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A INFÂNCIA DE CRISTO SEGUNDO PEDRO
Este é considerado o quinto Evangelho, escrito por Pedro, segundo
relatos feitos por Nossa Senhora. Publicado pela primeira vez em 1677, conta
com versões em grego, latim, armênio e árabe.
Muita gente se indaga ainda hoje porque os Evangelhos da Bíblia não
falam da infância e juventude de Cristo. Isso tem provocado inúmeras
especulações, inclusive algumas que citam que o Mestre exilou-se junto aos
monges do Tibete ou conviveu com os essênios, com cujos mestres instruiuse. Admitir isso é negar a divindade de Cristo, pois se ele precisou de um
mestre, seria mais lógico que, hoje em dia, adorássemos o seu mestre e não
ele, o aprendiz. Isso fica bem claro nas passagens XLVIII e XLIX.
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Nesta narrativa há maiores detalhes sobre o encontro de Jesus com os
sábios, no templo de Jerusalém, além de suas brincadeiras com as outras
crianças e seu trabalho na companhia de José.
Nas notas de rodapé, apresentamos trechos do Evangelho Armênio da
Infância, uma versão ampliada do Evangelho da Infância, onde algumas
passagens extras esclarecem momentos importantes da vida de Jesus. Esses
livros foram considerados apócrifos pela Igreja, isto é, sem a inspiração
divina, e excluídos dos textos originais que formaram, ao longo do tempo, a
atual Bíblia. Quais foram os critérios utilizados para selecionar os livros
inspirados divinamente foi algo que até hoje a Igreja não explicou de modo
convincente. O que se sabe é que há relatos sobre a infância de Cristo, sobre a
Natividade, sobre São José e outras que não são aceitas como textos sagrados,
muito embora contenham narrativas que completam diversas lacunas nos
textos considerados sagrados.
O Evangelho da Infância mostra, de modo sensível e belo, o que foi a
infância de Nosso Senhor Jesus Cristo, que desde a mais tenra idade já
manifestava sua santidade. É um texto que encanta pela sua beleza, pela
singeleza e pelas situações que retratam, onde o Cristo surge como a criança
que foi, muito embora sua divindade o levasse a gestos inusitados, mas
marcados pela sabedoria precoce e pela coerência de seus atos.
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A INFÂNCIA DE CRISTO
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Deus único.
Com o auxílio e a ajuda do Deus todo poderoso, começamos a escrever o
livro dos milagres de nosso Salvador, Mestre e Senhor Jesus Cristo, que se
intitula o Evangelho da Infância, conforme narrado por Maria, sua mãe, na paz
do Nosso Senhor e Salvador. Que assim seja.
I. Palavras de Jesus no Berço
Encontramos no livro do grande sacerdote Josefo que viveu no tempo de
Jesus Cristo, e que alguns chamam de Caifás, que Jesus falou quando estava
no berço e que disse a sua mãe Maria:
— Eu, que nasci de ti, sou Jesus, o filho de Deus, o Verbo, como te
anunciou o anjo Gabriel, e meu Pai me enviou para a salvação do mundo.
II. Viagem a Belém
No ano de 309 da era de Alexandre, Augusto ordenara que todos fossem
recenseados em sua cidade natal. José partiu, então, conduzindo Maria, sua
esposa. Vieram a Jerusalém, de onde se dirigiram a Belém para inscreveremse no local onde ele havia nascido. Quando estavam próximos a uma caverna,
Maria disse a José que sua hora havia chegado e que não poderia ir até a
cidade.
— Entremos nesta caverna — disse ela.
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O sol estava começando a se pôr. José apressou-se em procurar uma
mulher que assistisse Maria no parto e encontrou uma anciã que vinha de
Jerusalém.
Saudando-a, disse-lhe:
— Entra na caverna onde encontrarás uma mulher em trabalho de parto.
III. A Parteira de Jerusalém
Após o pôr-do-sol, José chegou com a anciã à caverna e eles entraram.
Eis que a caverna estava resplandecendo com uma claridade que superava a de
uma infinidade de labaredas e brilhava mais do que o sol do meio-dia. A
criança, enrolada em fraldas e deitada numa manjedoura, mamava no seio da
mãe. Ambos ficaram surpresos com o aspecto daquela claridade e a anciã
disse a Maria:
— És tu a mãe desta criança?
Ao responder afirmativamente Maria, disse-lhe:
— Não és semelhante às filhas de Eva.
Respondeu Maria respondeu:
— Assim como entre as crianças dos homens não há nenhuma que seja
semelhante ao meu filho, assim também sua mãe não tem par entre todas as
mulheres.
A anciã disse então:
— Senhora e ama, vim para receber uma recompensa que perdurará para
todo o sempre.
Maria lhe disse, então:
— Põe tuas mãos sobre a criança.
Quando a anciã o fez, foi purificada. Ao sair, ela disse:
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— A partir deste momento, eu serei a serva desta criança e quero
consagrar-me a seu serviço, por todos os dias da minha vida.
IV. A Adoração dos Pastores
Em seguida, quando os pastores chegaram e acenderam o fogo,
entregando-se à alegria, as cortes celestes apareceram, louvando e celebrando
o Senhor, a caverna parecia-se com um templo augusto, onde reis celestiais e
terrestres celebravam a glória e os louvores de Deus por causa da natividade
do Senhor Jesus Cristo. E esta anciã hebréia, vendo estes milagres
resplandecentes, rendia graças a Deus, dizendo:
— Eu te rendo graças, ó Deus, Deus de Israel, porque os meus olhos
viram a natividade do Salvador do mundo.

V. A Circuncisão
Quando chegou o tempo da circuncisão, isto é, o oitavo dia, época na
qual o recém-nascido deve ser circuncidado segundo a lei, eles o
circuncidaram na caverna e a velha anciã recolheu o prepúcio e colocou-o em
um vaso de alabastro, cheio de óleo de nardo velho. Como tivesse um filho
que comercializava perfumes, Maria deu-lhe o vaso, dizendo:
— Muito cuidado para não vender este vaso cheio de perfume de nardo,
mesmo que te ofereçam trezentos dinares.
E este é o vaso que Maria, a pecadora, comprou e derramou sobre a
cabeça e sobre os pés de Nosso Senhor Jesus Cristo, enxugando-os com seus
cabelos.
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Quando dez dias se haviam passado, eles levaram a criança para
Jerusalém e, ao término da quarentena, eles o apresentaram no templo do
Senhor, oferecendo por ele as oferendas prescritas pela lei de Moisés, que diz:
— Toda criança do sexo masculino que sair de sua mãe será chamada o
santo de Deus.
VI. Apresentação no Templo
O velho Simeão viu o menino Jesus resplandecente de claridade como um
facho de luz, quando a Virgem Maria, cheia de alegria, entrou com ele em
seus braços. Uma multidão de anjos rodeava-o, louvando-o e acompanhandoo, assim como os satélites de honra seguem seu rei. Simeão, pois,
aproximando-se rapidamente de Maria e estendendo suas mãos para ela, disse
ao Senhor Jesus:
— Agora, Senhor, teu servo pode retirar-se em paz, segundo tua
promessa, pois meus olhos viram tua misericórdia e o que preparaste para a
salvação de todas as nações, luz de todos os povos e a glória de teu povo de
Israel.
A profetisa Ana também estava presente, rendia graças a Deus e
celebrava a felicidade de Maria.
VII. A Adoração dos Magos
Aconteceu que, enquanto o Senhor vinha ao mundo em Belém, cidade da
Judéia, Magos vieram de países do Oriente a Jerusalém, tal como havia
predito Zoroastro, e traziam com eles presentes: ouro, incenso e mirra.
Adoraram a criança e renderam-lhe homenagem com seus presentes. Então
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Maria pegou uma das faixas, nas quais a criança estava envolvida, e deu-a aos
magos que receberam-na como uma dádiva de valor inestimável. Nesta
mesma hora, apareceu-lhes um anjo sob a forma de uma estrela que já lhes
havia servido de guia, e eles partiram, seguindo sua luz, até que estivessem de
volta a sua pátria.
VIII. A Chegada Dos Magos a sua Terra
Os reis e os príncipes apressaram-se em se reunir em torno dos magos,
perguntando-lhes o que haviam visto e o que havia feito, como haviam ido o
como haviam voltado e que companheiros eles haviam tido então durante a
viagem. Os magos mostraram-lhes a faixa que Maria lhes havia dado. Em
seguida, celebraram uma festa, acenderam o fogo segundo seus costumes,
adoraram a faixa e a jogaram nas chamas. As chamas envolveram-na.
Ao apagar-se o fogo, eles retiraram o pano e viram que as chamas não
haviam deixado nele nenhum vestígio. Eles se puseram então a beijá-lo e a
colocá-lo sobre suas cabeças e sobre seus olhos, dizendo:
— Eis certamente a verdade! Qual é pois o preço deste objeto que o fogo
não pode nem consumir nem danificar?
E pegando-o, depositaram-no com grande veneração entre seus tesouros.
IX. A Cólera de Herodes
Herodes, vendo que os magos não retornavam a visitá-lo, reuniu os
sacerdotes e os doutores e disse-lhes:
— Mostrai-me onde deve nascer o Cristo.
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Quando responderam que era em Belém, cidade da Judéia, Herodes pôsse a tramar, em seu espírito, o assassinato do Senhor Jesus. Então um anjo
apareceu a José, durante o sono, e disse-lhe:
— Levanta-te, pegue a criança e sua mãe e foge para o Egito.
Quando o galo cantou, José levantou-se e partiu.
X. Fuga para o Egito
Enquanto ele refletia sobre o caminho que ele devia seguir, a aurora o
surpreendeu. A correia da sela se havia rompido ao se aproximarem de uma
grande cidade, onde havia um ídolo, ao qual os outros ídolos e divindades do
Egito rendiam homenagem e ofereciam presentes. Sempre que Satã falava
pela boca do ídolo, os sacerdotes relatavam o que ele dizia aos habitantes do
Egito e de suas margens.
Um sacerdote tinha um filho de trinta anos que estava possuído por um
grande número de demônios. Ele profetizava e anunciava muitas coisas.
Quando os demônios se apossavam dele, rasgavam suas roupas e ele corria nu
pela cidade, jogando pedras nos homens.
A hospedaria dessa cidade ficava perto deste ídolo. Quando José e Maria
lá chegaram e se hospedaram, os habitantes ficaram profundamente
perturbados e todos os príncipes e sacerdotes dos ídolos se reuniram ao redor
desse ídolo, perguntando-lhe:
— De onde vem esta agitação universal e qual é a causa deste pavor que
se apoderou de nossos país?
O ídolo respondeu:
— Esse assombro foi trazido por um Deus desconhecido, que é o Deus
verdadeiro, e ninguém a não ser ele é digno das honras divinas, pois ele é o
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