim, sabia que era sobre ele que os búzios falavam. 

Isso o fez lembrar que era domingo e tinha um compromisso, entrou na oficina, 

pegou das ferramentas e pôs-se a trabalhar até o meio dia. Ao sair levava o 

relicário da sacristia, tinindo de novo em seus mais de duzentos anos. Era 

domingo, dia de trabalhar para si, ou para os amigos, como o velho padre, com 

quem ia almoçar na irmã gêmea da vila do Bugio, a vila do Mutum, onde fica a 

igreja matriz. 
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- Maaáister beineidíitu, méu irmáo! Há mais de dez anos no Brasil, padre 

Karl mantinha o sotaque carregado de sua Baviera natal. Aos que só o viam 

nas missas e cerimônias religiosas, sempre impecavelmente paramentado, 

causaria espanto vê-lo nesses trajes, calça grossa de brim, camisa branca de 

algodão com mangas longas, que junto com o chapéu de abas largas servia de 

eficaz proteção contra o sol tropical. Nos pés, botas de couro, que lhe davam o 

aspecto de um desses colonos dos estados do sul. Mestre Benedito calçava 

sandálias. Como em quase todos os domingos nos últimos sete anos, iam 

almoçar juntos, mas havia algo nos olhos azuis do velho sacerdote que saltava 

detrás do sorriso na cara rosada. Benedito notou logo quando chegou. Na 

verdade já sabia antes, havia dias. 

*** 

Quando o menino Karl, de apenas onze anos, anunciou aos pais a 

decisão de ser sacerdote, ao espanto se seguiu um alívio. Ali, na grande mesa 

de jantar, o quinto dos doze filhos de Udo e Emma Lutz escolheu seu caminho. 

Não era pouco. Católicos em um país de maioria protestante, o seminário 

aparecia como solução para um problema que afetava não só os Lutz, mas 

milhares de famílias de agricultores em toda a Alemanha. Não havia mais 

terras disponíveis para a agricultura, as que haviam eram caras. As famílias 

numerosas, antes indispensáveis para fornecer braços para o trabalho, agora 

eram um problema: à medida que os filhos cresciam e constituíam novas 

famílias, as terras dos pais se tornavam pequenas para as necessidades cada 

vez maiores. Nas grandes indústrias do norte, não havia vagas para os rudes 

filhos de camponeses do sul. Para os jovens Lutz homens, havia poucas 

alternativas: O serviço militar ou a emigração para as Américas, principalmente 

Estados Unidos, Brasil e Argentina. Para as mulheres o casamento. Com 

jovens que, invariavelmente, seriam militares ou também emigrariam. Seis 

irmãos ou irmãs rumaram para o novo mundo, dois tombaram lutando na 

Turquia, um morreu de varíola no Egito, uma foi assassinada pelo marido, 

militar reformado, que sofria acessos de loucura desde que voltou da guerra. 

Karl Lutz escolheu ser padre.  

Ele mesmo contou isso tudo a Mestre Benedito, durante esses anos em 

que os dois homens, tão diferentes nas origens, na formação e na aparência, 

consolidaram uma sólida, respeitosa e improvável amizade. Não foi sempre 

assim. Antes que as semelhanças ocultas em suas almas se revelassem, o que 

se impôs, no princípio, foram as diferenças, pois estas, ao contrario daquelas, 

costumam habitar a superfície.  

*** 

Padre Karl chegou à vila como um blitzkrieg.  O ano era 1936, a Europa 

se preparava para um mergulho abissal na barbárie e Padre Karl se julgava um 

emissário da civilização superior do velho mundo nesses confins decadentes 
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da América do Sul. Sua impressão quando chegou não foi das melhores: A 

igreja estava caindo aos pedaços, a casa paroquial então, só com muita ajuda 

de Deus. Apenas a horta, a casa de farinha, o pequeno curral de ovelhas e a 

granja comunitária estavam bem cuidados. As pessoas das vilas pareciam 

mais interessadas em festas e bebedeiras que em trabalho e oração e seu 

português, que ele julgava ter aprendido com um padre lisboeta em Hamburgo, 

soava como alemão aos ouvidos locais.  

Para piorar as coisas havia aquele negro, a quem o povo corria a pedir 

conselhos para os padecimentos da alma e poções para os males do corpo. 

Soube que recebia pessoas em uma casa que pertencia à paróquia, na beira 

do rio. Foi até lá, a casa estava aberta, sempre estava. Dentro, uma espécie de 

altar, coberto de renda branca e decorado com contas, objetos metálicos e 

conchas vindas do mar tão longe. Figuras ou imagens, nenhuma. Mestre 

Benedito parecia estar esperando, olhar altivo, desafiador. O padre foi direto: a 

casa é da igreja e não admitimos feitiçarias e superstições, o senhor não pode 

mais ficar aqui. Foi só o que disse, deu as costas. Ao sair, viu três meninos 

perto da porta, pareciam desolados. Mas o padre era obstinado, agia movido 

pela crença, terrivelmente comum naquela e em outras épocas, que os da sua 

estirpe, como pessoas superiores, teriam um dever moral de guiar a 

humanidade. Entre ir falar com os meninos e prosseguir em sua luta preferiu a 

segunda alternativa. Minha luta, repetiu em alemão. Ainda assim, à noite, três 

pares de olhos chorosos visitaram o sono do Padre Karl. 

Na manhã seguinte, como sempre fazia, o sacerdote acordou antes do 

sol, fez suas orações e meditou por meia hora.  Depois, na mesa comprida ao 

lado da cama, sob uma estante repleta de livros, revisou as anotações feitas na 

véspera, parte de um ensaio que escrevia sobre a obra de Heidegger. Gostou 

do que escreveu, não mudou nada. Hora do café. Enquanto fazia o desjejum, 

lia notícias vindas da Alemanha, em um jornal que chegara de Berlim. O novo 

chanceler, a quem o povo chamava de fuhrer, o líder, vinha para resgatar a 

dignidade dos alemães, humilhados, empobrecidos e injustiçados pelo tratado 

assinado após a derrota na grande guerra. O III Reich queria apenas devolver 

aos alemães o que lhes pertencia. Vejam a Áustria, berço do próprio Fuhrer, 

onde milhões de alemães anseiam para se juntar à mãe Germânia. Não, ao 

contrário do que dizem, o III Reich não quer guerra com os vizinhos, não 

necessariamente. Quer ao contrário, dar início a um período de paz e 

prosperidade para a Grande Alemanha que, com a graça da providência, vai 

durar séculos. Isso era o que acreditava o Padre Karl naquela manhã, e seus 

olhos azuis transbordavam orgulho. Mal pôs os pés na porta da casa paroquial 

correram logo ta lhe contar que a casa da beira do rio estava desocupada. 

Assentiu, vitorioso, e seguiu para a horta. Durou pouco aquela sensação. Mais 

da metade dos rapazes que participavam da atividade comunitária, naquele dia 
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não apareceram. O mesmo aconteceu com os que trabalhavam no curral e 

também na granja. Não vieram naquele dia, nem no seguinte e nem no outro. 

 

*** 

Mestre Benedito Rosário era, para muitos daqueles jovens, mais que um 

líder, um herói. Quando os diamantes acabaram e foram embora as 

mineradoras, as máquinas e os homens, foi ele quem salvou as duas vilas da 

miséria, da fome, até da destruição. Ficaram velhos, mulheres, e centenas de 

crianças, órfãos de pais vivos, homens que viviam a correr mundo atrás da 

pedra brilhante, sempre em frente, e que nunca olhavam para trás. Fecharam a 

delegacia, os armazéns, a igreja, a escola. A lavanderia ficou sem água, o 

correio não veio mais. Então o velho Mestre, como uma formiguinha de cabelos 

brancos, começou a trabalhar, paciente, diligente, incansável. Viajou à sede da 

diocese, sabiamente acompanhado de um séquito de mulheres e crianças, e 

de lá só saiu após arrancar do bispo a promessa de reabrir a igreja e a escola 

da vila do Mutum. Organizou mutirões, fez as plantações comunitárias e a casa 

de farinha nas terras abandonadas pela mineradora. Reabriu o duto da serra e 

a água voltou a correr na lavanderia e no chafariz das praças. Convenceu os 

Americanos Batistas, que tinham uma fazenda e escola do outro lado da serra, 

a comprar terras deste lado, afinal custavam agora uma ninharia. Para ligar as 

duas fazendas os batistas fizeram uma estrada passando ao largo da vila do 

Mutum, o que encurtou em um terço a distância para as cidades maiores e a 

estrada da capital, além de deixar à mão mais uma escola. O correio voltou, 

alguns armazéns também, a delegacia não. Um dia, correu a notícia que o 

bando do Hermógenes vinha pelas veredas dos licuris e pretendia invadir as 

vilas e tomar as terras. Benedito, sozinho, atravessou as chapadas a cavalo e 

foi ter com o coronel Horácio, o único a quem, os búzios disseram, podia pedir 

proteção sem ter que dar em troca as terras e a liberdade das vilas. Acertou. 

Voltou com homens fiéis ao caudilho, que, junto com garotos ainda imberbes, 

defenderam as vilas por sete dias. Os que estiveram lá viram Mestre Benedito 

de rifle na Mão, irreconhecível, urrando como um leão, comandar a defesa. A 

vila foi salva. Mestre Benedito Rosário virou Herói. 

O episódio daquela manhã na casa do rio foi como um bombardeio 

noturno, traiçoeiro. A decisão foi tomada naquela mesma noite: Não iriam mais 

derramar seu suor nas terras nem nas instalações da igreja. A maior parte dos 

antigos moradores ficou ao lado do Mestre, ao lado do padre ficaram aqueles 

mais ligados à igreja e também grande parte dos moradores mais recentes, 

chegados após o renascimento das vilas. Grosso modo, a maior parte da 

população branca ficou ao lado do padre, os negros e mulatos ao lado de 

Mestre Benedito, embora houvesse destes daquele lado e daqueles do lado de 

cá e, como estamos no Brasil, na maioria das vezes é impossível fazer a 
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distinção entre uns e outros. O fato é que as vilas gêmeas estavam divididas. 

Padre Karl, que não acreditava em guerra na Europa, tinha uma em sua própria 

paróquia. 

Agora era cada grupo por si. Entre as duas vilas, em um terreno doado 

por Benedito, já havia uma produção de hortaliças, milho, feijão e mandioca, 

um curral de cabras e um curtume. Iriam se dedicar exclusivamente a essa 

área, aumentar a variedade de produtos e sua quantidade, além de construir 

uma casa de farinha, para não depender mais da, como passaram a chamar, 

“do padre”. Conseguir vagas na escola dos batistas não foi difícil: americanos, 

desconfiavam daquele alemão. Mestre Benedito agradeceu a generosidade, 

embora mal tenha disfarçado o sorriso ouvindo o pastor discorrer sobre o 

racismo dos alemães. Benedito sabia que, no país dos batistas, os negros 

tinham que dar lugar aos brancos nos ônibus, mas achou prudente calar.   Os 

partidários de Benedito Rosário tinham sua própria produção, compravam em 

outros armazéns, freqüentavam outra praça, não iam mais as missas. Muitos 

nem falavam com os partidários do padre. Aquele alemão teria uma lição, em 

breve teria que voltar atrás e reconhecer seu erro. Benedito Rosário 

subestimava a determinação do quinto filho de Udo e Emma Lutz. 

Um erro grosseiro, foi como Padre Karl se referiu a seu julgamento sobre 

Mestre Benedito Rosário, anos depois. O padre não sabia, nem quis saber, 

quem era o mestre, sua história, sua grandeza. Imbuído do que achava ser 

uma cruzada civilizadora, foi a flecha ideal para o arco de desafetos que uma 

personalidade como Mestre Benedito inevitavelmente atrai. Inimigos que não 

ousam mostrar a cara, que não o odeiam pelo que tenha dito ou feito contra si, 

mas que nem por isso o odeiam menos. O odeiam por ser o que nunca serão. 

Não mentiram, contaram ao padre as verdades escolhidas. Mestre Benedito 

praticava curandeirismo na casa da paróquia, consultava entidades 

sobrenaturais, falava línguas estranhas e até recebia prostitutas por lá. Só com 

o passar dos meses soube o que calaram aquelas figuras tristes, macilentas, 

de línguas sibilinas. Na vila sem médico o mestre tratava dos enfermos com 

ungüentos e chás a base de ervas, que funcionavam. Atendia quem o 

procurava, pobres, ricos fazendeiros e também as mulheres da rua do 

meretrício, que vinham tratar as doenças da vida. Para os que criam no antigo 

rito africano, também atuava como guia espiritual, ouvia, dava conselhos, 

consultava os búzios. Em nenhum dos casos cobrava pelo atendimento. Dez 

anos antes uma cheia destruíra várias casas pertencentes à paróquia. Mestre 

Benedito ajudou na reconstrução. A casa da beira do rio fora cedida pelo antigo 

pároco, em gratidão. 

Era tarde para arrependimentos. Mestre Benedito estava decidido a 

quebrar o orgulho do padre alemão e isto, Karl Lutz não iria permitir. Rápido 

reorganizou as forças. Deu exemplo: enxadas, pás, martelos, serrotes, 

formões, cavadores, carros de mão, picaretas, tudo ele mesmo manejou. 
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Regendo o grupo, varou semanas, as ferramentas tocavam como uma 

orquestra. Aperfeiçoou o sistema de irrigação, de colheita, de funcionamento 

da casa de farinha, de alimentação dos animais, de limpeza dos currais, 

integrando de tal modo as atividades que, mesmo com a metade do pessoal, 

em pouco tempo a produção já superava a anterior. Com produção excedente 

e menos bocas para alimentar foi mais fácil realizar um objetivo que tinha em 

mente desde a chegada: convencer as irmãs carmelitas e a arquidiocese a 

implantar uma escola para meninas nas vilas.  A escola iria funcionar em um 

prédio abandonado desde o tempo da mineradora, a paróquia garantia a 

alimentação e o vestuário. Foi um feito: até então, nas vilas gêmeas do Mutum 

e do Bugio, só os meninos estudavam.  

Observador atento e participativo, padre Karl se inteirava da realidade do 

lugar, e se comovia. Era, por formação intelectual, adepto da razão e da busca 

da perfeição, mas era, por caráter, apaixonado pela humanidade.  As certezas 

que viera buscar aqui, não encontrara. Ao contrário, o fosso que via se abrir 

dentro de si, desde a Europa, parecia se alargar ainda mais. Como amar a 

razão, perfeita em seu conceito e ao mesmo tempo o Homem, imperfeito em 

sua essência, era a questão suspensa, o fosso para o qual padre Karl não 

encontrara a ponte. Nem por isso parou de tentar. Passou a celebrar 

casamentos e batizados gratuitos para os mais pobres, e cobrar mais dos ricos. 

Permitiu que a água potável do reservatório da igreja fosse ligada aos 

chafarizes públicos, que sofriam desabastecimento nos períodos mais secos, e 

não mais vendida por particulares, antigos colaboradores da paróquia. Ensinou 

a população a construir fossas sanitárias e canalizar esgotos. E foi a primeira 

pessoa, em um século, a ir pessoalmente à casa dos leprosos. 

Eram treze ao todo, entre velhos adultos e crianças, duas delas. Viviam 

como animais em uma casa a duas léguas e meia rio abaixo, na margem 

oposta às vilas. Tudo que lhes chegava era através de uma balsa, amarrada 

por cordas. As pessoas colocavam tudo do pouco com que viviam: comida, 

roupa, suprimentos e os infelizes puxavam. Lá mesmo, ninguém se atrevia a ir, 

nem mesmo Mestre Benedito Rosário, que organizava as doações. O 

isolamento era total, atrás da casa um grande lajedo, na frente o rio e, 

envolvendo tudo, o assombroso, aterrador efeito que aquela palavra causava 

aos ouvidos da gente do lugar: Lepra, a doença bíblica de lázaro. Não em 

Padre Karl. Conhecia a doença e suas causas, descobertas há alguns anos 

pelo norueguês Gerhard Hansen. Sabia como reduzir os riscos de contágio. 

Tinha, a oferecer, além de alimentos e roupas, medicamentos trazidos da 

Alemanha, para as dores do corpo, e palavras, mesmo no seu português ruim, 

para as da alma. Iria lá, pessoalmente. Foi, voltou na outra semana e em todas 

as outras. Não adoeceu. Padre Karl Lutz virou santo. 
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*** 

Por cerca de dois anos os grupos viveram de costas um para o outro. A 

ameaça da guerra, que agora parecia inevitável na Europa, apagara um pouco 

o brilho dos olhos do padre. Mais ainda a carta recebida dos Estados Unidos, 

em que um amigo de infância contava a recente fuga de sua família, os Weiss, 

vizinhos dos Lutz na Alemanha e falava de perseguições, terror, as pedras nas 

janelas, o celeiro incendiado, o ódio crescendo como a erva má em terra 

adubada. Mas nesse lado do atlântico não faltavam motivos para que se 

acendessem novas luzes, um mundo novo e fabuloso se revelava ao padre. 

Cores, sabores, costumes, coisas a princípio extravagantes, bárbaras até, aos 

poucos deixavam de sê-lo. Admitia, embora ainda não se atrevesse a fazer em 

voz alta: o padre estava tomado de encanto pelo lugar e sentia, como tantos 

outros vindos de seu país, que encontrara um novo lar, uma nova pátria. As 

coisas da paróquia progrediam, a produção aumentava, o número de alunos e 

professores na escola também. O grupo de Benedito Rosário também fazia 

seus avanços. E os dois líderes, por cerca de dois anos, não se falaram, não 

se olharam, nem sequer pronunciaram o nome um do outro. 

Em meados de 1938, uma doença desconhecida se abateu sobre a casa 

dos leprosos. Antes que alguém da vila soubesse, morreram todos, menos uma 

moça de uns dezesseis anos, que atravessou o rio puxando a balsa no braço 

esquelético, claudicou duas léguas e meia durante a madrugada e veio 

desabar seu corpo de passarinho ferido no meio da praça da vila do Mutum, às 

quatro horas da manhã de uma segunda feira. Duas mulheres chegavam para 

buscar água, se aproximaram à luz tênue, conferiram, se horrorizaram, 

largaram os potes e correram a gritar por ajuda, cada uma para um lado. Logo 

um pequeno grupo se formava próximo ao corpo agonizante. Não tão próximo. 

Um velho abriu caminho, vinha da igreja, ajoelhou junto à moça e apelou, em 

vão, à caridade dos cristãos, que olhavam de longe. Era Padre Karl. Embora 

forte, a idade se fazia sentir, não podia sozinho carregar a doente. De nada 

adiantaram, primeiro, os pedidos, depois as imprecações, em uma mistura de 

português e alemão. Ninguém se movia. No máximo, respondiam com rezas, 

não se sabe se pela garota ou pelo padre, que a essa altura já deixara escapar 

alguns palavrões em bom português.   
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Não viu quando se aproximou o grupo, cinco homens: um velho negro e 

quatro rapazes. Vieram pela rua que dá na estrada do Bugio, atravessaram a 

praça, romperam o que já era uma pequena multidão. Os quatro pararam, o 

velho não. Pôs-se de cócoras junto à menina, pegou-a pelo braço à maneira de 

erguê-la, não olhou para o padre. Era Mestre Benedito Rosário. A praça em 

silêncio escutava a menina ofegar. Padre Karl tirou um lenço do bolso, 

estendeu a Benedito, que o amarrou ao rosto, a exemplo do que o padre já 

fizera. Olharam-se então pela primeira vez. O mestre, com acenos de cabeça, 

contou: um, dois, três, levantaram a menina e, calados, levaram-na para a casa 

paroquial, seguidos por um cortejo mudo, que evitava pisar em seus rastros. Ao 

entrar na casa, fecharam a porta para evitar os curiosos. Não precisavam: 

entre os moradores das vilas gêmeas do Mutum e do Bugio, havia apenas duas 

pessoas que podiam estar ali. E estavam. As diferenças, as rusgas, o orgulho, 

o rancor, as convicções inabaláveis, tudo, sentiam aqueles dois homens, se 

desintegrava, era nada, diante da frágil figura daquela menina agonizando, a 

vida insistindo em viver, desafiando a dor e o desprezo atroz. Os velhos já não 

continham as lágrimas, nem teriam por que contê-las. Mas, como impunha 

suas naturezas, corriam, tomavam providências. 

Em um quarto arejado despiram a menina, que gemia desacordada. 

Tremeram diante das chagas expostas, não de asco, mas de compaixão, de 

dor, que sentiam quase física, como se fossem em seus corpos que ardessem 

as feridas. Lavaram, limparam os eczemas, passaram ungüentos, aplicaram 

emplastros das pomadas do padre, deram-lhe água com sais para hidratar. 

Após três horas Benedito saiu, voltou com um punhado de ervas, raízes e 

cascas de madeira. Ferveu tudo e aplicou a infusão, sob o olhar desconfiado 

do padre, nas solas descarnadas dos pés da menina, que parou de gemer em 

dez minutos. Sarapé de cangaceiro – foi a primeira vez que Padre Karl ouviu a 

voz de Benedito em sua vida – mas os escravos que fugiam das minas já 

usavam: cicatriza, desinflama e anestesia. O padre desabou na cadeira, 

extenuado, se permitiu um riso. Foi a primeira vez que Mestre Benedito viu 

alguém rir em alemão. Ela precisa de um médico, foi o que falou após alguns 

minutos. Mestre Benedito saiu, mandou buscar o doutor na cidade. No outro 

dia, o mensageiro voltou só, o médico não veio: estava na capital, viria em uma 

semana. Não houve tempo.  

O corpo foi sepultado no cemitério da igreja. Os dois homens cavaram a 

sepultura, prepararam e velaram o corpo, puseram-na em um caixão de 

madeira feito pelo mestre carpinteiro e a cobriram com terra e cal. Padre Karl 

pôs um crucifixo, Benedito, flores. Na falta de nome a chamaram Ana e, cada 

um à sua maneira, pediu por sua alma. Depois trocaram um longo abraço, 

como se irmãos fossem. E era assim que sentiam, era assim que eram. Tão 

diferentes na aparência, na língua, nos costumes e nas crenças.  E ainda 
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assim, a luz que brilhava dentro daqueles homens, vinda de uma fé na vida, 

ainda que imperfeita, na temperança do caráter, na busca pela justiça e um 

misto de amor e compaixão pela humanidade, com tudo de belo e terrível que 

nela cabe os fazia se saberem assim. Irmãos. E foi o que se tornaram nos anos 

seguintes. A guerra acabara, pelo menos por essas bandas. Vámos allmoçarrr, 

disse o padre, com um sotaque engraçado. Benedito riu. Isso aconteceu em 

um domingo. 

Alguns partidários de um lado e outro relutaram, mas era inevitável: dali 

em diante os grupos juntariam as forças. Em alguns meses, as cores se 

mesclaram, até formar um amálgama mais ou menos uniforme onde, apenas 

aqui e ali se viam inevitáveis pontos de conflito, que logo eram objeto de 

intervenção dos habilidosos velhos. Já não havia praças, lojas, armazéns, 

botecos nem escolas exclusivas destes ou daqueles. As vilas prosperavam 

ainda mais, na Europa a carnificina agora corria solta e os dois velhos 

almoçavam aos domingos. Atravessaram os anos da grande guerra divididos 

entre os progressos que faziam nas obras no Brasil e as notícias cada vez mais 

tristes que vinham nas ondas curtas. A máquina de guerra alemã varria os 

inimigos. Os nazistas marchavam em Paris. Hitler fez um pacto com os 

comunistas de Stálin. Choviam bombas sobre a população civil de Londres, 

logo choveriam sobre os civis das cidades alemãs. Boatos sobre adesões, 

traições e resistências mostravam que a verdade já havia morrido com os 

primeiros disparos. Padre Karl entendeu que, mais uma vez e como sempre, a 

história só seria conhecida depois. Na versão dos vencedores. Rezou para 

que, pelo menos nessa guerra morressem menos que na última. Não adiantou. 

Padre Karl aprendeu a gostar de Surubim, Hitler invadiu a Rússia. 

Mestre Benedito aprendeu a gostar de kassler, o Brasil entrou na guerra. Na 

Europa, prisioneiros civis passavam fome em campos de horror, não havia 

alimentos. As mentes mais evoluídas arquitetavam uma solução final para o 

problema, racional, cirúrgica, pavorosa. Na sala arejada da casa paroquial, 

acompanhados da cachacinha que vinha de Abaíra, os homens comiam e 

conversavam. O Pai de Benedito Rosário era africano, de Moçambique, teve a 

sorte de nascer e viver livre. Trabalhava com madeira como ele, mas em peças 

grandes, peças para engenhos de açúcar. Aportou no século XIX em Salvador 

a bordo de um navio britânico. Conheceu sua mãe, escrava de prendas, como 

se falava das que trabalhavam dentro das casas urbanas, e custou-lhe uma 

pequena fortuna comprá-la de sinhá, que afinal, só aceitou o negócio porque a 

moça entrou em febres na primeira negativa e de nada lhe serviria uma 

mucama defunta. Gargalhavam os velhos. Foi com minha mãe que aprendi 

muitas coisas que eu sei. Foi de Salvador que ela trouxe esses búzios que eu 

ouço, quando meu pai decidiu vir para cá. As gargalhadas cessavam, mas já 

não havia reprovação nos olhos do padre. Já era corajoso e sábio o bastante 

para saber quanto escasso era seu conhecimento sobre as coisas desse e do 
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outro mundo. Não censurava mais Benedito por suas crenças. Nem mesmo 

pela sua intimidade com moças de comportamento, digamos, não condizentes 

com os valores morais que aprendera. Nem pelos boatos, que Benedito não 

mostrava a menor disposição de negar, sobre uma certa Dolores, moça de 

família, uma morena que, diziam, causava nos homens, só de vê-la, o efeito 

das dinamites da antiga mineradora. O velho Karl tinha muito menos certezas 

que o jovem, mas era, talvez por isso mesmo, um homem mais livre.  

Mestre Benedito gostava de ouvir o padre recitar trechos inteiros da 

bíblia. Alguns tinham uma sabedoria e profundidade que, pensava Benedito, 

seriam capazes de alcançar qualquer homem ou mulher em qualquer tempo ou 

lugar desse mundo. A inspiração que tocara aquele escriba tinha sim um que 

de sobrenatural. E o mestre, à noitinha, voltando para casa, pensava se há um 

fio invisível que liga todas as pessoas, pensava na guerra e olhava para o céu 

estrelado. Lembrou de uma história que sua mãe lhe contou: antes, havia uma 

estrela só, grande, brilhante e solitária. Um dia ela viu a Terra e se apaixonou. 

Então, começou a se multiplicar e se espalhar pelo céu. E hoje são milhões de 

lumes, brilhando acima da insanidade. 

 

*** 

 

Véjo que térrminóu o órratórrio! Ahh, que lindezurra! O padre carregava 

mais no sotaque e se atrapalhava nas palavras. Acontecia quando estava 

ansioso, após tantos anos, Benedito conhecia o velho amigo. É, Karl, concedo 

que trabalhei bem na peça, mas o merecimento é de quem fez a jóia, esse 

nome que se perdeu no tempo, eu só consertei. Restaurar, Benedito - apartou 

o padre - Restaurar, não é consertar, você sabe, é refazer movido pelo mesmo 

sentimento de quem fez a coisa pela primeira vez, é incorporar o espiritu que o 

moveu. Padre, vejo que mudou muito, essa conversa de incorporar espírito... 

Benedito ria. Não diga heresias, Benedito, falo espiritu, no sentido grego... 

ficava vermelho, o padre. Ahh, bazófias... resmungava com sotaque, e  ambos 

riam a larga, como se dizia naquela época. O ano era 1946, a guerra havia 

acabado e os dois velhos iriam almoçar mais uma vez naquele domingo. 

Benedito sabia que teriam assunto sério a tratar depois do almoço. O padre 

tinha uma notícia, o mestre, um pedido. 

Mestre Benedito Rosário não tentou demovê-lo, não conseguiria. A 

decisão já estava tomada há semanas. Faltara ao padre, coisa rara se tratando 

de quem era, coragem para comunicar de imediato ao amigo. Benedito 

entendia. Embora há semanas os búzios lhe repetissem sempre a mesma 

coisa – e foi isso que lhe disseram esta manhã, na sala fechada em que 

ficamos do lado de fora – respeitou o tempo do amigo e esperou que falasse. A 
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Europa está destruída, começou, o mal chegou a um nível antes inconcebível, 

a alma do meu país está em carne viva. Parava, respirava, olhava fixo o padre 

Karl. O mundo está dividido, Soviéticos e americanos retalham a carcaça como 

os baleeiros do Báltico. Há essa nova arma de extermínio, que jogaram nas 

cidades japonesas.  Esse século iniciou sob o signo da razão. Como tantos 

outros eu achei que uma nova idade do ouro estava começando. De fausto, 

prosperidade e bem estar, guiados pelo farol da civilização ocidental. Agora 

toda uma geração está morta, populações inteiras exterminadas, a fome e a 

miséria continuam, ainda piores, nos países pobres, e os maiores gênios de 

nosso tempo criaram as divisões panzer, o bombardeio aéreo, as câmaras de 

gás e a bomba atômica. Faz uma pausa longa, olha pela janela o padre Karl. 

No pomar pendem, generosas, frutas de cores que não há em sua terra natal. 

Juntos, padre, mestre e os moradores, cuidaram de cada muda, puseram 

esterco para nutrir e cobertura vegetal para proteger, drenaram nas chuvas 

fortes e irrigaram nas estiagens. Hoje os frutos pertencem a todos. Ao largo, 

crianças jogam bola no campo de terra, correm, caem, levantam, xingam, riem, 

chutam, fazem gol, saem gritando. Padre Karl iria sentir muitas saudades. Iria 

levar muitas lições. Padre Karl estava voltando para a Alemanha. 

Na bagagem, coisa pouca, só a mala de mão com as roupas e um baú, 

com objetos do país que levou dentro de si. Antes da partida, o casamento, 

sem alarde e testemunhado por uma dúzia de mais chegados. Sim, esse era o 

pedido de Mestre Benedito. Enfim, concordara. Dolores, afinal, era de família 

católica e o mestre já não via nada de mal em ceder. Os recém-casados 

acompanharam Padre Karl até o Rio, onde embarcaria, talvez para sempre. 

 

Benedito e Dolores ficaram no Rio ainda uns dias. Viram o mar, o morro, 

a floresta e, em uma rua do centro, viram moradores da favela cantando e 

dançando em louvor à alegria e à esperança. Dolores notou que estavam 

descalços. De volta às vilas, Mestre Benedito continuou o trabalho que havia 

iniciado, de restauro das peças deterioradas da antiga matriz. Tomava conta da 

produção comunitária, agora unida, e ajudava as escolas, como sempre fizera. 

Viveu mais de 100 anos, 102 para ser exato. Ativo, diligente e produtivo até o 

fim, de sua oficina saíam jóias, peças fabulosas e jovens talentosos, talhados 

no ofício e no caráter pelo exemplo do velho mestre. Lembram-se dele postado 

à porta da oficina, empertigado, impedindo a entrada da patrulha que queria 

prender um de seus alunos. Aqui não tem subversivo, aqui tem trabalhador - 

recitava, sereno, do alto dos seus mais de 100 anos – só passando por cima de 

mim. Naquele dia o bom senso, sabe-se lá graças a que santo, prevaleceu: O 

major deu meia-volta. Não tem seu nome em rodovias, praças ou ruas, como 

costumam ter as pessoas importantes. Em sua lápide, onde sempre há flores 

recentes, se lê: Benedito Rosário – Mestre – (1873 –1975) – Viveu aqui, e nos 

orgulhamos disso. 
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Padre Karl Lutz voltou ao Brasil ainda três vezes. Em 1954, 1957 e 

1963. Nessas ocasiões sempre passou algumas semanas hospedado na casa 

de Benedito Rosário. Na Europa publicou tardiamente as teses escritas nos 

anos de Brasil. Ganhou renome no meio acadêmico. Argumentador brilhante, 

perspicaz e bem-humorado, foi morar em Roma e virou, contra seus próprios 

prognósticos, expoente do chamado “novo pensamento católico”, que brotava 

no velho continente. Defendeu o diálogo com outras religiões, a opção pelos 

menos favorecidos e uma sociedade mais justa, mais “cristã. Há quem escute 

ecos de sua voz marcante nos textos do concílio que o papa João XXIII 

realizou no vaticano nos anos 1960, como uma tentativa de renovar sua igreja. 

Padre Karl não alimentava ilusões quanto aos delírios totalitários da esquerda 

stalinista nem às fantasias burlescas do consumismo capitalista. Não 

alimentava ilusões nos políticos de seu tempo, tampouco se iludia quanto à 

possibilidade de mudar algo no curto prazo. Não nutria ilusões a respeito de 

grande parte de seus pares, nem mesmo de certos setores de sua instituição.  

Padre Karl já não alimentava ilusões, mas, impelido por sua natureza, 

continuava a plantar mudas de esperança, árvore cujo tempo de florada não 

nos é dado conhecer. Dessa espécie de planta os botânicos não se ocuparam. 

Padre Karl tinha 94 anos quando concluiu seu último texto. À noite, de sua 

janela em Roma, viu a praça vazia e muda, como tantas outras mundo afora. 

Lembrou de sua partida do Brasil. No cais, Benedito e Dolores. O Mestre se 

aproximou, deu-lhe um abraço e disse: Hoje você é um, amanhã serão 

milhões. Então Padre Karl Lutz deitou na cama, fechou os olhos e as estrelas 

começaram a se multiplicar.  


