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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 quinta pare do 
Capítulo “O ABISMO E A ESTRELA”, 
com enfoque no encontro de Maria 
Madalena e Jesus. Sigamos ao 
escrito: 

 

O ABISMO E A ESTRELA – Parte 5 
 
A hora em que Jesus chegou à casa de Simão, já estavam 

reunidos os príncipes de Magdala, cheios de curiosidade por ver e ouvir o novo 
Rabi, cuja fama corria de boca em boca, pelas cidades de Israel. Com as 
fisionomias irônicas, em que brilhava um leve sorriso de superioridade, os 
convivas aguardavam na sala do banquete a entrada do Mestre. 

 
O anfitrião, aparentando ares de complacente desdém recebeu o 

hóspede sem o ósculo habitual, dispensado a pessoas de maior acatamento; e, 
para requintar a estudada negligência por parte do amo, os servos não 
ofereceram a Jesus e seus três companheiros a bacia de água e a toalha, a fim 
de lavarem os pés, empoeirados através das aberturas das sandálias, e o óleo 
com que untassem os cabelos ressequidos. 

 
Simão considerava alto apreço, conferido a quem quer que fosse, 

o simples fato de receber alguém um convite para sentar à sua mesa. No caso 
de Jesus, a sua magnanimidade era enorme, concedendo a um rabi, que 
recentemente exercera o humilde ofício de carpinteiro, a honra de participar 
das conversações com homens opulentos, da melhor sociedade de Magdala. A 
generosidade de Simão culminava, permitindo ao Mestre fazer-se acompanhar 
de dois ou três discípulos, da ínfima categoria social dos pescadores, homens 
que se vestiam mal e que talvez nem soubessem comportar-se à mesa. 

 
Jesus e seus discípulos entraram humildemente na sala opulenta, 

onde os olhares curiosos se fixaram em suas figuras de peregrinos de todas as 
estradas. 

 
Simão presidiu ao banquete, colocando o Mestre e seus 

companheiros nos lugares mais modestos. 
 
O jantar ia terminar, e os servos ministravam as últimas iguarias, 

quando insólito burburinho se formou no átrio. 
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Antes que Simão tivesse tempo de mandar sindicar do ocorrente, 

um quadro imprevisível surgiu aos olhos dos convivas estarrecidos; no 
retângulo da porta, afastando o velário e agarrada pelos servos ameaçadores, 
estava Maria Madalena, trazendo nas mãos grande vaso de alabastro. Fixava a 
assistência, face por face dos convivas, numa atitude que parecia, ao mesmo 
tempo, de timidez e ameaça. E, à proporção que os seus olhos iam pousando 
em cada em daqueles homens, as frontes iam baixando, e havia motivos para 
se curvarem... 

 
O próprio Simão que, secundado por um príncipe da Sinagoga e 

um venerável tapeceiro, discorrera largamente, perante Jesus, acerca dos 
costumes depravados dos saduceus, ele próprio obliquou o olhar; e, quando o 
mestre-sala lhe perguntou se deveria expulsar a audaciosa mulher, murmurou 
sucumbindo: “Deixai-a...”. 

 
Madalena avançou em direção do Mestre e, soluçando, ajoelhou-

se aos pés. 
 
Jesus discorria, tão longe de tudo que o cercava, que não punha 

reparo senão em que os circunstantes já não podiam prestar-lhe atenção às 
palavras. 

 
Curvada por detrás do Mestre, Madalena chorava convulsamente 

sobre seus pés, regando-os de lágrimas. Com as longas madeixas louras 
enxugava-os e, beijando-os, ungia-os de excelso perfume que impregnava 
todo o ambiente. 

 
Na próxima semana continuamos com o relato. 

 


