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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. Seguimos com a segunda pare do Capítulo “O ABISMO E A 
ESTRELA”, com enfoque em Maria Madalena. Sigamos ao escrito: 

 

O ABISMO E A ESTRELA – Parte 2 
 
Quando Madalena se entregava, dias seguidos, àquela amargura, 

as servas despediam as visitas no átrio. 
 
Um legionário romano, que violentou, com murros, a porta, e 

penetrou, aos gritos, no recinto da cortesã, encontrou-a numa atitude inerte, 
deitada sobre o leito, os grandes olhos vagos, flutuando nas tenebrosas cismas. 
Com enormes gargalhadas, avançou para ela. 

 
- Eh, mulher! Tens um ar de rainha! Que pensas que és? 
 
Sacudiu-a, magoando-lhe os braços, e atirou-a violentamente 

sobre o divã: 
 
- Então não me recebes? És uma rameira como as outras... 
 
E como ela persistisse num silêncio pétreo, o legionário desferiu-

lhe uma bofetada. 
 
- Por que me maltratas? Perguntou Madalena. 
 
- E fixou o rude soldado. Seus olhos tinham um brilho estranho, 

quase desvairado. O militar berrou, gargalhando: 
 
- É louca! É louca! 
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E, desferindo um pontapé na pira, que tombou espalhando as 

brasas no tapete, e apagando as lamparinas a golpes de gládio, saiu com risadas, 
a bradar: 

 
- É louca! É louca! 
 
Noutra noite, viera um rico mercador de Tiro. As servas 

atenderam-no e despacharam-no à entrada do átrio. 
 
- Dizei-lhe – implorou – que os meus camelos estão carregados de 

riquezas e em minha bolsa pesam as dracmas de prata... 
 
As servas voltaram informando ao mercador de que a cortesã nada 

respondera. 
 
- Volvei a ela – tornou – o oferecei-lhe vinte, trinta, mesmo 

cinquenta denários. 
 
Mas as mulheres, tendo ido e vindo, disseram: 
 
- Ela não se move: parece nem te ouvir. 
 
O mercador retirou-se e desapareceu na rua dos grandes 

prostíbulos. 
 
Aconteceu também certa vez, que um velho príncipe da Sinagoga, 

disfarçado sob o turbante e o manto idumeu, aproximou-se, cheio de cautelas, 
na casa de Madalena. Ele sabia que Salatiel, o tapeceiro da cidade, que se 
arruinara, atribuindo sua desdita ao assalto de bandidos nas estradas do Sul, na 
verdade consumia a fortuna aos pés da bizarra aventureira. Experimentava, por 
isso, o príncipe, invencível curiosidade em conhecê-la, tanto o desastre do 
outro lhe açulava os desejos. 

 
Naquela noite, porém, Madalena achava-se entregue às surdas 

melancolias e as servas preveniram ao príncipe, alvitrando-lhe voltar noutra 
ocasião. Sem conseguir compreender, e supondo que alguém mais feliz o 
precedera àquela hora, ia o doutor sair do átrio, quando notou que vinha da 
rua, ao seu encontro, um dos fariseus, o mais exigente de todos no que tocava 
aos pecados da concupiscência. 

 
Aterrorizado à ideia de se sentir descoberto, o velho rabino correu 

para dentro da casa, escondendo-se por detrás de um velário. Esperou longos, 
eternos minutos, escutando a alteração do fariseu com as servas e, quando tudo 
recaiu no silêncio, afastou a cortina para se retirar. 
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Foi então que viu, numa imobilidade de morta, Maria Madalena 
sobre o peito de púrpura, os olhos perdidos no mistério de insondáveis 
distâncias. O semblante era de uma palidez de marfim, destacado no fundo de 
ouro da cabeleira. 

 
Cheio de espanto, o príncipe da Sinagoga exclamou: 
 
- Ma-da-le-na! 
 
Ela pousou sobre ele os olhos de azul profundo, com os horizontes 

da solidão das montanhas e do mar; e não lhe disse uma só palavra. Não parecia 
mulher, mas fantasma, estranho fantasma, exprobando, mudamente, a sua 
luxúria e a sua hipocrisia. 

 
O príncipe deu dois passos para trás, embrulhando-se nas dobras 

do manto; ela acompanhou-o com o desvairado olhar, que parecia vir das 
regiões enevoadas da loucura. O velho príncipe da Sinagoga deixou pender os 
braços estarrecido; o manto grosso de beduíno escorregou-lhe dos ombros, 
tombou aos seus pés; e, sobre a túnica de linho e seda, com botões de ouro 
reluzindo, a sua longa barba grisalha abriu-se como leque de plumas negras e 
brancas. 

 
Meio curvado, a voz abafada num murmúrio, sussurrou com 

assombro: 
 
- Maria de Magdala... 
 
Ela continuava imóvel, numa palidez transparente, os lábios meio 

abertos, a expressão delirante, a olhar sem ver, como os olhos das estátuas. 
Súbito terror apoderou-se do ancião. Afastando-se, aos poucos e sem voltar as 
costas para a estranha mulher, murmurou: 

 
- Endemoninhada! 
 
E, ganhando a porta, mergulhou nas sombras da rua. 
 
Na próxima semana, seguiremos com a terceira parte. 

 


