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_______________________________________________A Quaresma 
O seminário, Judas, Da Vinci e o frade.

As ruas das nossas cidades ficam muito bonitas com as 
flores roxas das quaresmeiras, nesta época do ano. Não esque-
ço a semana do silêncio no seminário durante a quaresma. A 
gente ficava sem falar durante sete dias. Era coisa séria. Só po-
dia conversar com Deus e com os santos, cada um do seu jeito.

Da minha parte, ficava muito intrigado com o episódio 
da traição de Judas. Se Jesus sabia que ia ser traído, porque não 
fez nada para evitar, ao menos para poupar Judas, que acabou 
pagando o pato e até hoje é malhado mundo afora. Entregou 
o amigo aos romanos e foi se matar pendurado numa árvore. 
Já Jesus morreu, mas um dia depois ressuscitou triunfante e 
ainda voltou para dar uma força aos apóstolos que estavam se 
organizando para transmitir seus ensinamentos.

Há muita pesquisa e discussão sobre esse assun-
to desde o final da Idade Média. Leonardo Da Vinci, por 
exemplo, que foi pintor, arquiteto, escultor e inventor, acha-
va que a traição não ocorrera por maldade, ganância, ódio 
ou apego ao dinheiro, como nos fizeram crer. Na sua inter-
pretação, a traição fora por amor do discípulo pelo mestre. 
O orgulho de Judas, entretanto não admitia aquele amor. 
Esse fora o seu pecado, segundo Da Vinci, que registrou 
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isso na “A Última Ceia” de Jesus com seus discípulos antes 
de ser preso pelos romanos, pintado no refeitório do con-
vento de Santa Maria Delle Grazie, em Milão, a pedido dos 
frades dominicanos, em 1495.

Nessa obra, que ainda pode ser vista naquele con-
vento, para cada apóstolo o autor encontrara um rosto vivo 
para modelo. O de Judas fora o mais difícil de ser encon-
trado. Como a pintura era na parede do refeitório, os an-
daimes, a tinta e os aparatos utilizados incomodavam os 
frades, a ponto do diretor ir ao prefeito da cidade, que era 
o protetor de Leonardo, reclamar do atraso da obra. Foram 
dois anos para a sua conclusão.

Já andei por bares, feiras, praças e igrejas dessa ci-
dade e não encontro o modelo para esse apóstolo, explicou 
Leonardo ao prefeito. No entanto, completou, se até a pró-
xima semana não encontrar um, vou pintar o rosto desse 
diretor no pescoço de Judas. O prefeito concordou, afinal, 
não morria de amores pelo padre diretor, que tinha mania 
de ir ao seu gabinete sem marcar hora. É sabido que atual-
mente os prefeitos se entendem melhor com os padres.

A ameaça acabou não se concretizando porque, 
para sorte do frade, Da Vinci encontrou, por aqueles dias, 
um alemão comerciante de cavalos que lhe serviria de mo-
delo para o rosto de Judas.

Pois é, nessa quaresma faça essas coisas que fazem 
um bem danado pra gente: um pouco de silêncio, curtir as 
flores, conversar com Deus.
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Filtro de barro
Um assunto recorrente na minha vida profissional é a água. 

Falta, na seca. Inunda, nas tempestades. É o recurso natural mais 
consumido pela humanidade.

As mensagens nervosas do nosso organismo são 
transmitidas por meio da água que ingerimos. As células 
malignas se desenvolvem em ambientes ácidos que depen-
dem da água que bebemos. Do nosso corpo, 72% é água, 
por isso é muito importante beber água de boa qualidade.

As companhias de saneamento e as engarrafadoras 
de água são obrigadas a informar algumas características 
da água vendida ao público. As características mais impor-
tantes são o pH, que indica a acidez, e o flúor.

Quanto menor o pH, mais ácida é a água, e pior para 
o seu organismo. Os refrigerantes têm pH baixo (2,6) e por 
isso não são recomendados por nenhum nutricionista. A 
água distribuída pelas empresas de saneamento é monito-
rada e tem pH próximo de sete. Esse valor indica que ela é 
neutra e, portanto, boa para ser ingerida.

A maioria das águas engarrafadas que avaliei tem 
pH menor do que sete e provocam um ambiente ácido no 
organismo. Além disso, águas ácidas têm condutibilidade 
elétrica baixa, não sendo boas para transmissão de men-
sagens nervosas. Você fica com o reflexo lento.

_______________________________________________
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Outra característica importante da água é o teor de 
flúor. Ele ajuda na prevenção de cáries dentárias, entre ou-
tros benefícios. A concentração de flúor ideal depende de 
fatores como temperatura. Na nossa região, a concentração 
ideal é de cerca de 0,80 mg de flúor por litro de água. Che-
guei a comprar garrafa de água com 0,04 de flúor. Tomando 
água assim, não se obtém os benefícios do flúor. A água da 
torneira, monitorada constantemente, tem concentração 
de flúor ideal.

Você deve estar pensando: então é melhor eu beber 
água da torneira. É isso mesmo. Se tiver gosto de cloro, um 
filtro de barro resolve o problema. Eu faço isso já faz tempo. 
Ela é mais saudável, bem mais barata e não dá trabalho de 
ter que trocar o galão. Já os refrigerantes, nem pensar.
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Aquecimento global
Problema ambiental silencioso  que come pelas beiradas 

a longo prazo.

Atualmente, o maior problema ambiental da huma-
nidade é o aquecimento global. Isso, no entanto é muito 
difícil de entender, a menos que esteja fazendo aquele sol 
de rachar coquinho.

Nessa história, o personagem principal é o gás car-
bônico (CO2). Ele é o principal alimento das plantas e, na 
atmosfera, seus átomos vibram tanto que repelem as ondas 
infravermelhas do calor, impedindo que elas se afastem da 
Terra. Isso é bom porque o calor retorna e aquece o Planeta, 
mantendo aqui uma temperatura de 15ºC, em média.

Tudo vinha bem até 300 anos atrás, quando começa-
mos a usar carvão extraído das minas para acender o fogo, 
aquecer a água e movimentar as máquinas. Depois, foi o 
petróleo, que passou a ser queimado para movimentar mo-
tores, como esse do seu automóvel. Juntamente com o gás, 
esses combustíveis armazenam carbono em suas estruturas 
moleculares e, portanto, quando queimados, devolvem o 
carbono para a atmosfera.

Até uns quarenta anos atrás, não havia preocupação 
com esse carbono em excesso lançado na atmosfera. Agora 

_______________________________________________



16

ele preocupa por causa das mudanças climáticas que pro-
voca.

As mudanças climáticas têm várias consequências, 
como acontece em dois segmentos essenciais para a huma-
nidade: a saúde e a produção de alimentos.

A soja cresce no cerrado porque o clima é seco, tem 
bastante sol e chove na hora que precisa. Na medida em que 
o agricultor domina o conhecimento desse ciclo, ele produz 
mais. Só que com as mudanças climáticas isso vira ao aves-
so. O mesmo vale para o cultivo da uva na França, do milho 
nos Estados Unidos, do algodão da Argentina e da carne na 
Austrália, para citar alguns exemplos.

Um caso simples para explicar os efeitos na saúde. 
Uma doença como a dengue existe apenas em país de clima 
quente. Se esquentar geral, o mosquito terá mais áreas para 
botar seus ovos e mais gente ficará doente porque vai ter 
mais mosquitos.

Apesar disso, a quantidade de CO2 emitida por au-
tomóveis, termelétricas e indústrias continua aumentando. 
Vai esquentar e você terá que se adaptar. A menos que os 
cientistas estejam enganados. Difícil.
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A bronca do Walmor
Quando aposentei, em 2004, comprei um sítio

perto de um vizinho ilustre no bairro do Gomeral, na Serra da 
Mantiqueira, em Guaratinguetá.

Fui vizinho do Walmor Chagas lá no Gomeral. De-
pois de aposentado, comprei um sítio na estrada que dá 
acesso à sua propriedade plantada no alto da serra. É uma 
subida braba e, quando chove, fica em petição de miséria. 
Moradores de montante, o Walmor e o João Bosco me pro-
curaram para discutir melhorias na estrada. Estava na rede 
da varanda tirando um cochilo quando os dois chegaram.

Já conhecia o Walmor por outra circunstância. Ele 
tinha contratado a fabricação de pequenos blocos de con-
creto para pavimentar trechos críticos da estrada. Convenci 
o empreiteiro a me vender alguns blocos para resolver um 
problema no meu sítio. No princípio relutante, ele aceitou 
vender, sob a condição de ser comunicado ao Walmor acer-
ca da nossa transação. Fui até o paraíso conversar com ele. 
A casa do Walmor fica lá. Ocorreu que ele me deu uma 
baita bronca:“Os blocos já têm destino certo, a fabricação 
está atrasada e as chuvas estão chegando”. O Paulo, que me 
vendeu os blocos do Walmor, mesmo com o cronograma 
atrasado, também levou sua bronca. “Ele me esculachou e, 
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