
1 capítulo do livro 
A PEREGRINA 

DE JOHN BUNYAN

A  
PEREGRINA

1  
capítulo

DOWNLOAD
GRÁTIS



A PEREGRINA

P rezados leitores, algum tempo atrás eu lhes contei um sonho que tive do 
peregrino Cristão e de sua perigosa viagem rumo à Cidade Celestial. Foi 
um sonho muito agradável para mim e proveitoso para vocês. Contei-lhes 

também o que vi a respeito de sua esposa e filhos, e tal foi a falta de vontade 
da parte deles de acompanhá-lo na peregrinação, que ele se viu forçado a 
seguir viagem sozinho por não querer correr o risco de enfrentar a ruína que 
tanto temia se permanecesse com eles na Cidade da Destruição. Por esse moti-
vo, conforme relatei, ele partiu sozinho.

Ora, acontece que, em razão das numerosas ocupações que me impediram 
de dar continuidade às minhas costumeiras viagens àqueles lugares de onde 
ele partiu, não tive até agora a oportunidade de prosseguir minhas indagações 
a respeito de quem Cristão deixou para trás, para dar-lhes notícias a respeito 
deles. Recentemente, porém, comecei a preocupar-me um pouco com o assunto 
e decidi seguir mais uma vez naquela direção. Depois de instalar-me em uma 
floresta a aproximadamente 1,5 quilômetro do local, dormi e sonhei novamen-
te. No sonho, vi um ancião passar pelo lugar onde me deitei e, como ele seguia 
na mesma direção em que eu viajava, decidi levantar-me para acompanhá-lo. 
Enquanto caminhávamos juntos, começamos a conversar, como fazem os via-
jantes. Nossa conversa girou em torno de Cristão e suas viagens. Fui eu quem 
puxou o assunto com o ancião:

—Senhor — perguntei —, que cidade é aquela lá embaixo, à nossa esquerda?
SAGACIDADE (era esse o seu nome): É a Cidade da Destruição, um lugar 

populoso, mas seus habitantes são muito preguiçosos e de mau temperamento.
—Penso — eu disse — que é a cidade por onde passei certa vez, portanto, sei 

que o senhor está falando é a verdade.
SAGACIDADE: Sim, é a pura verdade. Gostaria de poder falar bem de seus 

habitantes, sem ter de mentir.
—Senhor — repliquei —, percebo que é um homem de boas intenções, alguém 

que tem prazer em ouvir e contar o que é bom. Por acaso o senhor sabe o que 



se passou algum tempo atrás com um homem nessa cidade, cujo nome era 
Cristão, que seguiu em peregrinação rumo a lugares mais altos?

SAGACIDADE: Sei, sim! E também ouvi falar das importunações, problemas, 
guerras, cativeiros, gritos, gemidos, medos e temores que enfrentou durante 
a viagem. Além disso, é mister contar-lhe, toda a nossa região conhece sua 
história. Há poucas pessoas que, depois de terem ouvido falar dele e de seus 
feitos, não queiram saber dos fatos ocorridos em sua peregrinação. Sim, posso 
dizer que sua arriscada viagem atraiu muitos simpatizantes com seu caminho. 
Enquanto esteve aqui, todos o consideravam louco, mas, depois de sua parti-
da, passou a ser muito elogiado. Dizem que ele vive magnificamente onde se 
encontra agora. Muitos que nunca se aventuraram a correr riscos semelhantes 
ambicionam possuir o que ele conquistou.

—Devem pensar assim mesmo — eu disse —, desde que pensem na verdade, 
que ele vive feliz onde está. Porque agora vive junto à Fonte da Vida, e tudo 
consegue sem fadiga nem tristeza, porque sofrimento lá não existe.

SAGACIDADE: Há muita conversa! Falam dele de modo estranho. Uns dizem 
que agora anda com uma vestidura branca, com um cordão de ouro em volta do 
pescoço e traz na cabeça uma coroa de ouro cravejada de pérolas.

Outros dizem que os Seres Resplandecentes, que lhe apareceram algumas 
vezes durante a viagem, tornaram-se seus companheiros, e que andam sempre 
juntos, como fazem os nossos vizinhos aqui.

Além disso, afirma-se com confiança que o Rei do palácio onde ele vive já 
lhe concedeu uma habitação muito rica e agradável na corte. Eles comem, 
bebem, andam e conversam juntos todos os dias, e ele recebe os sorrisos e os 
favores daquele que é o Juiz de todos.

E mais: segundo alguns, o Príncipe, o Senhor daquele país, em breve visitará 
estas terras e vai querer saber, se alguém conseguir explicar, os motivos de tan-
to desprezo, de tanto escárnio da parte de seus vizinhos, quando perceberam 
que ele decidiu ser um peregrino.

Porque, segundo dizem, agora ele é tão estimado por seu Príncipe, e seu 
Soberano está tão preocupado com as afrontas que foram lançadas contra 
Cristão quando se tornou peregrino, que as considera como feitas a si mesmo. 
E não é de admirar, porque foi o amor de Cristão por seu Príncipe que o levou 
a aventurar-se daquela forma.

—Atrevo-me a dizer — prossegui — que me alegro com isso. Estou feliz pelo 
pobre homem, porque agora ele descansa das suas fadigas. Agora ele colhe o 
benefício da alegria por ter semeado com lágrimas.



Escapou da artilharia de seus inimigos e está fora do alcance dos que o 
odeiam. Alegro-me também por saber que o rumor de todos esses aconteci-
mentos encontrou eco neste lugar. Quem sabe isso possa exercer influência 
em todos os que foram deixados para trás! Mas, enquanto me lembro, o senhor 
sabe alguma notícia da esposa e dos filhos dele? Pobres criaturas! Imagino o 
que pode ter sido feito deles.

SAGACIDADE: Quem? Cristã e seus filhos? Parece que se sentem tão felizes 
quanto o próprio Cristão. Embora tenham agido tolamente no início, sem 
deixar-se persuadir pelas lágrimas nem pelas súplicas de Cristão, algumas 
reflexões posteriores operaram maravilhas neles. Prepararam-se para a via-
gem e foram ao encalço dele.

—Muito melhor! — eu disse. — Que surpresa! Foram todos? A esposa e os filhos?
SAGACIDADE: Sim. Posso fazer-lhe um relato sobre o assunto, porque estava 

lá no instante em que partiram e tomei conhecimento de tudo o que se passou.
—Posso então — perguntei —, passar esta história adiante por ser verdadeira?
SAGACIDADE: Não tenha medo de confirmá-la. Todos partiram em viagem, 

a bondosa senhora e seus quatro filhos. E já que vamos percorrer uma longa 
caminhada juntos, assim imagino, vou lhe contar a história inteira.

A tal Cristã (como assim passou a ser chamada desde o dia em que ela e 
seus filhos se dispuseram a viver como peregrinos), depois que seu marido 
atravessou o rio e ela não mais recebeu notícias dele, assim não podia evitar 
os pensamentos que sempre lhe vinham à mente: primeiro, por ter perdido o 
marido e também porque o laço de amor que os unia foi totalmente rompido 
entre eles. Porque você sabe, assim ele me disse, a natureza nada pode fazer 
a não ser alimentar a vida com uma penosa lembrança da perda de um rela-
cionamento de amor. E essa perda custou-lhe muitas lágrimas. Mas isso não 
foi tudo. Cristã também começou a pensar se sua conduta inadequada para 
com seu marido não fora a causa de não mais o ter visto, e se não fora esse 
motivo de ele lhe ser tirado. E, como enxames, os pensamentos povoaram-lhe 
a mente sobre todas as suas atitudes grosseiras, artificiais e ímpias ao seu que-
rido amigo, que também lhe obstruíam a consciência e a carregavam de culpa. 
Acima de tudo, ela se sentia destruída ao lembrar-se dos gemidos inquietos, 
das lágrimas salgadas e dos lamentos de seu marido, e de como seu coração 
endureceu diante de todas as carinhosas tentativas dele de convencê-la (não 
somente a ela, mas aos filhos também) a acompanhá-lo. Tudo o que Cristão 
havia dito ou feito diante dela durante todo o tempo em que carregou seu 
fardo nas costas vinha-lhe agora à mente como um raio e lhe despedaçava o 



coração. Sobretudo o brado pungente dele: “O que devo fazer para ser salvo?”, 
soava em seus ouvidos dolorosamente.

Então ela disse aos meninos: “Estamos perdidos, filhos. Pequei e seu pai se 
foi. Suplicou-nos que o acompanhássemos, mas não concordei e também fui 
um obstáculo na vida de vocês”. Ao ouvir essas palavras, os meninos irrompe-
ram em lágrimas e suplicaram para ir ao encontro do pai. “Ah! Quem dera tivés-
semos a felicidade de acompanhá-lo. Tudo estaria bem conosco, muito melhor 
que agora! Antes, em minha insensatez, imaginava que as preocupações de seu 
pai procediam de uma tola fantasia ou de uma excessiva melancolia. Agora, e 
esse pensamento não me sai da cabeça, vejo que o motivo era diferente, eu sei, 
pois ao pai de vocês foi concedida a Luz das luzes, com a ajuda da qual, segun-
do entendo, ele escapou dos laços da morte”, disse Cristã.

Todos voltaram a chorar e a bradar: “Ó, que infortúnio!”.
Na noite seguinte, Cristã teve um sonho no qual viu aberto diante de si um 

grande rolo de pergaminho onde estavam registradas todas as suas ações; e os 
tempos, assim ela pensou, lhe pareciam muito sombrios. Então ela clamou alto, 
ainda dormindo: “Senhor, tem misericórdia desta pecadora!”.

E os filhos ouviram suas palavras.
Depois disso, ela imaginou ter visto ao lado de sua cama dois seres mal-

-encarados, que diziam: “O que faremos com esta mulher que, dormindo ou 
acordada, clama por misericórdia? Se ela continuar assim, nós a perderemos 
como perdemos seu marido. Precisamos, de uma forma ou de outra, afastar 
seus pensamentos do que vai acontecer no porvir, caso contrário, nada neste 
mundo poderá impedi-la de ser peregrina”.

Tremendo e transpirando muito, ela despertou, mas depois de alguns instan-
tes, voltou a dormir. E então, assim lhe pareceu, viu Cristão, seu marido, em um 
lugar feliz, entre muitos seres imortais em pé, dedilhando uma harpa diante 
daquele que estava sentado em um trono, com um arco-íris em torno da cabe-
ça. Depois ela viu o marido curvar-se humildemente com o rosto voltado para 
o estrado embaixo dos pés do Príncipe e dizer: “Agradeço de todo o coração 
ao meu Senhor e Rei por me ter trazido a este lugar”. Então um grupo dos que 
estavam por perto começou a falar em alta voz e a tocar harpas, mas ninguém 
conseguia compreender suas palavras, a não ser Cristão e seus companheiros.

Na manhã seguinte, ela levantou-se e orou a Deus. Enquanto conversava 
com os filhos, alguém bateu com força na porta. De dentro, ela gritou: “Se vem 
em nome de Deus, entre”. Ele disse: “Amém”, abriu a porta e saudou-a: “Paz seja 
nesta casa!”. E complementou: “Cristã, você sabe por que estou aqui?”. Trêmula 
e com o rosto enrubescido, Cristã sentiu o coração começar a derreter-se, 



ardendo de desejo de saber de onde ele vinha e qual era sua mensagem para 
ela. Então, ele lhe disse: “Meu nome é Segredo e hábito com os que vivem lá no 
alto. Onde resido, corre a notícia de que você deseja ir para lá. Sabe-se também 
que você está consciente do mal que praticou a seu marido, ao endurecer seu 
coração para não o acompanhar e mantendo seus filhos na ignorância. Cristã, 
o Misericordioso enviou-me para dizer-lhe que é o Deus pronto a perdoar e se 
alegra em multiplicar perdão às ofensas recebidas. Quer também que você sai-
ba que Ele a convida para entrar em Sua presença e sentar-se à Sua mesa. Ele a 
alimentará com os manjares de Sua casa, e lhe dará a herança de Jacó, seu pai.

Cristão, que era seu marido, ali habita com milhares de companheiros, sem-
pre contemplando aquele rosto que ministra vida aos que olham para Ele; e 
todos se alegrarão ao ouvir o som de seus passos atravessando o limiar da casa 
de seu Pai.

Cristã, extremamente envergonhada, curvou a cabeça em postura de humi-
lhação. O visitante prosseguiu dizendo: “Cristã, esta é uma carta que lhe trago 
da parte do Rei de seu marido”. Cristã pegou a carta e, ao abri-la, o mais deli-
cioso de todos os perfumes desprendeu-se dela.

Escrita em letras de ouro, a carta dizia que o Rei manifestava o desejo de 
que ela seguisse o exemplo do marido, porque aquele era o caminho para che-
gar à Sua Cidade e habitar em Sua presença com júbilo eterno. Tomada pela 
emoção, a bondosa mulher perguntou em voz alta ao visitante: “O senhor nos 
levaria, a mim e meus filhos, para adorarmos também esse Rei?”.

E o visitante respondeu: “Cristã! O amargo vem antes do doce. Para entrar 
na Cidade Celestial, você enfrentará tantas dificuldades quanto aquele que a 
precedeu. Aconselho-a, portanto, a fazer o que Cristão, seu marido, fez. Dirija-se 
ao portão bem distante daqui, além da planície; ali encontra-se o começo do 
caminho que você deverá seguir, e que o Senhor a acompanhe. Aconselho-a 
também a guardar a carta no peito. Leia-a para você e para seus filhos até que 
todos a memorizem, porque ela é um dos cânticos que vocês deverão entoar 
no caminho da peregrinação.

Também você deverá entregá-la no portão mais adiante.
Vi, em meu sonho, que o ancião, ao contar-me essa história, parecia grande-

mente comovido, mas continuou a falar:
Cristã chamou seus filhos e dirigiu-se a eles: “Meus filhos, vocês devem ter 

percebido que ultimamente minha alma está muito aflita a respeito da morte 
de seu pai, não por duvidar de sua felicidade, pois estou satisfeita por saber 
que agora ele está bem. Muito me afligem também meus pensamentos a res-
peito de nossa condição, minha e de vocês, que creio ser infeliz demais por 



natureza. Meu comportamento com seu pai durante sua angústia pesa gran-
demente em minha consciência, porque endureci o meu coração e o de vocês 
também, e não quis acompanhá-lo na peregrinação. Não fosse o sonho que 
tive noite passada e o encorajamento que aquele estrangeiro me trouxe esta 
manhã, tais pensamentos teriam me destruído completamente. Agora, meus 
filhos, vamos nos preparar para a viagem em direção ao portão que conduz à 
Cidade Celestial, para que possamos encontrar seu pai e estar em paz com ele 
e seus companheiros, de acordo com as leis daquele lugar”. Os filhos irrompe-
ram em lágrimas de alegria ao ver a disposição da mãe. O mensageiro despe-
diu-se deles, e todos começaram a preparar-se para a viagem.

Enquanto eles se preparavam para partir, duas vizinhas de Cristã bateram 
à sua porta. Cristã repetiu as palavras de antes: “Se vêm em nome de Deus, 
entrem”. As mulheres ficaram atônitas, porque não estavam acostumadas a 
ouvir esse tipo de linguagem nem mesmo da boca de Cristã. No entanto, entra-
ram e viram a bondosa mulher preparando-se para partir. 

—Vizinha, — disseram —, o que significa isto?
Cristã dirigiu-se à mais velha, cujo nome era Timorata: “Estou-me prepa-

rando para uma viagem”. (Timorata era filha do homem que se encontrou com 
Cristão no Desfiladeiro da Dificuldade e quis convencê-lo a retroceder por 
medo dos leões.)

TIMORATA: Para que a viagem?
CRISTÃ: Para ir ao encontro de meu bondoso marido.
Ao dizer essas palavras, Cristã se pôs a chorar.
TIMORATA: Espero que não faça tal coisa, minha boa vizinha. Pelo bem de 

seus pobres filhos, imploro, não seja tão desumana a ponto de aventurar-se 
sozinha.

CRISTÃ: Não, meus filhos irão comigo. Nenhum deles quer ficar. 
TIMORATA: Pergunto-me quem terá colocado essa ideia em sua cabeça.
CRISTÃ: Ah, vizinha, se você soubesse o que sei, duvido que não me 

acompanharia.
TIMORATA: Por favor, que novidade é essa que você ficou sabendo a ponto 

de afastar-se assim de suas amigas e ser tentada a ir a um lugar totalmente 
desconhecido?

CRISTÃ: Ando muito aflita desde que meu marido foi embora, principalmen-
te desde que atravessou o rio. Porém, mais aflita ainda me sinto por causa do 
modo rude como o tratei quando ele estava tão atormentado. Além disso, sinto 
agora o mesmo que ele sentia e nada me impedirá de partir em peregrinação. 
Eu o vi em sonho esta noite. Como gostaria de estar com ele! Meu marido 



habita agora na presença do Rei do país. Senta-se e come com Ele à Sua mesa. 
Convive com seres imortais, e os mais luxuosos palácios deste mundo, como 
me parece, não passam de chiqueiros se comparados à habitação que foi con-
cedida a Cristão. O Príncipe do palácio também me chamou com a promessa 
de ser bem recebida, se for até Ele. Seu mensageiro esteve aqui, agora mesmo, 
e trouxe-me uma carta convite.

Depois dessa explicação, ela pegou a carta, leu-a e perguntou às vizinhas: “O 
que vocês têm a me dizer?”.

TIMORATA: Ah, seu marido foi acometido de loucura e você também, para 
correr atrás de tantos problemas! Você sabe, tenho certeza, o que ele enfrentou 
a partir do primeiro passo que deu, e nosso vizinho Obstinado pode compro-
var isso, porque o acompanhou junto com Flexível, até que ambos, por serem 
sábios, tiveram medo de prosseguir viagem. Além disso, também soubemos 
que seu marido encontrou leões, Apolião, a Sombra da Morte e muitas outras 
coisas. Não se esqueça também do perigo que ele enfrentou na Feira das 
Vaidades. Se ele, sendo homem, teve tantas dificuldades, o que você, pobre 
mulher, poderá fazer? Pense também que estas quatro meigas criaturas são 
seus filhos, carne da sua carne, sangue do seu sangue. Mesmo que você seja 
tão imprudente ao lançar-se nessa aventura, ao menos por amor do fruto de 
seu corpo, não saia de casa.

CRISTÃ: Não me tente, minha vizinha. Agora que tenho uma riqueza colo-
cada em minha mão, seria a maior tola do mundo se não tivesse coragem de 
agarrar essa oportunidade. Todas as dificuldades que, de acordo com você, vou 
encontrar no caminho estão longe de desencorajar-me, porque me mostram 
que tenho razão. O amargo vem antes do doce, e isso também torna o doce 
mais doce ainda. E se você não veio à minha casa em nome de Deus, conforme 
eu disse, peço que se retire e não me perturbe mais.

TIMORATA (dirigindo-se à companheira depois de proferir calúnias contra 
Cristã): Vamos embora, vizinha Misericórdia, ela que faça o que quiser, uma vez 
que despreza nosso conselho e companhia.

Misericórdia, porém, permaneceu firme e não concordou prontamente com 
sua vizinha Timorata por dois motivos. Primeiro, porque no íntimo ela se enter-
necia por Cristã, portanto disse consigo mesma: “Se minha vizinha necessita 
mesmo partir, eu a acompanharei durante um tempo e a ajudarei”. Segundo, 
enternecia-se pela própria alma (porque as palavras de Cristã ficaram gravadas 
em sua mente). Assim, voltou a dizer consigo mesma: “Vou conversar um pouco 
mais com Cristã e, se encontrar verdade e vida no que ela vai dizer, eu a acom-
panharei de todo o coração”.



MISERICÓRDIA (dirigindo-se a Timorata): Vizinha, é verdade que vim com 
você visitar Cristã esta manhã. E como de fato ela está, conforme você vê, des-
pedindo-se de seu país, penso que poderia acompanhá-la durante um tempo 
para ajudá-la nesta manhã ensolarada.

Mas ela não mencionou o segundo motivo; preferiu retê-lo para si.
TIMORATA: Bom, vejo que a loucura também tomou conta de sua mente, mas 

preste atenção e seja sensata: enquanto estamos fora de perigo, estamos bem; 
mas quando entramos no perigo, não há saída.

E assim, Timorata voltou para casa e Cristã se dispôs a seguir viagem. Quando, 
porém, Timorata chegou à sua casa, mandou chamar suas vizinhas Indiferença, 
Irrefletida, Avoada e Nada-Sabe. Depois de reunir as vizinhas, passou a contar 
a história de Cristã e de sua planejada viagem.

TIMORATA: Vizinhas, por ter pouco que fazer nesta manhã, fui visitar Cristã. 
Quando lá cheguei, bati à porta, como é nosso costume. De dentro, ela disse: 
“Se vem em nome de Deus, entre”. Entrei imaginando que tudo estivesse bem, 
mas a vi preparando-se para partir da cidade com os filhos. Perguntei o que 
aquilo significava. Ela contou-me, resumidamente, que havia decidido seguir 
em peregrinação, como fez seu marido. Falou também de um sonho que teve, 
e de como o Rei do país onde seu marido agora habita enviou-lhe uma carta 
convidando-a para ir até lá.

NADA-SABE: O quê? Você acha que ela irá?
TIMORATA: Sim, irá de qualquer jeito. E penso assim porque o meu brilhante 

argumento para convencê-la a ficar em casa, isto é, as dificuldades que pro-
vavelmente encontrará no caminho, é um brilhante argumento para ela dar 
prosseguimento à viagem. E me contou palavra por palavra que o amargo vem 
antes do doce. Sim, e por mais amargo que seja, torna o doce mais doce ainda.

INDIFERENÇA: Ah, essa mulher tola e cega não aprendeu nada com as afli-
ções do marido? Da minha parte, entendo que se ele estivesse aqui de novo, se 
contentaria em salvar a pele, sem se arriscar tanto por nada.

IRREFLETIDA (interpelando): Que essas criaturas malucas fiquem longe desta 
cidade! De minha parte, digo: Bons ventos os levem! Se ela ficasse onde mora 
e continuasse com as mesmas ideias, quem poderia viver em paz ao seu lado? 
Ficaria melancólica e afastada dos vizinhos ou falaria de assuntos que ninguém, 
com um pingo de juízo, poderia suportar. Portanto, de minha parte, não lamento 
sua partida. Que ela vá embora e que alguém melhor ocupe sua casa. O mundo 
se perdeu desde que essa gente tola e esquisita passou a viver nele.

AVOADA (acrescentando): Vamos deixar essa conversa de lado. Estive ontem 
na casa de Madame Sensualidade, onde nos divertimos muito. Imaginem quem 



estava lá: eu, a Sra. Amor-à-Carne com três ou quatro companheiras além 
do Sr. Libidinoso, Sra. Imoralidade e outros. Havia música e dança e muitas 
outras coisas que nos propiciam muito prazer. Atrevo-me a dizer que a dona 
da casa é uma mulher admiravelmente bem-educada, e o Sr. Libidinoso é um 
fino cavalheiro.

A aventura de Cristã continua, pois, esse é só o primeiro capítulo.  
Continue e leitura do livro A Peregrina de John Bunyan (Publicações Pão Diário, 2020).
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