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DIA 1

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 dei-
xar-se persuadir pelas lágrimas nem pelas súplicas de Cristão, algumas refle-
xões posteriores operaram maravilhas neles. Prepararam-se para a viagem 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 história continua...

Reflita sobre testemunhos, antes de ouvir mais  
sobre a história de Cristã. Como o testemunho de  

outras pessoas impacta sua vida e caminhada com Deus?

“Quem vos der ouvidos ouve-me a mim; e quem vos rejeitar a mim  
me rejeita; quem, porém, me rejeitar rejeita aquele que me enviou”. 

LUCAS 10:16



DIA 2

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 relacionamento 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 ins-
tantes, 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 cabeça. 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 derre-
ter-se, ardendo de desejo de saber de onde ele vinha e qual era sua mensa-
gem 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 saiba 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.

A história continua...

Reflita sobre essa narrativa, o que ela gera em seu coração?

“Porque, se alguém é ouvinte da palavra e  
não praticante, assemelha-se ao homem que contempla, num espelho,  

o seu rosto natural; pois a si mesmo se contempla, e  
se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele  

que considera, atentamente, na lei perfeita, lei da liberdade,  
e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante,  

esse será bem-aventurado no que realizar”. 
TIAGO 1:23-25



DIA 3

E nquanto 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, 
entraram 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 compa-
nheiras 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 história continua...

Reflita sobre os tipos de argumentos que as pessoas usam  
para falar contra a caminhada cristã.

“Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, 
temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos,  

eterna, nos céus. E, por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por 
sermos revestidos da nossa habitação celestial; se, todavia,  

formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos 
neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos  

ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida”.  
2 CORÍNTIOS 5:1-4



DIA 4

A essa altura, Cristã já seguia seu caminho, acompanhada dos filhos e de 
Misericórdia. Enquanto prosseguiam, iniciaram este diálogo:

CRISTÃ: Misericórdia, considero inesperado esse favor que você me 
presta de acompanhar-me um pouco desde que saí de casa.

Replicou a jovem MISERICÓRDIA: Se eu tivesse certeza de que vale a pena 
partir com a senhora, não voltaria jamais à nossa cidade.

CRISTÃ: Misericórdia, una o seu destino ao meu. Sei muito bem qual será o 
fim de nossa peregrinação. Meu marido está em um lugar que não trocaria por 
todas as minas de ouro da Espanha. Você não será rejeitada, embora chegue lá 
como minha convidada. O Rei que enviou o convite a mim e aos meus filhos 
alegra-se em ser misericordioso. Além disso, se você quiser, poderei contratá-la 
e você me acompanhará na qualidade de minha serva. Faremos tudo em con-
junto, você e eu. Só peço que me acompanhe.

MISERICÓRDIA: Como poderei ter certeza de que também serei bem recebi-
da? Tivesse eu essa esperança, se alguém mais me pudesse confirmar, eu não 
ficaria em dúvida. Mas iria, com o auxílio dAquele que pode ajudar, embora 
saiba que o caminho nunca foi fácil.

CRISTÃ: Querida Misericórdia, vou dizer o que você deve fazer. Acompanhe- 
-me até o portão e lá me informarei a seu respeito. Se lá você não descobrir o 
encorajamento, entenderei seu desejo de voltar para casa. Também a recom-
pensarei por sua bondade demonstrada para comigo e meus filhos por ter-nos 
acompanhado até aqui.

MISERICÓRDIA: Então irei e aceitarei o que me for proposto. Que o Senhor 
me conceda esse direito e que o Rei do Céu tenha piedade de mim!

Cristã ficou muito feliz, não apenas por ter companhia, mas também por ter 
convencido aquela donzela a cair de amores pela própria salvação. E assim 
prosseguiram juntas. Misericórdia pôs-se a chorar.

CRISTÃ: Por que está chorando tanto, minha irmã?



MISERICÓRDIA: Ah! Quem não lamenta ao pensar no estado e condição de 
meus pobres parentes que ainda permanecem em nossa cidade pecaminosa? 
E o meu sofrimento é maior ainda porque não há ninguém que os instrua, nin-
guém que lhes conte o que há de acontecer.

CRISTÃ: Os compassivos tornam-se peregrinos. E você faça por seus amigos o 
mesmo que o meu bom Cristão fez por mim antes de partir: chorou porque não 
dei atenção nem a ele nem às suas palavras. Mas o Senhor, tanto dele quanto 
nosso, recolheu suas lágrimas em Seu odre; e agora eu, você e estes meus ama-
dos filhos estamos colhendo o fruto e o benefício delas. Espero, Misericórdia, 
que essas suas lágrimas não sejam em vão, porque a verdade foi dita:

“Os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. Quem sai andando e 
chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes”.

MISERICÓRDIA disse, então:

Que o Senhor guie meus passos,
Se assim Ele o desejar.

E com amor e em Seus braços
Me acolha em Seu santo lugar.

E que Ele jamais permita
Que eu mude a direção

De Seu caminho santo e de graça bendita,  
Qualquer que seja a minha porção.

E que Ele reúna os que são meus, Aqueles que deixei para trás.
Senhor, que eles se tornem Teus,
Com o coração e a mente em paz.

Meu amigo prosseguiu o relato. “Quando Cristã chegou ao Pântano do 
Desânimo, começou a hesitar: ‘Porque’, ela disse, ‘este é o lugar no qual meu 
querido marido quase foi afogado no lodo’. Ela percebeu também que o cami-
nho estava pior que antes, apesar da ordem do Rei para que fosse agradável 
aos peregrinos.”

Perguntei, então, se era verdade.
SAGACIDADE: Sim, verdade absoluta. Há muitos que, fingindo ser servos do 

Rei, dizem que estão aperfeiçoando o caminho, mas fazem estardalhaço e tra-
zem lixo em vez de pedras, estragando o lugar em vez de repará-lo. Neste pon-
to, Cristã e seus filhos hesitaram. Misericórdia, porém, disse: “Vamos em frente, 
só que com cautela”. Em seguida, olharam firme para o caminho e, titubeantes, 
conseguiram ir em frente. No entanto, várias vezes Cristã quase afundou no 



pântano. Quando estavam prestes a vencer a travessia, imaginaram ter ouvido 
estas palavras dirigidas a cada uma delas:

“Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe 
foram ditas da parte do Senhor”.

E as duas retomaram a caminhada.
MISERICÓRDIA: Se eu tivesse uma esperança tão grande quanto você de 

ser acolhida com carinho ao chegar ao portão, penso que nenhum Pântano do 
Desânimo me desencorajaria.

CRISTÃ: Você conhece os seus pontos fracos, e eu, os meus. Minha bondosa 
amiga, vamos encontrar muitos infortúnios antes de chegar ao fim de nossa 
viagem. Você pode imaginar que pessoas como nós, que tentam alcançar tão 
excelsas glórias e são tão invejadas pela felicidade que sentem, serão ator-
mentadas por medos e terrores, problemas e aflições que possivelmente inves-
tirão contra nós por aqueles que nos odeiam?

A história continua...

Reflita sobre as pessoas que estiveram ao seu lado  
e o ajudaram a crescer na fé em Cristo.

“Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga  
do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro;  

ai, porém, do que estiver só; pois, caindo, não haverá quem o levante”. 
ECLESIASTES 4:9,10



DIA 5

N esse ponto, Sagacidade deixou-me a sonhar sozinho. Imaginei ter visto 
Cristã, Misericórdia e os meninos seguindo em direção ao portão. Assim 
que se aproximaram, entabularam uma pequena discussão sobre como 

deveriam bater ao portão e o que diriam ao porteiro. Concluíram que Cristã, por 
ser a mais velha, deveria bater e falar com o porteiro, para que abrisse o portão 
ao restante do grupo. Cristã começou a bater; e, como ocorreu com seu pobre 
marido, bateu várias vezes. Mas, em vez de uma resposta, todos ouviram latidos 
de um cão na direção deles. Era um cão grande, muito grande, que amedrontou as 
mulheres e as crianças. Ninguém se atreveu a bater de novo, com medo de que 
o cão os atacasse. Muito perturbados intimamente, não sabiam o que fazer. Não se 
atreviam a bater por medo do cão; não se atreviam a retroceder por medo de que 
o porteiro os visse ir embora e se ofendesse com eles. Finalmente decidiram bater 
novamente e, desta vez, bateram com muito mais força do que antes. O porteiro 
perguntou: “Quem é?”. O cão parou de latir e o porteiro abriu-lhes o portão.

CRISTÃ (respeitosamente): Peço que nosso senhor não se ofenda com suas 
servas por termos batido ao seu suntuoso portão.

PORTEIRO: De onde vocês vêm e o que possuem?
CRISTÃ: Viemos do mesmo lugar de onde veio Cristão e com a mesma fina-

lidade, isto é, se nos for concedida graça de atravessarmos este portão que 
conduz à Cidade Celestial. Devo dizer ao meu senhor que meu nome é Cristã e 
fui casada com Cristão, que já chegou ao lugar alto.

PORTEIRO (maravilhado ao ouvir as palavras de Cristã): Então aquela que 
abominava esta vida transformou-se em peregrina?

CRISTÃ (curvando a cabeça): Sim, e meus meigos meninos também. O por-
teiro tomou-a pela mão, para que ela entrasse e disse: “Deixai vir a mim os 
pequeninos” e fechou o portão. Em seguida, chamou um arauto que se encon-
trava acima do portão para que comemorasse a chegada de Cristã com gritos 
de júbilo e som de trombetas.

O arauto obedeceu às ordens e notas melodiosas ressoaram no ar. No entan-
to, a pobre Misericórdia continuou do lado de fora, tremendo e chorando com 



medo de ser rejeitada. Porém, logo que recebeu autorização para entrar com os 
filhos, Cristã começou a interceder pela amiga.

CRISTÃ: Meu senhor, há uma companheira minha lá fora que veio até aqui com 
o mesmo propósito que eu. Está muito abatida porque veio, assim lhe parece, 
sem ter sido convidada, ao passo que eu fui chamada pelo Rei de meu marido.

Misericórdia começou a impacientar-se, porque cada minuto lhe parecia 
uma hora. Impedindo que Cristã continuasse a interceder por ela, passou a 
bater ao portão com tanta força a ponto de sobressaltar a amiga.

PORTEIRO: Quem está aí?
CRISTÃ: É a minha amiga.
Ele abriu o portão e espreitou. Misericórdia havia desmaiado, temendo que 

o portão não fosse aberto para ela.
PORTEIRO (tomando Misericórdia pela mão): “Menina, eu te mando, levanta-te”.
MISERICÓRDIA: Ah, senhor, minha vida está se esvaindo.
PORTEIRO: Houve um que disse: “Quando, dentro de mim, desfalecia a minha 

alma, eu me lembrei do Senhor; e subiu a ti a minha oração, no teu santo tem-
plo”. Não tenha medo, ponha-se em pé e diga-me o motivo de sua vinda.

MISERICÓRDIA: Venho em busca daquilo para o qual não fui convidada, 
como ocorreu com minha amiga Cristã. Ela recebeu o convite do Rei, e eu rece-
bi o convite dela, por isso estou com medo.

PORTEIRO: Ela quis que você a acompanhasse até aqui?
MISERICÓRDIA: Sim, e conforme, meu senhor, pode ver, eu vim. E se me forem 

concedidos graça e perdão dos meus pecados, suplico que esta sua humilde 
serva seja também merecedora.

Tomando-a de novo pela mão, o porteiro conduziu-a carinhosamente para 
dentro do portão e disse: “‘Não rogo somente por estes, mas também por aque-
les que vierem a crer em mim’”. E prosseguiu dizendo aos que estavam por 
perto: “Tragam-me uma planta aromática para Misericórdia cheirar e recobrar 
as forças”. Trouxeram-lhe, então, um feixe de mirra, e logo depois ela voltou a si.

A história continua...

Reflita sobre seus verdadeiros amigos, você intercede por eles?

“Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu  
por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos  

que não necessitam de arrependimento”. 
LUCAS 15:7



DIA 6

C ristã, os meninos e Misericórdia foram recebidas pelo Senhor na diantei-
ra do caminho e Ele lhes dirigiu palavras bondosas.

E todos dirigiram-se a Ele com estas palavras: “Lamentamos muito 
pelos nossos pecados e suplicamos que o Senhor nos conceda perdão e nos 
diga o que devemos fazer”.

“Concedo-lhes perdão”, Ele disse, “por palavra e por obra: por palavra, na 
promessa do perdão; por obra, na maneira como o obtive. Recebam a primeira 
com um beijo de meus lábios; e a outra lhes será revelada”.

Vi, então, no sonho, que Ele lhes dirigiu palavras muito bondosas, que as 
encheram de alegria. Depois levou-as a um lugar alto, acima do portão, e mos-
trou-lhes as obras pelas quais elas haviam sido salvas. E, para consolá-las, 
disse que veriam de novo aquela cena ao longo do caminho.

A seguir, deixou-as por um pouco de tempo em uma sala de verão logo abai-
xo, onde elas começaram a conversar entre si.

CRISTÃ: Ó Senhor, quanto me alegro por termos entrado aqui!
MISERICÓRDIA: Você se alegra, mas eu tenho todos os motivos para saltar 

de alegria.
CRISTÃ: Cheguei a pensar por um momento, enquanto estava diante do por-

tão (porque bati, mas ninguém atendeu), que todo o nosso trabalho havia sido 
inútil, principalmente quando aquele cão horrível latiu tanto para nós.

MISERICÓRDIA: Senti mais medo depois de ver que vocês foram aceitos e 
receberam Seu favor, e eu fui deixada do lado de fora. Agora, penso, cumpriu-se 
o que está escrito:

Duas [mulheres] estarão trabalhando num moinho, uma será tomada, e dei-
xada a outra.

Tive de esforçar-me muito para não gritar: Que desgraça, que desgraça! 
Estava com medo de continuar a bater, mas quando ergui os olhos e vi o que 
estava escrito acima do portão, senti coragem. E pensei que deveria bater de 



novo, senão morreria. E, assim, bati, mas não sei como, porque meu espírito 
lutava entre a vida e a morte.

CRISTÃ: Você não sabe como bateu? Tenho certeza de que suas batidas foram 
tão intensas, que o som delas me assustou. Penso que nunca ouvi batidas tão 
fortes em minha vida. Imaginei que você tivesse usado de violência ou entrado 
no Reino à força.

MISERICÓRDIA: Ai de mim! E no meu caso, quem teria agido de outra for-
ma? Você viu que o portão foi fechado para mim e que havia ali um cão cruel 
demais. Quem, pergunto, tão apavorado quanto eu estava, não teria batido com 
todas as suas forças? Por favor, o que o meu Senhor disse a respeito de minha 
grosseria? Zangou-se comigo?

CRISTÃ: Quando ouviu suas batidas fortes, deu um sorriso maravilhosamente 
cândido. Creio que se agradou do que você fez, pois não mostrou nenhum sinal 
de contrariedade. Mas muito me admira que tenha um cão como aquele. Se eu 
soubesse, receio que não teria coragem suficiente de aventurar-me daquela 
forma. Mas agora estamos aqui dentro, e o meu coração se enche de alegria.

A história continua...

Reflita sobre sua disposição e força de vontade  
para caminhar em direção ao Reino do Céus.

“Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus  
é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele”. 

MATEUS 11:12



DIA 7

M ISERICÓRDIA: Se você concordar, na próxima vez que Ele vier aqui, 
perguntarei para que serve um cão tão asqueroso. Espero que não me 
leve a mal.

CRIANÇAS: Sim, e convença-o a dar um fim nele, pois temos medo de que ele 
nos morda quando partirmos daqui.

E, finalmente, quando Ele voltou, Misericórdia prostrou-se diante dele com 
o rosto em terra e, adorando-o, disse: “Que o meu Senhor aceite o sacrifício de 
louvor que te ofereço com os sacrifícios dos meus lábios”.

“Paz seja com você. Levante-se”, Ele disse.
No entanto, continuando em atitude de prostração, ela disse:

Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito; contudo, falarei 
contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho dos perversos, e vivem 
em paz todos os que procedem perfidamente? Plantaste-os, e eles deitaram 

raízes; crescem, dão fruto; têm-te nos lábios, mas longe do coração.

“Por que manténs um cão tão feroz em Tua propriedade, diante do qual estas 
mulheres e crianças tanto se atemorizam a ponto de querer fugir de medo?”.

Assim Ele respondeu: “O cão não é meu, e vive na propriedade de outra 
pessoa perto daqui. Só os meus peregrinos ouvem seus latidos. O cão pertence 
ao castelo que você vê mais adiante, mas pode aproximar-se dos muros deste 
palácio. E assusta muitos peregrinos sinceros e de todos os tipos com seus 
fortes latidos. Na verdade, o proprietário do cão não tem a intenção de man-
tê-lo aqui para servir a mim ou aos que me pertencem, mas para impedir que 
os peregrinos cheguem até mim, visto que ficam com medo de bater ao portão 
para entrar. Às vezes ele aparece inesperadamente e assusta os que amo, mas 
aturo tudo isso com paciência. Também dispenso ajuda oportuna aos meus 
peregrinos, para que não sejam dominados pela força do cão e para que ele 
não use seus instintos naturais de agressividade. Mas vocês, a quem comprei, 



se soubessem disso de antemão, não teriam tido medo de um cão. Os mendi-
gos que batem de porta em porta preferem correr o risco de ser mordidos por 
um cão a perder suas supostas esmolas. E será que um cão, um cão na pro-
priedade de outra pessoa, um cão cujos latidos eu aproveito em benefício dos 
peregrinos, teria condições de impedir que alguém viesse até mim? Eu livro-os 
dos leões, e os seus queridos, das presas do cão.

MISERICÓRDIA: Confesso minha ignorância. Falei do que não entendia. 
Reconheço que fazes bem todas as coisas.

Cristã começou, então, a falar de sua viagem e fez perguntas a respeito do 
caminho. O Senhor os alimentou e lavou os pés de todos; e indicou-lhes o 
caminho certo como havia feito a Cristão.

Vi no sonho que, enquanto eles seguiam seu caminho, o clima muito lhes 
favorecia.

Cristã começou a cantar:
Bendito seja o dia, sempre vou dizer,

Que peregrina eu decidi ser;
E bendito seja o meu bom marido

Pois com sua ajuda meu dever foi cumprido.
Muito tempo atrás comecei a pensar

Que a vida eterna gostaria de alcançar,
Mas agora meu passo é rápido e acelerado.

Antes tarde do que nunca — sigo esse ditado.
Todas as nossas lágrimas e cada temor
Transformaram-se em alegria e fervor.

E o nosso começo (como disseram a mim)
Mostrará, então, como será o nosso fim.

Reflita sobre sua comunhão com Deus, e sobre  
as respostas que recebe quando conversa com Ele.

“Pois todo o que pede recebe; o que busca encontra;  
e, a quem bate, abrir-se-lhe-á”. 

MATEUS 7:7,8

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