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

paz e descanso na presença de nosso Deus. Estamos seguindo pelo capítulo “O 
ABISMO E A ESTRELA”, retirado do livro “Vida de Jesus”, de Plínio Salgado. 
Hoje disponibilizaremos a sexta e última parte desse capítulo que relata o 
encontro de Jesus com Maria Madalen a. Sigamos ao escrito: 

 

O ABISMO E A ESTRELA – Parte 6 
 
Surdo cochicho perpassa a mesa, de ponta a ponta. O tapeceiro 

cerra os dentes de cólera; o velho príncipe da Sinagoga segrega a um 
mercador de panos: “É uma endemoninhada!”; astuto fariseu, de nariz de 
pato, sussurra: “Que escândalo intolerável!” e outro, de vasta calva 
reluzente: “Quem não a conhece?”. 

 
Simão, decepcionado pelo epílogo desastroso do seu jantar, 

cheio de cólera por ver, pela primeira vez, em sua casa, uma criatura daquela 
espécie, raciocina: “Se este fora profeta, bem saberia quem e qual a mulher 
lhe tocou, pois é uma pecadora...”. 

 
Madalena não cessa de chorar, agora em mais altos prantos, 

porque Jesus continua impassível, como se não tivesse percebido a sua 
presença. 

 
O Mestre voltou-se para o dono da casa: 
 
- Simão, tenho uma coisa a dizer-te. 
 
E Simão, desapontado: 
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- Pois dize-a, Mestre. 
 
Jesus tornou, em voz que todos ouvissem: 
 
- Certo credor tinha dois devedores; um devia-lhe quinhentos 
denários e o outro, cinquenta. E, não tendo eles com que pagar, 
perdoou-lhes a ambos. Dize, pois: qual deles o amará mais? 
 
Responde Simão: 
 
- Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. 
 
- Julgaste bem, concluiu Jesus. 
 
E, voltando-se para a mulher, que acabava de esvaziar a última 

gota do perfume e continuava a soluçar, o Mestre disse a Simão: 
 
- Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água 
para os pés; mas ela regou-me os pés com suas lágrimas e os 
enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, 
desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me 
ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com 
perfume. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são 
perdoados, porque muito amou; mas aquele a quem pouco é 
perdoado, pouco ama. 
 
Como num atordoamento, Madalena arrojou-se ao chão. Agora, o 

pranto era mais alto, mais convulso. O pranto dos náufragos, quando se 
sentem salvos; dos cegos, aos quais restituiu a vista, e dos entrevados, 
verificando que podem andar. 

 
Era a impressão de um encontro, de um súbito conhecimento de 

si mesma. Os descobridores de ilhas desconhecidas talvez nos pudessem dar 
uma ideia da emoção de Madalena. 

 
Encontrara o Cristo, fato maravilhoso; e encontrara-se a si 

própria, o que era mais assombroso ainda. 
 
No meio dos crimes e dos vícios, mergulhando nas sombras da 

dúvida e debatendo-se nas inquietações de todos os sonhos, quem pode estar 
seguro de descobrir a sua verdadeira fisionomia, a sua recôndita 
personalidade? 

 
Era essa a descoberta de Madalena. 
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O eixo do mundo desviava-se. As paisagens transfiguravam-se. 
Todo o longo passado de humilhações e de infâmias parecia-lhe inexistente. 
Que havia, agora, de comum, entre ela e a “outra”? 

 
Madalena acabava de nascer e o espetáculo de um mundo novo 

deslumbrava-a... 
 
No silêncio contrafeito da sala, a voz de Jesus ergueu-se com 

infinita majestade. E os riscos fariseus e os sapientes doutores, atordoados 
pelo que viam, os olhos fixos no semblante do Mestre, que fulgurava num 
esplendor, ouviram estas palavras: 

 
- Mulher, a tua fé te salvou; vai-te em paz. 
 
Madalena ergueu-se, cambaleando como ébria, e deu alguns 

passos. Depois, voltou-se, e todos os olhos baixaram. Os seus cabelos caíram 
revoltos, como ondas resplandecentes, e dos seus olhos azuis, e do ritmo 
harmonioso da alta silhueta, irradiava uma serenidade dominadora. 

 
Mas súbita alegria sacudiu-a; e, abandonando a sala, deitou a 

correr com a precipitação alada de um mensageiro de vitória... 
 
Na próxima semana, seguimos com mais um capítulo: “ERA UMA 

VEZ...”. 
 


