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Meus queridos amigos, bom dia! Um ótimo final de semana para 

você e todos os seus. Como de costume, disponibilizamos, hoje, mais um 
capítulo do livro “Vida de Jesus”, de autoria de Plínio Salgado, publicado pela 
editora Panorama. Maria Madalena era originária de Migdal, um pequeno 
povoado, as margens do Mar da Galileia, estando a 5,5 Km da cidade de 
Tiberíades. Foi curada por Jesus livrando-a de 7 demônios, isto é, de todos os 
demônios. Maria Madalena junto com outras mulheres que haviam sido curadas 
por Jesus o acompanhava em seu ministério e colaboravam com suas posses. 
Esse é um pequeno resumo do relato que nos trará o autor a partir desta 
semana. Sigamos ao escrito: 

 

O ABISMO E A ESTRELA – Parte 1 
 
Magdala é uma cidade industrial, a pequena distância de 

Tiberíade. Ao longo da praia, entre os leques das palmeiras e a sombra dos 
jardins, erguem-se palácios. 

 
Pelas ruas calçadas de gabata ou ladrilhos cor de violeta, 

regurgitam traficantes de toda a espécie, desde os que vêm nas caravanas a 
comprar tapeçarias, xairéis e mantos, e a vender linho e perfumes, até aos 
criadores de Decápole e da Traconitida, trazendo lãs e levando azeite e vinho. 
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Soldados de escudo e lança cruzam-se com os publicanos da alfândega e 
escribas da sinagoga. 

 
Pelas mãos das turbas, algaraviando o hebraico, o aramaico, o 

grego e o latim, correm dracmas, sestércios, denários e papiros cambiais. 
 
Quando a noite desce, cantam as cítaras e as flautas. Mercadores 

e militantes entregam-se à jogatina; meretrizes vendem seus corpos cansados. 
Debalde os rabinos exortam aquela gente a moderar os costumes; nem termina 
a sentinela, no alto Migdol, o toque de corneta com que se fecham as portas da 
muralha, e já o vinho corre das ânforas para os ciatos, nos alpendres das 
tavernas. 

 
Simão, o fariseu, goza em Magdala a fama de homem probo. 

Enriqueceu no comércio. Agora, que os cabelos começaram a pratear, entregou 
o negócio aos filhos, construindo para si uma casa apalaçada, onde se dedica 
ao mais digno dos ócios, lendo e discutindo os livros sagrados. Como bom 
fariseu, experimenta um gozo particular na ostentação das virtudes, na 
meticulosidade com que cumpre a Lei. O seu maior prazer, porém, consiste nas 
recepções que costuma oferecer aos amigos, apresentando-lhes personalidades 
que, por qualquer motivo, se tornaram famosas. 

 
Rabinos célebres pelo saber, escribas ou doutores admirados pela 

ardileza, ou mesmo esses letrados de Alexandria ou de Atenas, que passam, às 
vezes, nas caravanas pela estrada de Damasco, recebem da parte de Simão um 
convite para jantar. E é com sutil contentamento que, durante muitos meses, 
Simão ouve comentários acerca dos personagens que a sua casa escolheu. Com 
o ar misterioso dos colecionadores de raridades, Simão sorri superiormente, 
anunciando aos amigos: “Amanhã, teremos em casa o sábio doutor Iussef, da 
sinagoga de Antioquia...”. 

 
A notícia da vinda de Jesus a Magdala, a convite de Simão, 

repercutiu no pouso das caravanas, no ajuntamento das fontes, no átrio da 
caserna e na porta dos mercadores, e ecoou também nas vielas escusas dos 
prostíbulos, onde à noite burburinhava a turba dos soldados e dos aventureiros 
de toda a espécie. 

 
Ora, naquele bairro do prazer e do vício, um pouco afastado das 

casas lobregas onde tiniam copos, luziam sabres, e as prostitutas seminuas 
deitavam-se em leitos de pedra sobre enxergas sombrias, elevava-se um vilino, 
escondido por tufos de palmeiras e latadas em flor. 

 
Os frequentadores do quase esconderijo aproximavam-se, 

cautelosamente, embuçados em largos mantos; olhavam à direita e à esquerda, 
verificando se os não haviam seguido; e penetravam rapidamente no átrio. Eram 
ricos negociantes, opulentos senhores de terras e de escravos, ou funcionários 
de alta categoria da administração herodiana. Procuravam a esquisita Maria 
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Madalena de grandes olhos nostálgicos e de longos cabelos caídos sobre as 
espáduas, como onda escuro de ouro. 

 
Ninguém sabia de onde viera essa mulher, a quem os itinerantes 

de todas as procedências designavam pelo nome da cidade; aparecera numa 
ocasião em que Magdala transbordava de adventícios, procedentes das festas 
de Jerusalém, e de caravanas carregadas de especiarias do Egito. Na torre, 
instalava-se uma guarnição de Herodes; ali perto, em Tiberíade, o tetrarca 
vinha repousar no seu palácio de verão. Todos esses acontecimentos distraíam 
as atenções. Ninguém punha reparo nos que iam e vinham, ou ficavam. 

 
Não tardou, porém, que a fama de Maria corresse de boca em 

boca. Os mais versados nos textos antigos comparavam-na a Tamar, a 
embusteira; outros a Ester, a sedutora. Muitos, observando aqueles olhos 
sempre vagos e distantes, estremeciam de incompreensível terror; e pensavam 
em Judite, a que decepara a cabeça de Holofernes, ou em Atalia, a tenebrosa 
rainha. 

 
Ao contrário de suas iguais, submetidas nas sórdidas vielas ao 

deboche e ao espancamento da soldadesca e dos indivíduos de baixa estirpe, 
Madalena sustinha-se no declive, com um ar de autoridade inexplicável. Sobre 
o seu regaço, os mercadores deixavam cair as moedas de ouro. Os príncipes das 
sinagogas iam visitá-la furtivamente, às horas mortas. 

 
Madalena tornou-se detentora dos segredos dos fariseus 

santarrões, aqueles que baixavam a cabeça na rua, com ares pudicos; e isso a 
fez temida. 

 
No entanto, surda tristeza minava Madalena. À hora em que os 

primeiros astros cintilavam sobre as águas do lago, desdobradas como um manto 
cor de violeta, ela se abstraía, os olhos errantes pelo céu profundo, e a serva, 
que dedilhava levemente as cordas do alaúde, tomava-se de vagos arrepios de 
medo. 

 
Eram, por certo, espíritos maus que Madalena trazia no corpo. 

Tinha o ar das princesas desterradas e das sibilas pagãs que erguiam a voz rouca 
nas cavernas. Aquela melancolia lembrava qualquer coisa de inexprimível, 
como os soturnos tédios do rei Saul e o mutismo sombrio dos possessos. 

 
Às vezes, esses longos alheamentos prosseguiam noite a fora; e, 

por toda a casa, reinava um mal-estar, uma sombra indizível, que aterrava. 
 
As lamparinas brilhavam como estrelas no silêncio dos velários 

escarlates. Numa pira de bronze, de boca esbraseada, ardia o nardo em volutas, 
desenhando formas vaporosas de visões sobrenaturais. E Madalena, recostada 
em largos coxins de plumas, continuava a cismar. 
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As servas falavam em voz baixa, como se houvesse morrido 
alguém. As horas corriam finas e lívidas. Chegavam das ruas, dos prostíbulos, 
os rumores, em surdina, de vozes e de passos, numa cadência ondulante, 
monótona, que os misturava ao abafado escachoar do lago nos barrancos e na 
praia. 

 
Na próxima semana, continuamos. 
 
 

 


