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Meus queridos amigos, bom dia! Um final de semana de muita paz 

e graça da parte de nosso Deus. Disponibilizamos, hoje, mais um capítulo do 
livro “Vida de Jesus”, de autoria de Plínio Salgado, publicado pela editora 
Panorama. Seguimos com a terceira pare do Capítulo “O ABISMO E A ESTRELA”, 
com enfoque em Maria Madalena. Sigamos ao escrito: 

 

O ABISMO E A ESTRELA – Parte 3 
 
Madalena vivia o drama das almas que não se realizaram. A 

inquietação dos caminhos que anseiam por afluir a uma larga estrada, que 
existe, longe ou perto, mas que é a estrada, a única estrada. 

 
Alguma coisa a esperava no espaço e no tempo. Sentia que nascera 

para encontrá-la, essa coisa vaga, indistinta, incorpórea e tão grande, que 
arrebatava todo o seu ser quando se punha a pensar nela. 

 
Sua casa aparentava requintes de luxo. Mais infame, portanto, do 

que os sórdidos conventilhos, onde há maiores depravações, mas onde a dor é 
maior, porque os espancamentos são frequentes e as humilhações mais 
degradantes. 

 
Nos extemos círculos da luxúria, onde todos os sentimentos se 

decompuseram no lodo, germina, brota, entreabre-se a estranha flor do 
martírio. 

 
Desesperos de vérmina comburente; choros por detrás das 

máscaras álacres; e as lágrimas enxugadas nas trevas, como num lenço negro. 
 
(...) 
 
Um dia Ele virá...  
 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDmKXLvonNAhXIMSYKHTK-ANgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ffilosofiaimortal.blogspot.com%2F2015%2F09%2Fsanta-sara-filha-de-jesus-cristo-e.html&bvm=bv.123325700,d.eWE&psig=AFQjCNE1IjHur-lcLTf78DYZjBIlVxiG1g&ust=1464961904403182


 

Roberto de Albuquerque Cezar 

E, quando vier, trará consigo uma luz muito suave. 
 
Afagará a cabeças das criancinhas. Abençoará os humildes, as aves 

inocentes e as flores do campo... 
 
Ele virá um dia... 
 
E, quando vier, cessará toda a brutalidade. Das suas mãos jorrará, 

como a fonte do deserto, a justiça contra toda a opressão. Terá na sua destra 
uma espada de fogo; na cabeça uma auréola de luz; e, quando se sentar no 
trono de Davi, florescerão as montanhas e os vales, e as árvores vergarão com 
seus frutos. E toda Israel dirá: “Bendito o que veio em nome do Senhor!” 

 
Um dia, certamente, Ele há de vir! 
 
E, quando vier, curará os enfermos e elevará os humildes; os 

camponeses, os soldados, as mulheres do povo. A sua mão se estenderá para os 
mendigos e para as prostitutas, e, sendo inocente como os cordeiros e mais 
puro do que as estrelas, será chamado “o irmão dos pecadores”. E todo aquele 
que tiver pecado, por maiores que sejam os seus crimes, se salvará por seu 
amor; porque o seu amor inspira graça e paz sobre a terra. Ele erguerá os 
espíritos do fundo dos abismos, e iluminará os corações de alegria. Como a águia 
dos céus, abrirá suas asas e acolherá todos os oprimidos. Como o sol, nascerá 
os que foram chamados... 

 
Um Ele há de vir... 
 
E, quando vier, haverá para todas as almas cansadas de seus 

próprios crimes a possibilidade do regresso ao País da Luz. Só então serão 
arrancados da sua desdita aqueles que os homens repeliram definitivamente, 
aqueles que o mundo condenou sem remissão, e que choram sem esperança.... 

 
Ele virá! Virá para os seus... 
 
(...) 
 
Já muito tarde, quando os rumores dos prostíbulos esmoreciam, 

apareceu-lhes um mísero mendigo, tão coberto de poeira dos caminhos e tão 
roto e sujo, que as escravas recuaram assustadas. 

 
- Quero ver a Maria Magdala... – disse numa voz cheia de audácia. 
 
E, como reparasse a perplexidade das mulheres: 
 
- Dizei-lhe que sou aquele que estava junto da fonte, em 
Tiberíade, no mês de Nissam; a sua esmola permitiu-me ir aos 
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confins da Galileia, à procura do Rabi; e eis que estou curado, e 
venho agradecer-lhe, trazendo-se uma boa-nova. 
 
As servas entreolharam-se indecisas; naquela noite haviam 

despachado três ricos mercadores e um saduceu de passagem para Jerusalém; 
como seria possível introduzir o pobre homem esfarrapado e coberto de poeira 
dos caminhos? O mendigo percebeu a dúvida das mulheres e disse: 

 
- Ide, e dizei apenas que Ele já veio, aquele de quem falam os 
profetas. 
 
Uma das servas, mais animosa, atendeu à súplica e voltou dizendo, 

cheio de asco pelo estranho visitante: 
 
- Entrai! 
 
Na próxima semana continuamos. 


