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                                                                  Em 1950,
                                                                                                      Ed McCurdy cantava:  
                                            «Last night I had the strangest  
                                        dream, I ever dreamed before, I dre 
                                      amed the world had all agreed to put an  
                                    end to war». Um sonho de paz universal o do   
                                     cantor folk americano, que refletia a aspiração da 
                           humanidade daquela época, sob ameaça de um conflito 
nuclear,nuclear, com a guerra da Coreia em curso e com a do Vietnam às portas. Rapidamente se tornou o ma-
nifesto pacifista em todo o mundo. 

Muitos séculos antes, o profeta Isaías pronunciava o seu oráculo: «Eis, as trevas recobrem a terra, 
nuvens de dor envolvem os povos, mas sobre ti resplandece o Senhor, e sua glória te ilumina».

O sonho dos homens é o mesmo de Deus. E tem um só nome: paz. Apenas os caminhos para atingi-la é 
que são diferentes: o caminho humano conta com a força, o divino sobre a debilidade.  

Quando se realizará o oráculo de Isaías, Senhor? Quando Jerusalém será a pátria  de uma humanidade 
finalmente reconciliada? Não vemos senão destruição, guerra, ódio, desencontro de civilizações que 
levam o horror pensando em levar a liberdade, divisões entre as famílias, nos lugares de trabalho, na 
própria igreja. Os corações dos homens estão divididos, cheios de rancor. Quando virá a libertação, 
Senhor?  

NoNo entanto, três personagens vindos de longe chegam ao seu destino, guiados por uma estrela provi-
dente que lhes fora fiel no longo caminho. Descendo dos camelos, vestidos elegantemente, descarre-
gam seus preciosos dons para o Rei Menino recém-nascido. Entram na gruta repletos de alegria e, de 
repente, se prostram para adorá-lo. 

Senhor, virá um tempo
em que todas as pessoas, representadas 
por esses reis Magos,
acorrerão à cidade da paz,
inclinando-se diante do Rei Menino,
que reconciliará, com seu sangue, toda divisão.
Virá o dia, Senhor,Virá o dia, Senhor,
em que o Reino de Deus,
profetizado pelos oráculos de Israel,
será realizado.
Ma aquele Reino, Senhor,
já está aqui, já está no meio de nós.
E nós não o vemos,
porque aquele Pequeno Reiporque aquele Pequeno Rei
escolheu a lógica da cruz para reinar. Amém.
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