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

 

O ABISMO E A ESTRELA – Parte 4 
 
Ao tédio de Madalena, a Eloquência do mendigo: 
 
- Ele cura os leprosos! 
- Elieser também curou... 
- Vi, com meus olhos, fazer andar os paralíticos! 
- Na piscina de Betesda os entrevados também recuperaram os 
movimentos... 
- Ensina a Lei! 
- Os escribas e os doutos também ensinam... 
- Ressuscitou a filha de Jairo e o rapaz de Naim! 
- Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta... 
- Aplacou a tempestade no mar! Grita a eloquência o mendigo. 
 
Moisés também abriu o caminho nas águas do mar... responde o 

tédio de Madalena. 
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- Multiplicou os pães! 
- Nossos antepassados também comeram o maná do céu no 
deserto... 
- Caminhou sobre as águas do mar! Ouvi bem: caminhou sobre as 
águas! 
- Outrora também Sadrach, Mosach e Abed-nego passearam 
dentro de uma fornalha ardente com Ele... 
- Escutai... que mais vos hei-de dizer? Ele é bom, é justo e anda 
com os humildes. 
- Talvez seja um essênio... 
- Diz que o sol nasce para os bons e para os maus! Madalena 
estremece: 
- Ah! Disse tal coisa? 
 
O mendigo, entusiasmado: 
 
- Sim, e disse mais: bem-aventurados os brandos, os pobres, os 
que choram, os que perdoam, os que têm sede e fome de justiça! 
 
Madalena interessando-se: 
 
- Deve ser, então, mais do que um profeta! Fala, fala... 
 
E a voz do mendigo: 
 
- Senta-se à mesa dos publicanos, prefere a companhia dos 
pecadores! 
 
Madalena agita-se; seus olhos brilham, sua palavra desata-se: 
 
- Oh! Então é, por certo, aquele que esperamos! Sim, outro não 
pode ser. Os profetas não podem andar com os pecadores, não 
podem comer e beber à mesa dos impuros, porque seriam 
maculados pelo som das palavras dos lábios que insultaram, que 
blasfemaram, que beijaram com luxúria ou com a frieza 
impudente. Este cheiro de pecado, percebes? Este hábito que sai 
de minha boca, esta emanação que se evola de mim, que impregna 
estes velários, tudo isto perturbaria a paz dos santos e a luz dos 
profetas. E é certo, então, que Ele se aproxima dos pecadores? 
- Anda com eles, senta-se à mesa eles! 
- E não se mancha? E não exprime no semblante o desgosto que 
uma alva pomba sentiria pousando na lama? 
- Ele perdoa os pecados! 
 
Madalena salta, põe-se de pé: 
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- Deve ser o Messias! Deve ser o Messias! Alguém que participa das 
nossas dores para compreendê-las, estando, porém, isento das 
causas das nossas dores, porque participa também do poder do 
Céu. Deve ser o Messias! Deve ser o Messias! 
 
Madalena, exaltando-se, transfigurou-se: 
 
- És um mendigo e eras um leproso. Podes compreender o que vou 
te dizer: é do fundo dos abismos que se vê melhor o céu! Os que 
andam à superfície da terra distraem-se por causa das paisagens 
da terra. A terra tem suas seduções, a sua luz. Os santos sobem 
ao píncaro das montanhas para fugir dela; nós, pecadores, 
rolamos até embaixo, à mais extrema profundidade. Existe 
apenas uma fresta para o alto; através dessa fresta não vemos 
mais a terra: só podemos ver as estrelas. Os abismos anunciam as 
estrelas... 
 
- Sinto que é Ele e quero vê-lo! Outrora, quando escutava meus 
pais lendo os livros sagrados, adivinhava que os tempos estavam 
próximos. Nunca mais pude ler os Profetas porque a minha 
presença não é tolerada nas sinagogas. Mas, já não tenho dúvidas: 
é Ele e quero vê-lo! Dize-me que coisas poderei ofertar-lhe? 
Dinheiro? Para que lhe servirá? A minha casa? É indigna dEle. 
Talvez um manto, uma túnica. Dize-me tu, que o conheces, que 
poderei oferecer-lhe? 
 
- Dá-lhe aquilo que mais estimarias... 
 
Madalena olha em torno. Seus olhos fixam uma ânfora. 
 
- Os meus perfumes! Sim! Naquele vaso de alabastro tenho o mais 
esquisito dos unguentos que veio na última caravana do Egito. É 
o perfume do lótus; custou-me o preço de um campo. É com ele 
que embalsamos as horas do pecado. Mas o perfume é inocente, 
e, mesmo quando se evola do meu corpo, é ainda inocente, porque 
vem do lótus, e o lótus é puro. Talvez este aroma recorde os meus 
pecados. Mas o remorso também é uma recordação. Há de ser o 
perfume que lhe oferecerei... 
  
Na próxima semana continuamos. 

 


