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gres ou tristes., de incentivo à guerra ou de temor às suas d.:!; 

vindades telúricas. 

Com sua experiência de mestre o incomensurável Beetho 

ven afirmou:- "A música é revelada mais alta do que qualquer s~ 

bedoria ou filosofia." O popular poeta espanhol Don Ram6n de 

Campoamor disse que "a música é a voz do infinito".- "A múnica 

é a chave do coração feminino"- proclamou o poeta alemão J. 

Godefroy Seume. O patriota italianó Giuseppe Mazzini, entre 

sua atividade de revolucionário internacional, ainda sabj.a pr_2 

clamar:- "A mú sica é a fé que se tem em um mundo, cuja poes ia 

não é senão a alta filosofia." Martim Lutero aconselhava: - 11 A 

música é o melhor refrigério para um desconsolado: por sua ca~ 

sa o coração serena e renova-se. 11 

1; pela música que as crianças manifestam tOda sua in 

gênua alegria de viver, em seus folguedos e cantares. Samuel 

sentia-se enlevado ao ver, na via pública, um grupo de crian -

ças fazendo roda e cantando: 
. . 

"Ciranda, cirandinha, 

Vamos todos cirandar, 

Vamos dar a meia volta, 

Volta e meia va mos dar. 11 

Sentindo a nítida união da músic~ com a _ingenuidade 

dos pequenos cantores , lembrava-se Samuel de velho r efrão, a

prendido na Europa:- "Senta-te com segurança onde se canta,-po_E 

que gente má não conhece canç~es." 

3 = 
O gênero musical em que Samuel mais se des taca va era 

o lírico. Na Europa, com os melhores professores , tivera opo_r 

tunidade de educar sua voz, naturalmente robusta e portentosa, 

e adaptá-la~ com perfeição, às maiores exi~ências dos papei s 

encritos na t essitura de tenor dramático . Possuindo apreciá 

vel extensão vocal, Samuel podia perfeitamente cantar no re ~is 
<::> -
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tro de terror lírico ou de meio-carf ter para o que não lhe fa! / _____.. 
tavam flexibilidade e um belo timbre. S6 encontrava dificuld~ 

des na tessitura de tenor ligeiro, que jamais o atraiu. 

Estava sempre pronto a emprestar seu concurso em 

saraus familiare.s ou festas de beneficiência de instituiçÕes 
. . 

de caridade. Dai ser conhecido, embora amador, como o melhor 

tenor dramático da capital. 
. ~ 

Entretanto, nem todos os papeis 

lhe agradavam i gualmente. · Gostava mais de interpretar perso-

nagens temperamentaisJviolentos, impulsivos. Tinha, pois,pre

dileção~ por ·um " TURIDDU"~ um "CAUI0 11 ~ um "PERI", um 11 0TELL011
, 

um 11 NLANRICO". Eram~ também~ do seu gOsto os herois wagneria 
.. 

nos, que exigiam vozes potentes, de registro agudo brilhante 

vozes de "HELDENTENOR". 

4 -As temporadas de 6pera eram realizadas no Teatro Li-
. . 

rico, onde, todos os anos, se apresentavam grandes companh:i.as 
. . 

italianas, quase sempre, com os artistas de mais evid~ncia na 

cena internacional. 

Em certa temporada estava prevista a 6pera "OTELIJO", 

de Verdi, verdadeiro "drama musical" .na expressão wagnerisna~ 

Para o difícil papel titular viera um tenor italiano, apontado 

como um possível sucessor de TAI\'IAGNO, o criador do personagem, 

homem excepionalmente forte e possuidor da mais portentora voz 

até então conhecida. 

Poucos dias antes da estréia~o tenor a doeceu, fi can 

do impossibilitado de cantar. Sem s ubsti tuto na companhi a e 

para evi tar o ~rej u izo com o afast amento na 6peru, fu ce à s des 

pesa s j á efctucdas , o empresário procurou i ndasar da existSn -

cia de al e um "Otcllo" indí r:;ena . Pr o~t2men te lhe foi i n c'i icado 

Samuel, o qual, c om poucos ensai os , f icou em condi çÕes de en -

fren tar a exi ~cnte plat&ia do reatro Líri co. 

O s ucess o de Samuel foi absol uto e comple to desde 

sua tri unf ante entrada , em cena , com o rctue1bante crito ~i c vi-
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t6ria de "OTELLO": 

"ESULTATE! L' ORGOGLIO MUSULt1ANO SEPOLTO l<.: IN MAR,NO.§ 

TRA E DEL CIEL t. GLORIA! · DOPO L 'ARMI LO VINSE L 'URAGAN0. 11 

Essa e~trada, talvez, a mais difícil entrada para te 

nor, em todo repertório lÍrico~ tem a curta duração de doze com 

passos, mas exiee grande poder vocal e fortíssima personalida

de cênica~ até então s6 apresentados por TA1JAGNO, para quem Ver 

di teria escrito o difícil papel. 

Samuel foi aplaudidíssimo. Por seu físico e tempera-

mento, êle estava cenicamente perfeito no papel de Mouro, com 

sua naturalidade espontânea na exteriorização brutal do ciume 

e violência física. SObre sua interpretação vocal ·, ninguém me

lhor que Monsieur Paul Clandel, crítico de arte dos jornais de 
-

Paris, o qual, de passagem pelo Rio, publicou em matutino cario 

ca: 

"0 Sr. Samuel Stein é um extraordinário tenor dramá-

tico, verdadeiramente um "fort ténor11 ou 11 ténor heroique," urn 

"HELnENTENOR" dos alemães, capaz de enfrentar t Odas as dificu1, 

daàes das partituras wasnerianas. Sem receio de contestação , 

não hesitamos em afirmar que Samuel Stein nada fica a dever a 

Francesco TamaGano, cuja estréia , como criador de "OT-riJL0 11
, ti 

vemos o prazer de assistir, a 5 de fevereiro de 1887 , no Scala, 

de 1~a1ão. Cenicc::mente, a mesma impressj.onante presença física, 

a mesma fi r;ura c:i.~antesca, a mesma materialização do cinme mais 

brutal e viol ento . Vocalmente, as mesmas notas apocalípticas . 

Com uma srnnde vanta~em, entretanto, ~ara Samuel, que , voz vi 

brante, belí s s i ma, límpida , a gradável, homogênea
1 

na turalm3nte 

extensa, -não necessita aumentar as sonoridades retumbant es à 

. custa de r3 sso!'l~ncia nasal, co~ o faz TarJagno , com crave risco , 

talvez , p~ra sua sa6de e futuro ar tístico. Temos a coa vicç~o 

de que, se o Sr. Samuel Stc in se dedic~c8o h 
1/ 

to breve seria celebri~a de internacional. 

1
, . . 
J.~::.ca , ~ u~-

. . 
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Foi justamente ~ste o argumento apresentado pelo em

presário da companhia l!rica para tentar convencer a Samuel de 

acompanh~-los.de volta à Itália: - em breve seria celebridade i~ 

ternacional. Samuel, entretanto, preferiu continuar seu curso 

de medicina. 

Por que voe~ preferiu ser médico a ser celebridade 

internacional, como artista l!rico? perguntou-lhe um amigo. 

- .Eu ainda serei celebridade internacional na ciência 

médica. Pretendo transformar minha mansão, na Tijuca, com o 

parque em t~rno, ocupando todo quarteirão, numa grande Casa de 

Saúde, que, em pouco tempo, será transformada em importante Cen

tro de Estud os Médicos , o maior, sem dÚvida, da América Latina 

e um dos maiores do mundo. Ainda mais, pretendo conquistar o 

Prêmio Nobel. 

O de medicina? 

Sim, já que Nobel não criou um outro prêmio, que eu 

gostaria de conquistar . 

Qual ? 

O prêmio do Anti-Clericalismo. 

6 

Todos os que assitiram "Otello" interpretado por Sa

muel, guardaram uma grata recordação do ines quecivel espetáculo. 

Todos, menos um ••• Para o jovem Flávio , sobrinho de Eduardo Sou

za, a pior coisa que lhe pod ia ter acont ecido na vida, fOra ter 

levado sua noiva Gilda ao Teatro L!rico, naquela noite ••• 

Gilda , modesta mestra de escola primária , era UQa jo

vem sonhadora e terna . Vizinha, desde meninota , de Flávio, aco_2 

tumava-se · a ver nele, mais que um amigo, um irmão. Mais tarde , 

com a puberdade , seus s entimentos evoluíram e terminara por fi

car noiva de Flávio , embora por vezes , lhe f Osce aind~ custoso 

di s tinguir entre o noivo e o irmão . Sem maiores transportes afe 
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tivos, ela mantinha, entretanto, plena consciência de seus seB 

timentos: amava Flávio ternamente e pretendia, coro o casamento, 

realizar o sonho de sua felicidade íntima. 

Mais tarde, conhecera Samuel em festinha familiar, 

na vizinbança ' de sua residência. Com êle conversar~ e dançara. 

Impressionaram-na, em Samuel, o cavalheirismo, a palestra inte 

ligente e interessante, o halo semi-her6ico que o envolvia.Mas, 

estava plenamente consciente de que a impressão deixava por Sa

muel nenhuma influência tivera sObre seus sentimentos para com 

Flávio e o espirito de lealdade, que lhe dedicava. Isto é, 

até ••• 

7 I· 

u 
Até a noite em que fOra assistir "Otello" em compa

nhia de seu noivo ••• Experimentara uma revolução em seus sen

timentos. Soprano lírico ligeiro de razoável valor, Gilda era 

uma entusiasta :pelo bel-canto. E como amante da 6pera, ela se 

sentira arrebatada pelas notas apocalípticas, a destacadíssima 

:personalidade cênica e a atraente presença física de Samuel no 

:papel de "Otello." E :por êle reconhecera estar repentinamente 

apaixonada. 

Dado o espírito de lea ldade com que sempre se enteB 

dia com Flávio, resolveu falar-lhe com tOda franqueza e romper 

os mútuos compromissos de noivado. 

- E assim, Flávio, estando eu, como já lhe disse,pe~ 

didamente apaixonada por Samuel, não posso me casar com Você. 

Pois, se o fizesse, quando mais tarde estivesse em seus bmaços, 

seria nos braços de Samuel que eu sonharia e star. E não deiX.§: 

ria de ser um adultério. Um adultério mental. Eu o resJ~O e 

estimo muito para praticar c om Você tal res trição mental , sem 

dÚvida , pe caminosa. 

E não houve pal a vra de ponderação de seu noivo ou, 

melhor, de seu ex-noivo que a demoveose. 

- Sei perfeitamente que nada posso eoperar de Samuel, 
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que mal sabe se eu exi sto. Não tenho a menor pretensão de 

conquistá-lo. Mas i s so nã o tem importância. Bastam-me a sa

tisfação de amá-lo ao longe e a certeza de que fui leal para 

com Você. 

Derreado, Flávio procurou seu tio Eduardo e lhe fa 

lou da desgraça em sua vida , provocapa involnnt riamente por 

Samuel. Impressionado com o abatimento de seu sobrinho, Edu

ardo procarou o amigo e lhe rela tou o fato·. Ao ter conheci

mento da paixão, que despertara nessa quase de s conhecida pr o

fessorinhn, Samuel esboçou um sorriso enigmático e suspeito ••• 

Passados alguns dias, Gilda recebeu em ca sa, trazi 

do por um mandalete especial, um estranho convite. Com firme 

e bem traçada caligrafia estava escrito: 

"Samuel Stein, para comemor~r o sucesso de "Otello", 

vai reunir amanhã, sába do, às cinco horas da t arde, em sua re 

sidência, na Tijuca, alguns amigos mais queridos, para lhes 

oferecer uma tarde artística. Sentir-se-ia honrado com a pr~ 

sença da Srtª. Gilda Pereira." 

Gilda não cabia em si de contenta mento. S6 o fato 

de ter sido lembrada por Samuel já a deixava em doce enlevo. 

Mas ••• por que teria êle se preocupado em convidá-la?! ••• Sim ••• 

talvez Flávio tivess e falado ao seu tio Eduardo ••• e êste ao 

seu amigo ••• Mas, nada importava no caso. O essencial é que 

ela iria se aproximar de seu bem amado, ouvir-lhe de perto a 

voz portentosa, penetrar por algum tempo na residência daque-

le, que era tOdo seu encanto . E s6 isto bastava para encher 

ingenuamente de belas fant~sias a cabecinha daquela professo

r inha terna e son~~dora ••• 

E foi em verdadeiro transporte de arrebatamento ín-

timo, que Gilda , com seu melhor vestido , qne , n em por i sno, dei 

xava de ser mod estíssimo, chegou à residência de Samuel , aos 
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quinze minutos para as cinco horas do sába do. Estranl1ou logo 

a ausência de movimento. Outros convidados já deveriam ter 

chegado. O serviçal, que .lhe abriu a porta, deu-lhe uma ex

plicação: 

O inicio da reunião foi retardado por meia hora. 

Os músicos ainda não chegaram. Alguns convidados já estão pre 

sentes, mas estão aproveitando o tempo disp onivel para viàtar 

o parque. Tenha a bonda de de sentar aqui, seru1orita, e sem 

demora terá companhia. 

O empregado indicou-lhe exatamente uma cOmoda pol

trona. Ao ficar s6, Gilda, ainda em semi-~xtase, passou a 

analisar o ambiente. A sala de entrada do palacete era ampla~ 

quase um pequeno salão, com o pé direito alto, talvez mais de 

cinco ou seis metros. Na altura do pavimento superior, corria 

em tOrno de tOda a sala, uma artística galeria, em comunica-

-çao com o interior da residência, e para a qual se subia por 

uma suntusosa escada, num dos cantos da sala. 

Esta era muito bem mobiliada com m6veis que, face 

seus apressados conhecimentos sObre o assunto~lhe pareceram 

ser estilo Luiz XIV. A pr6pria poltrona, em que estava c omo-

damente sentada, era vasta e magestosa como um trono. 

No centro da sala, uma mesa pesada euarneci da de 

revestimento de mármore pr ecioso. Suspenso sObre a me sa, um 

notável candelabro, de corcdo com bronze cin~clad o e embutido 

de ma de iras valiosas, t eotemunhando um or~ulho ostentat6rio 

e repro cl uzjndo vidros e eopelhos, para que Delhor fossem adm_! 

r adas tOdas suas fncetao e riquezas . Na rar ode ao fundo, u~a 

belíssima tapeçaria que , a o lonr,e , lhe pareceu ser um Gobelin, 

com sua car a cterí s t ica c omposição clássica e grande harmonia 

de cor es. 

Ter minado o exame , Gilda reparou na l2r~a porta em 

artístico arco, bem defro~te ~ sua poltrona , pela qual podia 

ver parte de um grande salão, t a l vez o local c1a "festinha :• . 
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Ao fundo do salão, via- se uma porta de comun i ca ção c om outras 

dependências do palacete . 

Gilda f e chou os olhos em doce êxtase. Como deve -

ria ser mar avilhoso viver naquela mansão. Não pelo seu luxo 

e apar a to, ma s únicamente pela pre s ença de quem ali vivia ••• 

Aquele artista admirável ••• t ã o di s tinto ••• tão gentil ••• tão 

cavalheiro. • • 9. 
~ -.; 

Brus camente foi ' Gilda despertada de seu enlevo por 

um estalido seco, como de uma bofetada, acompanhado por um laB 

citante grito feminino •.. De um salto, Gilda se poz de pé. 
' •' 

A porta do e r ande salão, ao fundo, abriu-s e com e s 

trépito e surgiu uma jovem bonita , com os cabelos soltos e ve~ 

tida com uma alví s s i ma cami s ola de dormir. Ela en t r ou no sa-

lão, de cos t as , com a mã o cobrindo a face, e r ecuando como a 

fugir de al go ameaça dor e terrÍYel. Loe;o ap6s encheu o vã o 

da port a a fi8ura hercúlea de Samuel. 

Es t a va i r r econhecível. Com os cabelos e a s roupas 

em de salinho; os olhos semi-para dos , com a~u ela f i xidez pr6-

pria dos ébri os , emb or a despedindo chi spa s de 6dio incontro

lável; a boca abert a com o l á bio grotescamen te ca~ d o, num ri~ 

tu s be s tial e de i xando encorrer pelo queixo uma baba vis cosa 

"" e r epulsiva , - Samuel tr~zia em sua ma o um azorrague de ca bo 

curto e longa corre i a . Parou um in s t ante n o vão ua porta e, 

meio cambal ean t e , gri tou com voz est ertorosa r ara a robre mu

lher, nã o mai s vi s ta por Gilda através da larf.a port a em arco, 

na sua Ans i a de f ugir. 

VocQ va i ap3nhar de n ovo, s ua vagabunda ! 

Do can t o ê!o salão, onde procure vo. se ocul tar , à e_g 

quer da de Gil da , ouviam- se os r,ritos pungen tcc da infeliz . 

- Samuel! "" For amor de Deus , na o oc bat a ! 

Mas , de nada r:dian te.ram s uas s ú:pli co. c . Samuel a von 

çou a té o centro do ercnde salão e , como uo vel'cladciro mons -

tro de cruelà8de , c omeç ou a fu sti~ar barbar3~cn te o corro da 
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pobre mulher, talvez caída ao solo , no canto elo salão . Gil 

da não a podia ver mas ouvia distintamente oeus gritos cruci

antes ap6s cada chicotada. 

- Samuel: Por amor de Deus, não rue bata mais! 

Mas o monstro, dementado pelo alcool; não a ouvia. 

E continuava a açoitar sem piedade o corpo da infeliz. Gilda 

não podia acreditar na cena brutal. · S6 a conhecia através de 

hist6rias do tempo dos escra vos, que eram barbaramente chico

teados por feitores desalmados. Teve vontade de fugir, de 

sair correndo pela porta de entrada da mansão, felizmente en

tremberta por esquecimento do empregado . Mao sentia seus péo 

pregados ao chão. E ali continuava ela , com o õlhar apavorado , 

a assi s tir a cena inacreditável. Depois de dez ou doze chie~ 

tadas, que para Gilda pareceram centenas, Samuel parou e gri

tou, com sua voz arras tada de ébrio enlouquecido. 

- Agora, vá para o quarto , s ua vanabunda ! E 

saia de lá sem minha ordem. 

... 
na o 

Gilda viu o vulto ela infeliz esqueirando-se r pid~ 

mente pela porta do fundo do salão. Horro~izadn , notou que a 

cami s ola , antes alvíssima, e s tava agora rl1bra e com lanhos san 

grentos das chicota das recebidas. 

Samuel, ainda no centro elo salão , lançou longe o 

açoite e r e tirou do bolso do ca sa co uma Garrafa levando-a ~ 

boca. Grande parte da bebida derramou-se por sua roupa e o 

assoalho . Ao repor a garrafa no bols o, Sa muel percebeu a pre

sença d e Gilda . Limpando , em ge oto erosneiro, os lábios com 

o dorso da mão, lançou em direção à jovem uo s orri so alvar e 

dirigiu-lhe a pal a vra , com voz arrastada de al coólatra: 

- Ah! meu amor! •• Eu nã o sabi a que você já tinha 

chegado ••• Espere-me um instante ••• Eu vou passar uma ár.ua no 

ro sto e me pentear e já vol t o par a a bra çar e beij ar voe~ ••• e 

t eremos uma tar de de amor ••• que você n unca mcis esquecerá ••• 

Espere-me aí um in stante ••• 

E em tom quase ameaçador , acrescentou: 
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- Não fuja 1 ••• Não fuja! ••• 

Cambaleante, Samuel retirou-se pela porta do gran

de salão, ao fundo. S6 então Gilda caiu em si sObre o perigo, 

a que esta va exposta. Não haveria reuniã o al guma. O convite 

fOra uma armadilha para atraí-la àquele antro c1e perdição e 

crueldade inomináveis. Samuel, prov velmentc soubera de sua 

paixão por ~le e resolvera aproveitar-se an oportunidade para 

acrescer mais uma viti ma à · sua lista ••• 

E ela ali estava indefesa, a mercê daquele bruta -

montes , que lhe prometia, agora abraços , beijos, carinhos , p~ 

ra, amanhã, tratá-la como mais uma de suas escravas . Não po

deria ter dÚvidas sObre o futuro , que a aguardava. Mais tar

de, quem estaria lançada a o solo para ser im~iedosamente fla

s elada seria ela, a tola professorinha , que trocara seu noivo 

tão gentil por aquele monstro , por quem ela , estupidamentc , se 

julgara apaixonada. S6 havia uma decisão a tomar : -fugir ••• 

-Não fuja ! ••• - dissera Samuel em tom qua se amea

çador. Mas era sem dÚvida, o que ela devia fazer ••• Fugir , 

fugir desabaladamente daquele antro satânico, como se estive~ 

se a fugir, de fato, das quintas do Inferno ••• E, assim, ela 

o fez sem maior hesitação ••• 

10 
~ 

Mal desaparecera Gilda pela porta principal do pa-

lacete, propositadamente deixada entre-aberta pelo empregado , 

e ressurgir am na sala Samuel e a jovem "chicoteada". Ele 

não mais apresentava sinais de "embriaguez" , tüo evi dentes mo 

mentos ante s , e ela já s e r efizera ràpi damcnte da "flaeela -

ção" sofrida , apre sentando-8e bem pen t ea da e c om um elegante 

vestido estampado . Da galeria superior de scer am pela suntuo 

sa escada, Eduardo Souza e seu sobrinho Flávio. 

- Salomé diri r,iu-s e Eduar do ~ jovem - você é uma 

verdadeir a artista . Se eu não soubesse que tudo era uma far-
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sa, eu seria capaz de jurar que voe~ e s tava sendo realmente 

chicoteada,- tal a veemência impressionante de seus gritos e 

apelos de clemência ••• 

Sa~omé, ap6s uma gostosa gargalhada, respondeu ale-

gremente: 

Ora: Foi fácil representar o papel de "chicote!! 

da", graças à p<O_lpuda gratificação que Samuel me preme teu. 

Um empregado apareceu na sala. 

-Sr. Samuel. Que devo fazer com o colchão? Ele f1 

cou todo arrebentad o com as chicotadas . 

Queime-o. Lance-o ao lixo, assim como a camiso

la manchada com tinta vermelha ••• 

ça. 

de Gilda. 

O empregado afastou-se, abanando l evemente a cabe-

- Que pena: Um colchão novinho~ •• 

11 
~ 

No dia seguinte Flávio apareceu, à tarde, em casa 

- Gilda, eu não me c onformo com a solução do nosso 

caso, dada por Você. Afinal de contas , é conversando que a 

gente se entende ••• 

Gilda não p~de mais se conter. Lançou-se aos bra

ços de Flávio e, apoiando a cabeça em seu ombro, prorrompeu 

em ch~ro convulsivo. Depois de ter desabafado, conseguiu ar 

ticular algumas palavras : 

- Meu bem! ••• Desculpe-me o que eu lhe fiz ••• Eu 

devia estar louca ••• para trocar Você ••• por aquele monstro ••• · 

Flá vio, esforçando-se por conter o riso, simulou 

surpresa : 

- O que é que Você está dizendoJ Gilda? 

Esta, mais c alma , rela tou-lhe, co~ riQueza de por-

menores, o que lhe a contecera na véspera. O convite recebi-
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do com tanta alegria; o êxtase experimenta do ao entrar no p~ 

lacete de Samuel; depois, a cena brutal e inesperada, e, fi

nalmente , a fuga desabalada, a aversão agora sentida por aqu~ 

le homem. 

Mas, eu ainda vou desmascarar aquele bandido. Vou 

contar tudo a tOdas as pessoas conhecidas . Em pouco tempo ~ 

da a cidade saberá quem é Samuel Stein ••• 

Neste ponto eu não concordo com Você, - interrom-

peu Flávio. No nosso. pr6prio interêssep Você nada deve fa-

l ar. 
_,. 

E por que? 

Talvez Você não saiba que o Samuel' é o maior aci~ 

nista da companhia , onde eu trabalho. ~le possui mais da m~ 
.... 

tade das açoes. Um desejo seu é uma orclem pará os Diretores 

da companhia. 

E daÍ? 

Se Samuel souber da campanha desencadeada por Vo

cê contra êle, tenho certeza que serei despedido. E, em tal 

caso, noss o casamento não poderá sair dentro de três meses, 

como estava combinado. 

Então aquele bandido nunca será punido? 

- Algum dia êle receberá o cas tigo merecido. Suas 

pr6prias vitimas hão de se encarregar de fnzê-lo. N6s é que 

não devemos, em nosso pr6prio inter sse , ter a pretensão de 

sermos palmatórias do mundo. O melhor que temos a fazer é 

esquecer Samuel. 

- Está bem , - concordou finalmente Gilda - Mas , para 

mim , será diff.cil esquecer aquele monstro •••• 
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V - O "tíONSTRO" 
-------~-~4-

Não! Positivamente;=não! Samuel não era um monstro,c,2 
mo Gilda o considerava. Ignorando ter sido uma simples f arsa; 

por proposta do pr6prio Samuel, a "brutal" cena presenciada, 

com o único objet~vo de arrancar do ingênuo coração da jovem 

professorinha uma paixão insensata e jogá-la, de volta, aos 

ôraços do noivo, - era natural que Gilda julgasse tão mal o 

gesto ~~nimo de Samuei. Este não era , pois , um monstro, em-
I 

bora, sob outros aspectos, assumisse, por vv zes, atitudes qua-

se monstruosas. 

Na manife s tação de seu ateismo e anti-clericalismo , por 

exemplo. Chegara ao cúmulo de oferecer aos seus amigos, no 

parque de sl1a mansão, um suculento churrasco numa sexta-feira 

santa ••• t verdade que , para grande irritação sua , poucos, 

mui poucos compa receram ••• 

Em outra ocasião, ao s a ir da Santa Casa , acompanhado de 

al5uns colegus, encontrara na rua um grupo de seminaristas ,que 

se deslocavam em sentido c ontr~rio, na ca lçada oposta, manten-

do alegre e ingênua conversa em voz alta. Samuel parou e,aci~ 

tosamen t e, começou a provocá-los com impropérios e t e rmos ofen 

sivos. Os seminaristas calaram-se e humildemente continuaram 

seu caminho. Samuel aumentou de intensidade suas invect ivas: 

- Seus urubus duma figa ! Que estão f a zendo aqui ? ! ••• 

Es tão sentindo o fed or de alguma carniça?! • • • 

A provocação chegou a tal ponto de inten s idade que uc 

seminaris ta, o mais alto e mais forte do grupo, não se con te

ve mais e pr etendeu partir ao encontro de Samuel pa ra uc des-

forço pessoal . Seus companheiros, entretanto, c onseguiram c o~ 

tê-lo. De sapontado por lhe fueir a oportunida de , tão desejada , 

de esmurrar o candi dato a eclesiástico, Samuel apanhou uma pe

dra do ca lçamento irregular da rua e l ançou-a contra êle . A 

pedra atingiu o jovem seminari s ta na perna, quase o derrubando. 

Por um r ápido instante, Samuel chegou a se arrepender do gesto 
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irrefletido, ao ver seu gratuito desafeto, cla udicante, afas -

tar-se, apoiado por seus companheiros, e com uma impressionan

te máscara de dor ••• 

2 
• 

Qual a r a zão de tais manifestações de ateismo e anti

clerlcalismo por parte de Samuel, tãq contrárias, as primei -

ras, pelo meno~, ao esp!rito de religiosidade característica 

do povo judeu? Unicamente, · a falta de uma sadia orientação em 

sua auto-formação filos6fica. 

Em suas andanças pela Europa "embebedara-se", por conta 

pr6pria, de materialismo, pessimismo, racionalismo e enciclop~ 

dismo. Na Inglaterra "devoraRa" Jobn Locke e Tomas Hobbes. Da 
, 

obra õ~ ste, o que mais apreciar a fCra sua exdruxula teoria 

ac~rca da ori~em do Estado e da Autoridade Civil. Admitindo a 

condição primitiva da natureza humana, - HOI.TO HOI.ITNI LUJ?US, -

terminara por aceita r o absolutismo extremado de Hobbes com o 

forma perfeita de g ov ·rno. O ideal seria, sem a menor dÚvida, 

a monarquia absoluta , com um Prf ncipe Único, desp6tico, irres

ponsável, cuja vontsde tirânica seria a norma suprema da moral 

e da justiça. Aceitara pronta mente tal forma de gpve rno, - L~ 

VIATHAN ou monstro horrendo devorador de todos os direitos in-

dividuais, - com uma única condição: - a de que fOsse e le, Sa

muel Stein, o Príncipe ••• 

Na Alemanha, "saboreara" Frederico Uietzsche, em cuja 

descrição do "Super Homem" corno forma perfeita da Humanidade, 

Samuel tinha, por v~zes, ao lê-lo, a nítida impreosão de ebtar 

diante de um es~)elho ••• 

Na França , "fartara- se" de mat~rjalismo e at~ismo , com 

os enciclope distas . Com Helvetius e J. de la r,rettri~ aceita

ra o 9razer e r,oista como fonte única de tOda atividade moral 

do hooem e o fim Últi~o da vida . Com Cabauis , c oncordara que 

"o cérebro di~ere as impresões e seereea o pensamento como o 

eotomac o di~ere os ali~entos e o fí t:; ::J do scrrcca a bilis ." Com 
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Voltaire, o patriarca da incredulidade, divertira-se a valer, 

mercê de suas histrionices, mal disfarça da s sob a falsa capa 

de divagações filos6ficas ••• 

Em tal terreno, fartamente fertilizado com os melhores 

adubos do materialismo e ateismo, deveria medrar, com exube -

rância, uma outra semente de agnosticismo, por Samuel encontr~ 

da em sua nova terra. 

Augusto Comte imperava no Brasil nos primeiros tempos 

da RepÚblica. Com difusão restrita, inicialmente, aos meios 

intelectuais, às escolas superiores e, de modo destacado, à E~ 

cola Militar, mercê da grande influência exercida pela dou~ri

na "comtista" sObre o ensino da matemática, o Positivismo, de

fendido, na verdade, por uma minoria audaciosa , chegara a ass~ 

mir foros de grande expressão social e política, como "inevit~ 

vel" advento de uma nova ordem de coisas, deGtinada a p~r fim 

defini t ivo a velhas idéias, e sgotadas e ult r apassadas ••• 

Ser positivista era uma prova de distinção intelectual ••• 

Ser materialista era pr6prio dos espíritos superiores ••• Des 

conhecer a Deus era uma demonstração cabal de superioridade do 

estado positivo, definitivo, sobre os provis6rios ·e passaceiros 

estados teo16gico e metafísico ••• 

Samuel tornou-se positivista convicto e exaltado ••• 

- Olha o padreco! 

Samuel, a companha do por dois colegas , dirigia-se para 

a Santa Casa, quando viu o jovem Marcelo, já próximo à Igreja 

de Santa Luzia. Não se conteve em sua ânsia de nrovocar M<:!rce . -
lo, sempre que o encontra va. Distante ainda de vários metros , 

lançou-lhe em altas vozes a provocação c ostumeira: 

- Olha o padreco! 

Marcelo ouviu o l abéu, mas não lhe deu mai or importân -

cia. Na primeira vez, em que f~ra provocado, ê le reagira fisi 
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camente e, como conseqUência, levara a pior, como era natural; 

Aconselhara-se, então, com seu confessor que lhe recomendara: 

- Meu filho. Sempre que possível , evite a repetição de~ 

sa cena tão desagradável. Não tome conhecimento da provocação 

daquele moço. 't, sem dÚvida, uma humilhação para Você. Ofere -
ça-a a Jesus como um preito de grati dão . Lembre-se que maio

res humilhações que a sua, sofreu Cri sto, por todos n6s, dian

te de Anás, Caifás e Pilatos. 

Como conseqUência, Marcelo, indiferente à irritante pr_2 

vocação, entrou na Igreja de Santa Luzia , pois necessitava fa

lar ao pároco. Logo ap6s, Samuel enfiou a cabeça pela porta 

do templo e quebrou, estupidamente, o respeitoso silêncio com 

um berro em voz retumbante: 

Olha o padreco! 

Marcelo foi o único a não se assutar. Algumas pessoas, 

-homens e mulheres, absortas em suas oraçoes, foram br~talmen-

te despertadas de seu recolhimento pelo irritante sacrilégio. 

E qual o mo t ivo dessa provocação? Apenas, porque sa -

bia Samuel ser Marcelo um candidato ao sacerd6cio. Filho úni-
- . ,. co de mae v1uva , paupérrima e já muito idosa, Marcelo trabal~ 

va em escrit6rio comercial unicamente para su s tentar sua pro~ 

nitora. Ap6s seu falecimento, e le já tinha seu rumo traçado:

iria ser um sacerdote, um servo de Deus, em atenção à sua voca 

-çao. 

Era o " QU.i~~Tilld SATIS" para que Samuel o desprezasse,prE, 

curando sempre manifestar acintosamente todo seu desdém pelo 

futuro padre em explosões exuberantes e apaixonadas , pr6prias 

de seu temperamento . Daí seu sempre irritante: 

- Olha o padreco! 

4 

S6 havia uma possibilidade de Samuel entrar numa i greja 

cat6lica ou num templo protestante . Era se , ao pa::>sar, ouvis

se uma música do seu agrado. Indiferente ao seu significado 
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relieioso aos ouvidos dos crentes, dentro da cerim~nia litúrg! 

ca. ~le entrava unicamente para se deleitar com os harmoniosos 

acordes do 6rgão e as belas vozes corais. 

E assim, certa manhã, ~le entrou na Igreja de Santo Es-
,. .... 

t~vao, dos frades da Ordem do mesmo nome, que usavam batinas 

brancas. O Coro cantava o "Aleluia" do "Messias", de Raendel. 

Terminado o canto, Samuel permaneceu ·mais alguns minutos, rec~ 

pituland o mentalmente a maravi~hosa pagina, ainda ressoante aos 

seus ouvidos. Admirava, em particular, na música de Haendel a 

grandiosidade barroca, a pompa aristocráti ca e a insuperável 

força dramática dos coros. Embora relutasse em admití-lo, scn 

tia-se também impr essionad o pela profunda emoção re~igiosa de 

seus orat6rios. 

Já ia se retirar quando um frade encunecido, Frei Felis 

bcrto, muito conhecido em tOda a cidade, subiu ao púlpito e ini 

ciou um sermão sobre o Inferno. Samuel deixou-se , então , ficar 

dizendo mentalmente: 

-Vamos ouvir as tolices que esse frQceco vai dizer ••• 

"Meus queridos irmãos em Jesus Cristo!" - Começou Frei 

Felisberto. - "Vamos hoje iniciar uma pequena série de pales

tras s~bre o tema: a Exi stência do Inferno. Poderá, talvez, 

neste instante, algum ouvinte ~ormular mentQlmente uma pergun-

ta: - Por que f alar aqui sObre o Inferno, de cu ja exist~ncia 

todos os presentes estão convencid os? ! 11 

11 E eu lhe ~ · t d responõerla, pergun an o: Es tarão mesmo to -

dos os ouvintes seguramente convencidos de t dl arti~o de fé ? l 

E mesmo os que a ssim o es tiverem , não s erão levados , por vezes , 

a esquecê-lo coo a pr á tica de re cndos apar entemente insiGnifi-

cantes , mas, na verda de, suficientes pQra lançá- los ao foGo do 

Inferno , se não }!ouver t empo para U!J sincero ar r elJen di ment o o.n 

t es da mortt: bru .:ca e ines:peracla ? !" 

·- -
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--- - - ~ - - - - ~ - - - - ~ - - - - - ~ ~ - - - - -
"Diz o livro dos Provérbios: 

"Os olhos do Senhor em todo lugar contemplam os bons e 

os maus. O caminho do ímpio é abomina ção para o Senhor; o 

que segue a justiça é por Ele amado." 

----------- - ·-----
"Estou sincera mente convencido de que nunca é dema is le!f! 

brar, de forma amiuda da, a terrível realidade da Exist~ncia do 

Inferno, pelo menos, para ob servar melhor a recomendação do 

Pontífice Pio IX a um miss ionário; •• "Pregai muitas vezes as 

grandes verdades da salva çãó. Pregai sobretudo sobre o Infer -
no. Nada de modera ção; dizei claramente e bem alto tôda a ve~ 

dade acerca do Inferno. Não há coisa melhor para f azer refle-

tir e conduzir a Deus os pobres pecadores." 

"Reza o Livro dos Provérbios: 

"0 inf erno e a perdição estão diante do Senhor; quanto 

mais estarão os cora ções dos filhos dos homens." 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - _____ ..... 
"Imaginemos, por absurda que nos pareça a h;ip6tese, que 

em certo pa ís suba ao poder um homem sumamente ing~nuo e con -

vencido de que "toclos os homens são bons" e de que "não há ma,J; 

dade humana sobre a f a ce da terra." 

~Como conseqUOncia, ê le r esolve suprimir, como inú t eis,to 
11 

dos os 6rgãos policiais e judicia is • 
. IJ.,.., , 

.r=. fucil imar~inar as conseqt.H~ncias de a ti tu de governamen-

t a l tão in sensata. Se, com todo apar a to da justiça humana, 

com todo ri~or àus lei s e c6di gos pena i s , com toda efi c i ~ncia 

das oreaniza ções policiais , o crime campe i a desenf rea dament e, 

como o ate s tam, todos os dias, os jornais do mundo i nte i r o,- o 

que en tã o· a cont8 ceri a à sociedade , se os oaus nã o mai s tem~ s -
~ • . I f/ sem qualquer sançno aos seus delitos e a tos cr1m1nosos?. 

f/ 
Seria a volta ~ lei da selva , a o dom i nio do ~ais for t e, à 

·------~~--~----~----------------------------------------~-------



- 58 -

justiça sumária e individual. Seria o retorno à condição pri

mitiva da natureza humana, segundo Tomas Hobbes :- "HOMO HOMil'ri 

LUPUS." 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
''Enuncia o Livro dos Provérbios: 

11 0 Senhor está longe dos :ímpios, e Ele atenderá às ora 

ções dos justos. Os pecados purificam-se pela miseric6rdia e 

pela fé, e todo homem evita o mal por meio do temor do Senhor." 

- - - - - - - - - - -
"A justiça humana é, pois, indispensável para manter a 

ordem civil e social. Ainda mais, a justiça humana, com seu 

aparato judicial muito parecido com a Justiça Divina, consti

tue uma grande lição, uma prova vis:lvel e irrefutável, um exe~ 

plo grandioso em favor da Justiça de Deus." 
11 

Entretanto, é forçoso confessar, a justiça humana por si 

s6, por 6timos que sejam seus aparatos judiciais e policiais,é 

de todo insuficiente para garantir ao mundo uma perfeita ordem 

i 1 . .1 !I soe a e c~v~ • 

' 1 Ainda mais, sabemos quanto é fallm a justiça humana. São 

inúmeros os casos de inocentes condenados e criminosos absolv~ 

dos. Acima, pois, da justiça humana, torna-se necessária a 

Justiça Divina, como garantia e complemento . A justiça humana 

pode falhar, mas a Ju s tiça Divina não falha, ainda que possa 
I/ tardar. 

''~o temor do Inferno é o grande e indispensável dique, 

construido por Deus, para conter as fúrias das paixÕes humanas, 

que ameaçam inundar a terra com seus crimes e impiedades. So -

mente o temor de Deus e do Inferno será ce.paz de obri[:ar aos 

homens, de forma imperiosa , o domínio de seus pensamentos e sen 

timentos mais intimes do coração. a 
JÍ 

Ao ·criar o Infe1~o , Deus sabia bem quanto era ele neces-

sário para conservar a boa ordem no mundo e assegurar aos ho -

mens o reto c::::.r:1 inho da honra e salvc.ção eterna ce suas alo2.s . 
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O Inferno é, pois, indispensável para garantir, no mundo, a 

boa ordem." 

~ ~ - - - - ~ - - - -
"No livro dos Provérbios está escrito: 

"0 temor do Senhor é a disciplina da sabedoria, e a hu

mildade precede h gl6ria." 

--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"0 Senhor é Deus da ordem e da harmonia do Universo,t~ 

1/ 
to na· sociedade humana, quanto na natureza inanimada. 

~Se um homem insensato, desejando desafiar impunemente a 

lei física da gravi dade , se l ançasse a? espaço, sem qualquer 

aparato protetor, na suposição de que poderia lá ficar "AD Vf(~ 

TOS ANNOS", ou chegar ao solo em suaves voejos , - s ofrerta sem 

demora a s anção do desrespeito à lei física, lamentavelmerln vi 
li 

sível na natureza das lesões corporais recebidas. 
11 Da f h d . . d mesma orma, s~ um omem, por ema~s ~nsano, sur o à 

voz da consciência e da razão humana, preten dendo afrontar im

punemente a lei moral da Justiça Divina, se lançasse, de pleno 

conhecimento e vontade , à prática do peca do, que é ofensa a 

Deus, e não aproveitasse o prazo, que lhe é conc~dido, da vida 

inteira, para aceitar a palma da salvação eterna de sua alma, 

que lhe é oferecida por Deus, - sofreria , por certo, t alvez sem 

demora, quiçá mais tarde , ap6s sua morte, o castigo da transgrcE 

são h lei divina, irremedi~velmente executado na pun i ção eterna 
11 

do fogo ao Inferno. 

6 ----E, as s im, ~ermaneceu Samuel no interior do templo até o 

final da .cerj_ m~niu. Sentia- se , no íntimo, irritado c om as pa-

lavras de Frei Felisberto. Mental mente , procurava resron ~1er à 

argumentação do frc.de , mas , ao invés de se c.cal mar , mais auc1en-

tava sua irritabilidade f~ce à consciência da fracilidade de 
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suas respostas. 

Por demais apegado às suas idéias materialistas, nada 

queria saber da vida de além-túmulo, de eternidade do céu e 

do inferno. Entretanto, as palavras do sacer~ote espicaça 

ram-no, como que a desafiar sua incredulica de. Será que Frei 

Felisberto queria se referir a ele , quando perguntou:-

- "Estarão me smo todos os ouvintes seguramente conven

cidos de tal artico de fé?!". 
, ' -Bolas para os artigos de fedo fra de !!! ••• 

Samuel een t ia a necessidade de uma válvula de escape p~ 

ra sua ira recalca da . A solução era ir até a sacristia e Dr~ 

vocar Frei Felisberto para um debate, que ~le saberia vencer, 

não pela excelência de seu arrazoa do, sem dúvida , inferior à 

dialética do eclesiástico , ma s pela impe tuosid~de e a altisso 

nância de seu vozeirão , capaz de acobertar a fraqueza de seus 

argumentos e de lhe permitir dar a Última palavra. 

Ao se dirigir para a sacris tia, com a igreja já qua3e , 

deserta, passou diante de uma imagem de Hossa Senhora das Gra 

ças, ante a qual estava um casal:- a mulher, genuflexa , e de 

cabeça baixa; o homem de pé , fitando a Virgem e com um lieei

ro movimento l abial. Com um olhar de zombaria e um sorriso 

saràOnico, Samuel encarou também a Virgem e, mentalmente , di

rie iu-lhe pala vras ir~nicas :· 

- Então, minha pa trícia , sempre t apeando os inca utos 

com essa história de er aça s ••• 

Snmuel che3ou a ser tenta do a _pronun ci a r e s t a s palavras 

irreverentes em voz alta , par a maior esc~nd ~:lo do casal de 

crentes, mas uma m o~entânea e i nexrQicóvcl i n i biç5o impediu-o 

de fa zê-lo . 

Ao chegar b. sacris tia, encontrou Fre i Felisberto sor i n:w 

e t er mi ncndo de ~uurJnr os pa~u~entos. Da porta , Samuel diri-

giu-lile a pul a vra em tom de zombaria• 



61 -

- Frei Felioberto , o senhor pode me àizer se a queimãd~ 

ra do fogo do inferno é muito dolorosa? 

O frade voltou-se e, com um sorriso indefinível para Sa

muel, - se de bondade ou ironia, - respon deu-lhe ~om presteza: 

Voe~ me smo verificará, meu filho ••• pessoalmente ••• 

7 

Samuel sentiu-se desnorteado. Esperava qualquer outra 

reação do sacerdote:- um gesto de mau humor, uma reoposta ásp~ 

ra, que lhe permitisse revidar de forma agressi~a, como era de 

seu intento ••• t~s, a resposta do frade , denunciadora de tanta 

presença de espírito , deixou-o desarmado , como se sentia quan

do, ao tentar dar início a uma discussão, seus amigos e cole -

ga s lhe resy> ondiam com frieza, indiferença e sangue-frio . !ião 

saberia dar continuidade a uma querela que nem chegava a come-

çar ••• Humilhado em seu íntimo e, como conse,qtlência , mais 

·irritado ainda , ~etirou~se abruptamente da sa cri s tia. Ao pas

sar pela imagem de Nossa Senhora das Gr:1ças, o casal já se ha

via r etirado. Lançou outro olhar à Virgem , não mais de zomba

ria, mas de r ancor e despeito. E esta cou atOnito . Algo de 

inespera do e estarrecedor lhe acontecera . 

O olhar de Táaria não era o olhar inexpressivo de uma es-

tátua inanimada . Do rosto da Virgem resplandecia vida; seus 

olhos fixavam-no realmente • . Ainda mais, a fision omia de Maria . 

deixava •transparecer uma profunda tri s teza e piedade; seu olhar 

e s tava envolto em halo de impressionante melancolia. Era como 

se a Vir; em quizesse lhe externar todo seu desGosto e censura 

pela atitude havia :: onco assur.lida . Por alguns ins tantes , Samucl 

manteve seus olhos :fi xos em Maria, duvidando do que estava veg 

do , :procurando se convencer que tudo con sisti a em simples ilu-

. são de ótica . 
.... 

nao o conser,uiu ••• A cus to, saiu d~ i greja, 

ainda atordoado com o que vira ••• ou jul ~cra ter vi sto ••• 

- Eu eotou ficnndo oaluco , - resmunGOU ent1·e-dentco .-
.... 

tou vendo coisas que nao existem ••• 
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Entre aturdido e irritado, Samuel caminhou a esmo algu

mas quadras , sentindo crescer dentro de si a necessidade de 

uma explosão de c6lera para manter seu instá vel equilibrio em~ 

cional. Se j~ estivesse aberto, àquela hora, qualquer cabaré 

da Lapa , esttiria r esolvido o problema ••• AlGuns policiais e 

"leÕes de chácara11 pagariam pelo frade ••• 

Por sorte, encontrou mais adiante Eduardo, o que serviu 

para atenuar l igeiramente sua forte pressão interna , prestes 

a explodir. .Pensou em contar a o seu melhor amigo, o que lhe 

acontecera. Seria uma válvula de escape . Mas , teve pudor de 

confessar algo, que lhe parecia uma fraqueza . ·E procurou con

versar despreocupanamente com Eduardo para disfarçar, sem o 

conseguir a contento , seu estado de espirito . 

Ap6s percorrerem, com lentidio, duas ou três qua dras , os 

dois amigos tiveram seus passos barra õos por uma procissão,que 

se deslocava va~arosamente, como de costume . Meninas e moças , 

com uniformes colegiais, desfilavam, ento~do c~nticos religi~ 

sos. 

Eduardo, que já no tara em seu amigo sinais .evidentes de 

irri tabilidade , denunciad os pela maneira in aistente e nervosa 

de bater fort emente com a bengala no chão, sinais há muito es

tudados , percebeu que aumentava o estado de ânimo de Samuel 

com a presen ça da procissão. Procurou justificá-la: 

- Ho je é dia san to de guarda. 

Os dois amigos concordaram em volver sobre seus passos e 

procurar um meio de contornar o cortejo relj.~ioso , quando Sa

muel viu a l guém que prundeu logo sua atenç5o. Aproximava-=e 

bem pelo eixo da rua , con duzindo um grande crucifixp, em ati

tude de profunda contrição , l~arcelo . Os olhos de Sa muel fais 

car am de c6lera. Era a ocasião , tão de~cja9a , de desabafar 

t~da sua irritcçno havia muito recalc~. 

- Olha quem vem lá, levando aquela coisa:- o tarcelo. V~ 
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mos esperar mais um pouco, porque eu quero dar uma vaia e tanto 

naquele padreco ••• 

Eduardo manifestou logo seu desagrado com um gesto 

de enfado e p~lavras de desaprovação: 

Não; Samuel. -Por favor, nao faça isso ••• 

Por quê? Voe~ está com medo? 

Voe~ sabe perfeitamente que eu não costumo ter 

medo. Já lhe demonstrei nas poucas vezes em que o acompanhei 

naquelas estupidas desordens na Lapa, sempre provocadas por 

n6s e não pelos outros ••• 

- Então, por que não quer que eu dê uma boa vaia na 

quele padreco? 

- Porque Voe~ estará ofennendo não apenas o Marcelo, 

mas o pr6prio Deus. 

Samuel explodiu. Pela primeira vez ouvia Eduardo 

pronunciar a palavra Deus. Seus olhos faiscaram mais intensa-

mente. Suas pupilas se apreaentavam mais injetadas de sangue. 

Levantando a voz, como nunca o fizera . com seu melhor amigo, 

respondeu-lhe de um jato, como costumava fazer, para não dar 

tempo, ao seu interlocutor, de uma simples interrupção ou apa! 

te. Era a oportunidade esperada da explosão de c6lera, que 

tão necessária se fazia,sentir. 

- Ora bolas! Vem · voc~ também com esta hist6ria de 

Deus. Você ignora, por acaso, que isto não passa duma balela 

inventada pelos meus pa trícios, desde os chamados tempos bibl1 

cos, que inventaram um ser imaginário, por éles chamado de 

Javé ou Jeová, e que ainda hoje os padres continuam a explorar 

com o nome de Jesus Cristo, que não passou de um judeu lunúti-

co que morreu pregado numa cruz ••• 

Eu não concordo com voe~ ••• - interrompeu Eduardo. 

Você não concorda porque não passa dum padreco 

disfarçado, que s6 a gora está denunciando suas inéias retr6 -

gradas e ultra passadas. Se você tivesse um pouco de inteli 
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gência, já teria compreendido que a maior prova da inexistên 

cia de Deus, sou eu pr6prio , Samuel Stein ••• 

Não compreendo o que você quer dizer, 

Eduardo, calmamente. 

disse 

- Você não compreende porque é um idiota, Eduardo. 

Se Deus existisse e f Osse oniciente e onipotente, como dizem 

os padres, deveria saber que eu, Samuel Stein, o desprezo a

berta e publicamente ••• 

E elevando mais a voz e batendo fortemente no pei

to, em atitude de desafio, Samuel, semi-dementado, continuou 

sua invec·ti va: 

- E, no entanto, nada me acontece. 4o contrário, 

sou rico, forte ) poderoso e feliz. Diga-me, então, seu pa

dreco idiota, se Deus existe, por que não me castiga?! ••• 

- Você mesmo deve encontrar a resposta para esta 

pergunta, retrucou-lhe serenamente Eduardo, antes de se afa~ 

tar com uma profunda tristeza na alma, por ter perdido, naque

le momento, a . amizade de seu melhor amigo ••• 

9 

Samuel acompanhou-o, por alguns instantes, com o 

olhar ainda colérico. Depois, desinteressado pelo que acon

tecera, virou-se bruscamente para descarregar sobre Marcelo 

o re s to de sua ira. Mas não chegou a proferir em voz altiss~ 

nante sua insuportável provocação: 

- Olha o padreco ! 

Algo de profundaménte aterrador lhe aconteceu. Ao 

voltar-se , Samuel sentiu , no mesmo instante, que seu olhar e~ 

t a va imobilizado por dois raios luminosos e fulgurantes, par

tidos dos olhos "vivos11
, na realidade "vivos", do Cristo Cru

cificado, conduzido por Marcelo.· Os dois raios penetraram

lhe até o âma go da alma e, em seguida, ofu s caram-no completa

mente. Era como se uma cortina preta tivesse sido corrida an

te seus olhos. Samuel percebeu que e s tava cego. 
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Espavorido e desorientado, procurou a~astar-se lo

go ao local. Aproveitando sua bengala para se orientar, se 

guiu "tateando" as paredes. das casas. Ao chegar à primeira 

-esquina, sem noçao do risco, tentou atravessar a ~ trans -

versa:l. 

Um grito apavorado de mulher preveniu-o do perigo 

iminente •• Mas, já era tarde. Sentiu um choque violento e 

foi jogado ao solo. Samuel "atropelara" um carro que passa

va com reeular velocidade, esbarrando contra sua face late -

ra:l. 

O motorista, sem ter culpa no desastre, acelerou 

o carro e desapareceu. 

Curiosos começar am a se reunir em torno de Samuel 

Stein, estendido no meio da rua, desacordado e com fratura ex-

posta dos ossos do membro inferior direito •••• 
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VI A ESTRADA DE DAMASCO 

l --Lentamente Samuel foi recuperando os sentidos. Sen -
tia-se meio zon~o, sem poder fixar idéias. Não conseguia re-

cordar o que se passava. Com as pálpebras ainda pesadas, m~ 

tinha os olhos fechados, acompanhando o relaxe dominante em to 

do seu corpo. 

E foi justamente a posição do seu corpo a primeira 

impressão fixada. 
... 

Sentia que nao estava deitado sObre um lei-

to em decúbito dorsal, na posição comum. Algo de estranho ha

via com sua perna direita. Dentro de pouco tempo percebeu o 

que seria. Ele estava com a perna direita colocada em apare 

lho de extensão contínua combinada à suspensão, empregado em 
. 

casos de fratura dos ossos do membro inferior, especialmente 

do fêmur. Lembrava-se agora que, em seu estágio no Hospital 

de Pronto Socorro, muitas vezes colocaTa tal aparelho em aci

den tados. Então, êle estava num hospi tal, possivelmente o 

pr6prio Hospital de Pronto Socorro. Sofrera um aciàente, que 

êle ainda não recordava, e já fora operado. 

Vencendo o torpor, que lhe pesava sobre as pálpe -

bras, conseguiu abri-las. Mas, nada viu. Estava cercado por 

uma escuridão completa e absoluta. Era noite, pois. Mas, os 

ruidos abafados que lhe chegavam aos ouvidos, bem conhecidos 

seus, como exr erimentado frequentador de hospitais, não lhe 

deixavam dúvidas. Era dia e em hora de rela tivo movimento hos 

pitalar. Então ele estava cego. 

2 

Seria sua cegueira consequência do acidente sofri-
.... 

do e do qual ele nao se recordava? Precisava, pois, reconst1 

tuir os últimos acontecimentos afim de encontrar uma explica-

-çao para seu estado atual. Procurou se c oncentrar e ••• 

••• Chegaram aos seus ouvidos os ecordes vibrantes 

i.s: /(0?-
~------~------~~~-----------------------------------
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de um 6rgão e as vozes possantes de um coral ••• Era uma música 

conhecida... Era... Sim, tinha certeza... Era o "Aleluia" 

do "Messias" de Haendel ••• que ele jamais se cansaria de ou-

vir... unicamente por sua beleza e grandiosidade.... Mas ••• 

onde ouvira ele "Aleluia" pela última vez? ••• Aos poucos, foi 

se apresent~do em sua mente o interior duma igreja ••• A Igr~ 

jade Santo Estevão ••• repleta de fiéis ••• entre os quais lá 

estava ele, Samuel Stein ••• que se orgulhava de ser ateu ••• 

Depois ••• o sermão de Frei Felisberto ••• com muitas tolices ••• 

sobre o inferno ••• que tanto o :irrita mm... A resposta desco!! 

certante de Frei Felisberto à sua pergunta ••• a presteza e, 

sobretudo, a impressionante convicção com que fora dita ••• Se

ria possivel que houvesse realmente inferno?! •• Não:.. mil 

N f f J vezes, nao ••••• Precisava reagir para que seu espírito não 

sofresse a influ~ncia nefasta de seu precário estado fi s ico ••• 

Depois ••• a imagem da Virgem ••• sua profunda tristeza ••• esta~ 

pada no rosto e, principalmente, nos olhos ••• que ele sentira 

"vivos" ••• com uma expressão inconfundível de censura, pieda-

de é nostalgia ••• Tolices! ••• Tolices: •• Fora tudo mera 

ilusão de 6tica ••• Precisava se convencer que nada havia de 

sobrenatural na face da terra ••• Depois ••• o encontro com 

Eduardo ••• a procissão enervante ••• o que mais o irritou ain

da •• Marcelo conduzindo um Crucifixo ••• Sua discussão com 

Eduardo ••• que elé a gora lamentava ••• Seu desafio a Deus ••• 

"Se Deus existe, por que não me castiga?! •• ~ Depois ••• seus 

olhos, repentinamente, imobili zados por dois raios luminosos 

e fulgurantes... partidos dos olhos "vivos", na realj.àade, 

"vivos" do Cristo Crucificad o ••• Sua cee ueira instantânea a 

partir caquele mom ento ••• Teria sido a resposta de Deus ao 

seu desafio? ••• N- t ao •••• mil vezes, não!!: • • • Não :fora a 

primeira vez em que ele desafiara a Deus ••• Recordava-se que, 

por duas ou três vezes, lançara idêntico desafio, em seu so

lar, na Tijuca ••• · por ocasião de grandes tempestades ••• com 
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raios e coriscos a riscarem os ares ••• com o Yibombar de tro 

vões a rolar pela imensa ab6boda celeste... ele fera para o 

terraço e, com o cihar e a palavra, desafiara a Deus ••• "Se Deus 
~ 

existe, por que nao me castiga agora, neste instante, com um 
. 

raio que comprove sua exist~ncia e sua onipotência?!"... E 

nada lhe acontecera ••• simple smente porque Deus não existe ••• 

t verdade que essa sua atitude quixotesca não era original ••• 

Recordava-se de ter lido que um escritor português ••• Antero 

do Qúental, se não lhe falhasse a mem6ria ••• assumira idênti

ca atitude ••• em id~nticas condiçÕes ••• mas, com uma difereE 

ça a seu favor ••• ele, Samuel Stein, estava s6brio e sosinho 

••• Antero do Quental estaria embriagado e acompanhàdo de ami

gos ••• E nada acontecera ao literato luzitano ••• na ocasião ••• 

~ verdade que, possuidor duma psicologia m6rbida, Antero do 

Quental, o grande Desgraçado ••• sofria de incurável neuraste

nia ••• que o levara na .noite fatal de 11 de setembro de 18 91 ••• 

há bem pouco tempo, pois ••• ao abismo abominável do suic! dio ••• 

Sua cegueira atual não podia, pois, ser um castigo de Deus ••• 

Deveria haver uma explicação natural ••• uma causa orgânica ••• 

uma lesão an ·atOmica.. •• Recordava-se agora de sua. luta de box 

contra Joe CJ.ay... Logo no início do segundo as sal to, apro

veitando-se de ligeiro descuido em sua guarda ••• Joe o atin

gira com um violento direto de direita na cabeça ••• Lembrava 

-se de que, no mesmo instante, sentira uma dor lancinante nos 

olhos ••• como se o nervo 6tico tivesse sofrido o efeito do 

violentissimo golpe ••• Sim ••• estaria ali a explicação natu-

ral de sua cegueira ••• O mais seria mera coincid~ncia ••• que 

poderia impressionar um indivíduo fraco e temeroso de ridícu-

las causas sobrenaturais ••• 
~ 

mas, nao a ele, Samuel Stein, que 

era um es9Írito superior ••• Pediria um exame completo aos 

oftalmologistas do hospital ••• e tinha certeza ••• e assim o 

desejava ••• que eles encontr~riam uma lesão anatomica que ' jt~ 

tificasse sua cegueira ••• ainda que fosse esta definitiva ••• 
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Mas, ao menos, seria uma explicação natural ••• que era , no 

momento, o que mais lhe interessava ••• 

3 

: _ ~oa tarde, Dr. Samuel. Como está passando? 

Samuel reconheceu logo a voz de Irmã Paula, uma 

piedosa freira do Hospital de Pronto Socorro, que muito o 

auxiliara, quando de seu estágio hospitalar. Era a personi-

ficação da Bondade. " Como consequência, sempre a poupara em 

suas costumeiras diatribes contra a religião cat6lica. 

- Dr. Samuel, quero lhe pedir um grande f a vor. O 
I 

senhor me permite que eu coloque em seu pescoço uma me dali-

nha milaGrosa de Nossa Senhora das Graças? 

Samuel concordou com um ligeiro sorriso de mofa , 

apenas para não contrariar a boa irmã de caridade. E,enqu~ 

to ela fO:~.~a buscar a medalha, Samuel ficou pensando sobre o 

caso. 

Ela pretende repetir comigo o epis6dio da con -
.... 

versao daquele pobre idiota do Afonso Ra tisbonne. 

4 ..... 
Nascido em Strasburgo, de pais judeus, Afonso Ra

tisbonne, filiado à maçonaria e implacável inimigo dos cris

tãos, apesar de já ter em sua família um irmão Teodoro~ pa 

dre cat6lico, sentia um profundo desprezo pelos israelitas 

convertidos . Em janeiro de 1842, ao empreender uma vjagem 

ao Oriente, Afonso demorou-se por algum tempo em Roma. Na 

capital da Cristanda de, uc amigo , Barão Teodoro de Bussiere, 

homem ilustrado e convertido ao Cristiani smo, esforçou-se por 

trazê-lo à religião cat6lica ••• 

Afonso respondeu aos conselhos do amigo com iro

nia, malquerença e, até mesmo , c6lera. O máximo que lhe pe~ 

mitiu, e assim mesmo sob gross eiros motejos, foi de ixar-lhe 

pendurar ao pescoço uma medalinha milagrosa de !lossa Senhora 
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das Graças. 

As doze horas do dia 20 de j aneiro, Afonso entrou, 

como simples turista, na Igreja de "Santo Andrea delle Fratte." 
.... 

Subitamente, ~erceb~u que todo templo escurecia, com exceçao 

do altar dedicado a São Miguel, que atraiu, assim, seu olhar 

espantado e curioso. E viu, então, em meio de ofuscante luz, 

Nossa Senhora das Graças, tal qual estava representada na me

dalha. Com beleza supra terrena, a Santfssima Virgem, em ge~ 

to cheio de doçura, fez-lhe um sinal de ajoelhar-se. Mais 

tarde, Afonso informou: 

Ela nada me disse, mas eu compreendi tudo. 

O Sr. de Bussiere, que se afastara pouco antes,ao 

voltar, encontrou Ratisbonne, genuflexo e debulhado em lágri 

mas. Essa espetacular conversão muito concorreu para a fun

dação da Congregação de Nossa Senhora do Sion, realizada pe

lo padre Teodoro Ratisbonne e dedicada à conversão dos isra~ 

li tas. 

5 
• -- Eu nao serei um segundo Afonso Ratisbonne, -di~ 

se mentalmente Samuel. - Quando Irmã Paula me colocar a me

dalha, en lhe direi uma ironia tão irreverente e pesada, que 

ela há de se arrepender de seu a to. 

Mas, não chegou a dizer o que pretendia. Ao sen

tir, pela primeira vez, o contacto da medalha em seu peito, 

algo de extraordinário lhe aconteceu. No mesmo momento, te

ve a sensação de que a lguém correra a cortina preta diante 

de seus olhos. A escuridão já não era completa. Ele passou 

a sentir instantaneamente a luminosidade do dia. E calou-se, 

envergonhado ••• 

6 

Samuel foi informado de que o acidente, que o vi

timara, acorrera às doze horas e dez minutos do dia 8 de de-
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zembro. Calculou, então, que sua ·cegueira se dera cerca de 

doze horas do mesmo dia. Animado com a repentina melhora, 

no momento em que lhe fOra colocada ao pescoço a medalha mi 

lagrosa, resolveu ocultar sua cegueira, disfarçando-a, ao . 
máximo, com um ~xagerado estado de torpor. Não lhe foi di-

f:!cil, pois, para sorte sua, os médicos tinham proibido as 

visitas. Mas Irmã Paula já andava desconfiada ••• 

Samuel não passou bem a noite de 10 para 11 de 

dezembro. Teve forte insOnia. O sono s6 lhe apareceu na 

manhã do dia 11. Apos o. desjejum, conseguiu dormir um pou

co. Foi feito silencio absoluto no quarto por ele ocupado. 

Ao meio dia, sem que houvesse qualquer ru!do externo, Samuel 

acordou subitamente, como se algo tivesse ocorrido. 

Abriu os olhos e viu o rel6gio de parede marcan

do doze horas exatas. Ia fecl1á-los novamente para dormir 

mais um pouco, quando, de súbito, teve noção do que ocorre

ra. Ele vira o rel6gio! Ele lera as horas: Arregalou os 

olhos e quas e deu um grito de satisfação . Ele tinha recup~ 

rado a visão. Ele estava vendo sua perna direita no apare

lho de extensão continua combina da à suspensão. Ele via os 
, . 

move~s do quarto . Ele via um belo céu azul pela janela a-

berta ••• 

Olhou novamente para o rel6gio; passavam poucos 

minutos das doze horas. A folhinha, logo abaixo do rel6gio, 

marcava o dia 11 de agosto. Então, concluiu ele : 

- Estive cego durante tres dias. Exatamente três 

dias ••• 

Observação que, mais tarde, iria causar-lhe pro

funda i mpres são . Resignado à idéia da cegueira definitiva, 

desde que houvesse urna explica ção natural, Samuel não cabia 

em si de contentamento. A volta repentina e inesperada da 

visão mais o convencia, ou parecia convencer, - de que nada 
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houvera de sobrenatural. A sua cegueira temporária não ti-

nha sido, pois, um castigo de Deus ••• Ou teria sido?l ••• 

7 ,..-. 
Por iniciativa pr6pria, Irmã Paula começou a t~ 

zer livros para .que Samuel pudesse encher os longos dias de 

~mobilidade no leito. Eram todos livros cat6licos:- Novo te~ 

tamento,hist6rias da vida de santos e outros. 

Samuel começou a lê-los sem maior interesse e ao

mente pela n~cessidade de ter uma distração. Aos poucos,po

rém, principlou a se interessar cada vez mais pela leitura 

de tais livros, que lhe traziam ao conhecimento fatos e epi

s6dios ignorados, ou, pelo menos, pouco conhecidos. 

O primeiro livro lido foi o Novo Testamento, em 

edição antiga, com atraentes observaçõe s introdut6rias dos 

Evangelhos. Ap6s sentir o despertar do interesse pela lei

tura dos Evangelhos, Samuel passou a lê-los e relê-los com 

atenção, procurando perceber as observações destacadas .nas 

introduções. 

Assim, no primeiro Evangelho, de são Mateus, es

crito para os judeus . convextidos, ele sentiu sua idéia cen

tral: - a demonstração de que Jesus era o Messias anunciado 

pelos Profetas. Escrito em momento hist6rico, em que o n~ 

cionalismo apaixonado dos judeus não aceitava a pregação de 

um Messias Crucificado, o que lhes parecia uma traição à cau 

sa santa do Fovo de Deus, em "hora em que julgavam pr estar 

um serviço a Deus", matando os Ap6stolos, como já havi am ma

tado os Profetas e o pr6prio Cri sto, - o Evangelho de são 

Mateus procurava dar uma grandiosa r esposta a o orgulho de r~ 

ça dos judeus convertidos , por demais apegados ao privilé 

gio da carne e do sangue de Abraão e ao seu messiEnismo te,r 

reno, os quais não podiam, pois, admitir que a Igreja a ~ 

Cristo se emancipasse do povo eleito e que Israel pudesse 
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-ser nivelado com outros povos, como qualquer naçao. 

O Evangelho de São Mateus procurava demonstrar,

e Sam.uel esforçou-se por compreendê-lo, - que, face à reje,! 

ção do verdadeiro Messias pela sinagoga, os judeus, os pri

meiros convidadqs para o banquete nupcial do novo reino me~ 

si~nico, deixaram de corresponder à missão sublime, que lhes 

fera reservada, em função de sua obstinada incredulidade. 

. Como conseqUência, o Evangelho passara para os 

gentios, afim de formar a Igreja Universal, a nova comunid~ 

de messiânica , sob a qual todos os povos encontrariam abri

go, sem distinção de raças ou nacionalidades . 

8 
~ 

Ao ler e reler o segundo Evangelho, de são Mar -

cos, teve Samuel a nítida impressão de uma narrativa direta 

feita por te stemunha ocular, tão concretos se lhe apresent~ 

vam os pormenores pitorescos da vida de Jesus. Entretanto, 

São Marcos fOra o "intérprete de São Pedro." Baseado na tr~ 

dição oral apostólica, fixada pelo Chefe dos Apóstolos, São 

Marcos escrevera seu Evangelho, que era o Evangelho de são 

Pedro, testemunha ocular da ma3 eotade de Cristo. 

E era justamente a majestade divina do Filho de 

Deus, sob~jamente comprovada pelo poder dos milagres que são 

Marcós procurava destacar aos pagãos convertidos, desen·.rol

vendo o tema da pessoa de Cristo. 

9 .._.., 
O terceiro Evangelho de são Lucas , cri stão de r~ 

ça grega e médico de profissão , e scrito para helenos conver

tidos, é o Evangelho de São Paulo, o Apóstolo dos eentios, o 

Apóstolo da Graça e do Perdão que muito de ve ter influido jun 

to ao seu companheiro de viaccn s , o ev~ngelista São Lucas . 

Como conscqU~ucia,este põe em evidªncia a Bondade e T~iseri---
córd~~ de Jesus, pelos pecadores, em numerosos episÓdios s6 
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por ele contados. 

São Lucas foi, sem dúvida, o "historiador da man 

suetude de Cristo." E seu Evangelho apresenta, como idéia 

central, a mensagem paulina do Salvador do mundo, cuja hu

manidade é quase totalmente absorvida por sua Divindade. 

Escrito para os cristã~ sa! dos do paganismo, o 

Evange1ho de São Lucas apresenta Jesus, não como o Messias 

esperad o pelos judeu s , mas como o Salva dor do mundo, que of~ 

rece a salvação a todos os povos, sem preferência de raças 

ou nacionalidades. 

Reconhecendo em SÜo Lucas o EvanGeli sta social 

por sua predileção pelos pobres e oprimid os, Samuel nã~ d~i

xou de observar, com s impatia , que o evangelista grego fOra 

mais bondoso co~ os judeus do que os evangelistas judeus . 

---------·~. ' ---- & --

Depois de ter lido e r elido o Evangelho de São 

João, o di::w:ír)ulo que J esus mais amou e que por mui tos anos 
I 

conviveu co~ Maria , Samuel concordou inteira mente com OR!G~ 

NES·:- "Hó's ouoamos dizer c1ue , entre todas as Escrituras, 

obtêm a primazia os Evangelhos e entre estes tem a ~riorid~ 

de aquele segundo João." 

Desde a leitura do Pr6logo, que se lhe apresen -

tou com o a f a chada de um palácio r eal, Samuel sentiu que o 

Evangelho de Sã o João era o mais dramát ico dos quatro. Seu 

autor era o mais mí s tico e, também , o mais humano dos evan

gelistas . Emb ora pint~ndo nm retrato de Cri s to tão humano 

como dos outros o Evangelho de São João bem merecia a qua11 

ficaçã o de 11 Svangelho espiritual". E Samue~ bem compr een-
.... 

dia a r a zao. 

Todo valor e im.:_J.):.ct ância de suas provas apologé-

ticas e ae s uas exposiçÕes teol63icas eram deriva dos do 

suges tivo .fa to r1e t er oido o Autor o ama do confidente do S~ 

nhor. ~ostrando Cristo como ~erdadeiro Deus e verdadeiro 

Homem, o Evangeli s ta dá seu testemunho da gl6ria do Verbo 
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Encarnado e das manifestações de Jesus redivivo. PÕe em e

vidência, também, a ma ternidade espiritual de Maria. 

Embora relutando, ainda, em aceitar tudo o que a 

leitura dos Evangelhos lhe sugeria, Samuel reconheceu que em 

nenhum outro ~vangelho, senão no de São João, ~ poderia :alr,uem 

aprender, de forma ma is convincente, que a Única salvação e~ 

tá em Cristo e que a única infelicidade irremediável é negá

lo ou repudiá-lo. 

i 

Foi profunda a impressão deixada em Samuel pela 

leitura dos Evangelhos. Ele j amais duvidara da existência 

de Jesus. Seria ina dmi ssível ~ue um edifício de 2.000 anos 

de vida, a chamada Civilização Cristã, tivess e sido construi 

do sobre um falso alicerce, sobre um mito, como seria um 

Cristo imaginário. Mais racional seria duvidar da exist~n-

cia de Cesar, Alexandre e Anibal , que deixaram apenas, como 

vestígios de sua passagem pela Terra , as ossadas das deze -

nas ou centenas de milhares dos que se sacrificuram para s~ 

ti sfação de s eus ambiciosos e desmedidos sonhos de conquis-

tadores de terras e dominadores de povos. 

Samuel s6 não acei tava a origem divina de Jesus, 

como Messias , da mesma forma como j ama i s aceitara os Profe

t as , como oráculos de Deus , cuja existência , apegado à sua 

orientação materialista, ele ins i s tia em negar. Ele admiti -..., 
ra sempre a existência de Jesus, apenas , como homem , nao ex~ 

tamente i gual aos outros , por ter sido dota do de qualidades 

excepci on~i s , que lhe permitira m impor-se aos contempor~neos 

e projetar-se no futuro, r esistin do a ação demolidora do te~ 

po. 

Samuel aceitava Cristo como o pintara Renan , em 

"Vida de · Jcsus", livro escrito no estilo clássico do a utor

poético, límpido, lírico. Admitia um doce Je sus, u~ encan

tador carpin teiro, nm homem adorado e ador á vel, mas, apenas 
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um homem, e nunca um Homem-Deus ••• 

Entretanto a leitura dos Evangelhos, principalmente 

em sua narrativa da Paixão de Cristo, obrigava Samuel a um no

vo exame de seu ·ju!zo sobre o meigo rabino de Nazaré. 

Pelo que lhe f6ra dado le+ em outros livros consult~ 

dos, a cruz de Cristo devia ter perto de cinco metros de altu

ra e uma travessa com cerca de três metros, perfazendo um vol~ 

me total de quase duzentos ~ecimetros cúbicos e um peso pr6xi-

mo de noventa a cem quilogramas. Para um homem forte, como J~ 

sus, com mais de um metro a oitenta centfmetros, de altura, s~ 

gundo a tradição, não seria esforço demasiado carregar a cruz, 

- .. se já nao estivesse exaurido pela perda de sangue consequênte 

h. flagelação sofrida. E, durante esta, quantas chibatadas te

ria recebido Cristo, preso à coluna da Flagelação, identifica

da por São J er6nimo, conservada nos primeiros tempos em Jerusa 

lém e, atualment~ venerada na Igreja de Santa Praxedes, em Ro

ma~ Baixa, com cerca de sessenta centímetrosJ a coluna tem na 

parte superior uma argola de ferro, onde Jesus foi preso, fi 

cando,assim,~posição forçada, pois a pouca altura da coluna 
-

obrigava-o a curvar o dorso. . 

E, naquela posição, já_por si tremendamente inc~moda, 

quantas chicotadas teria sofrido Cristo? Os estudiosos dos CO§ 

tumes da época pensam que os algozes, todos fortes e de grande 

resist~ncia física, se revezavam de dois a dois, empunhando azo~ 

ragues de correias finas em cujas extremidades havia a euilhÕes 

de ferro. 

A lei prescrevia U!Il limite de 40 chibatadas, !DaS 

para Jesus não havia a proteção legal, nem a lei judaica ~ 

brigava os soldados romanos. O limite seria fixado pela 

ferocidade dos algozes, tanto mais dementados quanto mai~ 

esguichava o sangue generoso das carnes dilaceradas da vi

tima, que, nos estertores da dor, tudo suportava sem um 

gemido, sequer. Os algozes s6 teria-m dado por concluÍda sua 
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desumana tarefa, quando Cri sto, enfraquecido por anemia pro

funda, desmaiou, caindo aos pés da coluna, sobre o pavimento 

banhado pelo sangue. Qualquer outro homem, - estava Samuel 

convicto, - não teria, por certo, resistido com tanta resig

nação a tamanho .suplício de tão impiedosa flagelação. 

Mas, quantas chibatadas t~ria recebido Jesus? San -
ta Maria Madalena de Pazzi afirmou ter visto, em êxtase , a re

produção da Flagelação, sendo em número de sessenta os algo

zes que flagelaram. Cristo. A serva de Deus, - Ana Catarina 

Emmerick, - a visionária e e s tigmatizada de 'Dtllmen, um in~

trumento oculto nas mãos de Deus para salvação de muitas al

mas, que possuia em alto grau a faculdade da contemplação da 

vida de Jesus, - como se ela mesma tivesse vivido naquele 

tempo, - diz ter o suplício da flagelação durado uma hora. 

Afirmam alguns devotos comentadores da Paixão que 

foram em n6mero de cinco mil, aproximadamente, os golpes so

fridos por Cristo. Parece ser exagerada tal estimativa? Não 

o seria se levarmos em conta a afirmação, por demais autori

zada, de Santo Tomás de Aquino:- "Os sofrimentos de Jesus: 

deveriam ser proporcionados a o número e à gravidade dos peca

dos de toda humanidade, desde o começo até o fim do mundo." 

Para avaliar aproximadamente o sofrimento e a resi~ 

tência física de Cristo, Samuel imaginou-se em seu papel. 

Vestiu-lhe a pele. E, depois de muitas consideraçÕes, dosadas 

com muito critério e serenidade, chegou à conclusão de que ,em-

bora forte, excepcionalmente fort~ ..... 
,.., 

como ele o era, nao 

resistiria, sem um único gemido, ao suplício da flagelação de 
,.., 

milhares de golpes durante uma hora, ou, se reuistisse, nao 

teria, em absoluto, condiçÕes físicas para arrastar uma cruz, 

com cem quilos de peso, por alr,umas centenas de metros e subir 

a elevação do G6lgota. Seria humanamente impossível a qual -
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quer homem apresentar tão inacreditável resistência. 

Então, como explicar a sobre-humana resistência fí

sica de Jesus? S6 havia uma explicação. Cristo, por desejar 

sofrer os tormentos de sua Paixão, era possuidor de uma resi~ 

tência sobrenatural. E, pela primeira vez, Samuel aceitou, 

sem repugnância, uma explicação sobre-natural •.• 

I 
I f.\ 
• 

Então, se Jesus tinha forças sobre-naturais para p~ 

der resistir a todos aqueles sofrimentos incalculáveis para 

um cérebro humano, deveria ter também~forçosamente , poderes 

sobrenaturais para se esquivar de tais sofrimentos. 

E por que não o fizera? Por que aceitara sofrer com 

resignação todos aqueles horríveis suplícios? Respondiaw. seus 

fieis que Cristo assim o fizera para redimir a humanidade de 

todos os seus pecados. E, ainda ~ais, os responsáveis pela 

Paixão de J esus não seriam, a penas, seus contemporâneos, aqu~ 

las centenas de judeus da Palestina, - que s6 representavam, 

entretanto, uma pequena fração dos judeus espalhados pela re

gião mediterrânea, - os quais, insuflad os pelos anciãos, fa-

riseus e servos dos sacerdotes, gritavam a Pilatos: Cru c i -
fica-o: Crucifica-o: 

Seriam, i gualmente, todos os pecadores de todas as 

épocas. Então, também ele, - Samuel Stein , - teria sua parce

la de culpa na Paixão de Jesus?: ••• 
-

Sem ser cristão e, ao contrário, acérrimo inimigo 

de Cristo, ainda há bem pouco tempo, Samuel, já então condo!

do com o injusto e indes critível s ofrimento de J esus, - que, 

traído por um discípulo, negado três vezes por outro e aban do

nado peloo demais , era "o lado mais fraco 11 para o qual ele 

sempre pendia, - Sam uel sentia um profundo pesar s6 em admi

tir que poderia ter uma parcela de culpa, por pequena que fô~ 

se, em sua dolorosiss!ma Paixão . E lendo e relendo a Via Cru 

97-/AC----------------------------------------------



- 79 

eis de Cristo, tr~s pontos se lhe fixaram mais na mente ••• 

A'S: ._... 
João, 18, 19 - 23 - Jesus Eeran~e Caifás • 

. 
"0 pon~ffice, pois, perguntou a Jesus sobre seUSi 

discipulos e sobre sua doutrina. Respondeu-lhe Jesus:- Falei 

publicamente ao mundo; sempre ensinei nas sinagogas e no tem

plo, aonde afluem todos os judeus, nada falei em segredo. Por 

que me perguntas? Pergunta aos que me ouviram o que foi que 

eu lhes falei; vê, eles devem saber o que lhes disse. - Tendo 

Jesus dito isto, um dos servos que estava a seu lado, deu-lhe 

uma bofetadd, dizendo:- Assim respondes ao pontífice? Jesu_? 

respondeu-lhe: - Be mal falei, mostra-me em quê; e , se bem, 

por que me bates?" 

Supr~~~ humil~~çã~:- Jesus, atado, é esbofeteado 
-

por um covarde e miserável servo de Caifás. 

4{/. 
..-

João, 19.1 - Flag~laçãq de Jesus. 

"Então, Pilatos tomou Jesus e mandou f3:-agelá-lo" 

Supre~o sofrimen~~~- Jesus, atado à coluna da Flage

lação recebe, durante uma hora, sem um Único gemido, milhares 

de golpes de azorrague, vibrados por sessenta algozes robus -

tos, impiedosos e sanguinários. 

' 
João, 19, 31- 35- Dep~!s.q~ morte ,qe Jes~~ 

-
"1\ fim de que os corpos não ficassem na cruz durnn-

te o sábado, pediram oo judeus a Pilatos que lhes quebrassem 

as pernas e fossem retiraàos; porque era o dia da Preparação 

e o sábado seria de grande solenidade . Vieram, pois, os sol

dados e quebraram as pernas do primeiro, e depois do outro, 

que fOra crufificado com Ele. Chegando, porém, a Jesus e ven

do-o já morto, não lhe quebrnram as pernas; mas um soldado lhe 

~~~~--------------------------~---------------------
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trasE~ssou o .lado com a lariça e no mesmo instante, saiu san

gue e água. Aquele que viu, dá testemunho, e seu testemunho 

é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, a fim de que tam

bém v6s acrediteis." 

Supremo sacrifício:- Jesus depois de morto com a 

morte inf2mante da cruz, tem seu corpo estupidamente desres-

peitado por um brutal solda do, que lhe traspassou o l a do com 

a lança. 

·a 

Samuel não saberia explicar com precisão o que se 

passara. Certa noite, após ter lido e relido ~s Evangelhos 

e de muito ter r aciocinado sobre a Paixão de Cristo, com a 

figura dolorosa do Grande Injustiçado a se destacar em sua 

mente, ele apagou a luz para dormir. Ele tinha a impressão 

que não chegara a conciliar o sono e que permanecera naquele 

estado de semi-inconsciência e semi-torpor, intermediário en

tre a vigília e o sono. Entretanto, não poderia garantir que 

assim fOra realmente ••• 

••• Aos poucos, ele foi percebendo diante dos olhos, 

uma grande tela, como se fOsse uma imensa tela cinematoGráfi

ca, escura, muito escura que, gradativamente, se foi clarean-

do ••• Imagens foram surgindo e se movimentando na tela ••• O 

ambiente não lhe era estranho ••• As vestimentas dos persona

gens não lhe eram desconhecid~s ••• Com lentidão ••• ele foi 

percebendo o d que se tratava ••• Era a casa de Caifás ••• Lá 

esta va , ao fund o, o pontífice ••• cerõado de anciãos, sacerdo-

tes, escribas e farise us ••• 

No primeiro plano, ele percebia a fi gura de J esu s ••• 

não lhe podia ver o rosto ••• pois Ele estava de costas ••• mas 

podia identificá-lo perfeitamente até por suas mãos ata das no 

dorso ••• Ouviu com clareza a voz col8rica do pontífice, per-

guntando a Jesus sobre seus discípulos e sua doutrina ••• Emo-
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cionado, escutou a resposta serena de Jesus ••• "Falei public_!! 

mente ao mundo; sempre ensinei nas sinagogas e no templo, aoE 

de afluem todos os judeus; nada falei em segredo. Por que· me 

perguntas? ~ergunta aos que me ouviram o que foi que eu lhes 

falei; vê, eles · devem' saber o que eu lhes disse"... Termina-

da a resposta de Jesus, Samuel ouviu distintamente o estalido 

seco de uma bofetada ••• em seguida, a tela foi ocupada pelo 

rostQ de servo de Caifás ••• Era um rosto be s tial de um in-

div!duo primário ••• incapaz de compreender o respeito devi~o 

à dignidade da pessoa humana •••• à intangilidade sagrada de 

um prisioneiro manietado ••• E com o rosto a encher a tela e 

sempre pleno de 6dio e brutal1dad~ J formulou o selvaGem a es

túpida pergunta ••• " Assim respondes ao pontífice?" ••• A tela 

passou a abranger a sala da casa de Caifás ••• o qual, lá no 

fundo, por gestos espalhafatos os e gritos histéricos, canifes

tava ••• assim como todos os ~resentes ••• sua satisfação pela 

covarde bofetada dada em Jesus pelo seu servo ••• O rosto des-

te voltou a encher totalmente a tela ••• enquanto se ouvia a 

desconcertante resposta de Jesus... "Se mal f alei, mostra-me 

em quê; e se bem, por que me bates?" ••• O rosto bestial do 

servo do pont!fice enchia então, inteiramente, a tela ••• mas, 

s6 agora... Samuel percebia, sem a menor dÚvida, que aquele 

rosto, pleno de 6dio e brutalidade •••• era o dele ••• então fô

ra ele, Samael Stein, o brutal servo de Caifás, quem esbofe-

teara, estupidamente, J esus ••• Seu rosto foi diminuindo ••• 

e a tela passou a apresentar outro ambiente ••• Era um grande 

estádio de box ••• com uma multidão ululante, sedenta, por san

gue e selvageria ••• Aos poucos, a cena foi se reduzindo ao 

ringue ••• lá estava ele, Samuel Stein, massacrando um luta

dor preto, Joe Clay ••• ele SQbia que podia terminar a luta 

sem delonga ••• mas preferia prolongá-la ••• s6 para ter o sá-

dico prazer de ca stigar ••• ainda mais ••• o rosto ensangüentado 

-- J'"" ...... 
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de seu contendor ••• pelo simples motivo de ser ele ••• um ne-

gro... .,ftf; 
. 

A tela voltou a ficar es cura ••• completamente escu-

ra ••• aos poucos, foi ela clareando ••• e outra cena surgiu a 

seus olhos ••• ·Era um páte o ••• sem mais demora, ele o identif1 

cou ••• era o páteo do pret6rio de Pilatos ••• ao longe ••• o~ 
,, ,, 

.viam-se os gritos de uma multidão dementada ••• Crucifica-o 

• • • 
,, ... , 

Crucifica-o ••• 
1/ I( 

Crucifica-o ••• Lá estava Jesus ••• ele 

não O via ••• mas tinha certeza de sua presença ••• atado à 

coluna da Flagelação ••• em posição forçada ••• com o dorso cu~ 

vad o ••• para maior facilidade de aplicação dos golpes ••• quem 

aparecia na tela era um robusto soldado romano, a manejar um 

azorrague ••• A cena desviou-se para o fundo do páteo, onde 

outros l egionários divertiam-se com o brutal espetáculo ••• a 

cada chibatada ouvia-se a gargalhada alvar de homens formados 

numa escola de barbárie e impiedade ••• A cena voltou a mos-

trar o legionário flagelador... cujo rosto, com uma expressão 

brutal de 6dio insopitável, passou a encher a tela ... A cada 

chiba tada, deixava transparecer um pr azer sádio_o... de quem 

es tá cumprindo uma ordem de agradável execução •• ~ Mas, s6 

agora, Samuel percebia, sem a menor dÚvida, que aquele rosto, 

pleno de c6lera e brutalidade ••• era o dele ••• então, era ele _ 

Samuel Stein , o hercúleo legionário romano, quem flagelava im

piedosamente a J esus ••• Seu rosto foi se afastando e o quadro 

mostrou um outro ambiente , muito seu conhecido ••• Era um caba

ré da Lapa ••• com mesas e cadeiras derrubadas ••• Encostado a 

uma parede , lá estava ele , Samuel Stein, tendo na mão ••• não 

um azorrague ••• mas um pesado bengalão de ferro com belo cas

tão de ouro ••• a enfrentar uma duzia de homens fortes ••• que 

ele bem os conb.ecia ••• Eram policiais e "leÕes de chácara" ••• 

mas, por que lutavam eles? ! ••• de quem seria a culpa de tão 

estúpida luta? ! ••• Seriam eles os r esponsáveis?! ••. Não ••• 

agora Samuel compreendia perfeitamente a razão pela qual aque-

les homens o enfrentavam ••• Eles estavam apenas procurando 
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cumprir um arriscado dever e uma perigosa obrigação ••• e obter 

assim seu ganha-pão e o sus~~nto de suas familias ••• mesmo com 

risco de suas integridades fisica e moral ••• tendo que enfren 

tar turmas de desordeiros ••• que perturbavam a ordem ••• por 

simples desfast~o ••• como se fOsse a coisa mais natural e 

inocente do mundo •••• 

:ijSlls 

Novamente a tela voltou a ficar escura ••• muito es -
cura ••• aos poucos foi clareando ••• e apareceu um quadro por 

demais conhecido ••• Era o topo do Calvário ••• via-se a Cruz 

de Cri sto ••• Este s6 aparecia pela altura do~ joelhos ••• Ao 

p' da Cruz, um vulto de mulher ••• a verdadeira Estátua da 

Dor ••• Mater Dolorosa ••• Samuel recornava-se das palavras de 

Santo Ambr6sio... 11 Ela se tinha de pé, diante da Cruz, con

templando com olhos maternais as chagas de seu Filho, esperan 

do não pela morte desse estremecido Filho , mas a salvação do 

mundo" ••• Ao seu l a do, t amb'm ao pé da Cruz, um soldado ro-

mano, com sua lança ••• em atitude displicente e indiferente 

à quele momento hist6rico ••• O rosto do soldado cresceu e en

cheu toda a tela ••• com s ua estúpida e inexpresoiva méscar a ••• 

Mas, s6 a gora , Samuel percebia, sem a menor dÚvidn , que aque

le r osto, com uma expressão alvar, era o dele ••• Em dado mo-

mento, o soldado romano Samuel Stein erc ueu sua lança e tras

passou impi e dosamente o lado do corpo, já morto, de Jesus ••• 

Seu rosto foi s e afastando e a tela mostrou um outro quadro ••• 

Era uma rua da cidade do Rio de Janeiro ••• Alguns seminaris-

tas, mantenào alegre e ingênua conversa em voz a lta, desloca-

vam-se por uma das calçadas ••• No lado oposto e em sentido coR 

trario, vinha Samuel... Seu rosto encheu toà.a a tela ••• com 

os olhos f aiscando õe 6dio , ele começou a l ançar ofensan e pr~ 

vocações aos r>aca tos seminaristas ••• que , humildemente, cont.,! 

nuaram seu caminho, cnlndos ••• Suas invect~vas auoenturam de 

intensidade ••• "Seus urubus duma figa! Que estão fazendo 
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aqui?! Estão sentind o o fedor de alguma carniça?: ••• Depois 

o seminarista mais alto e mais forte, incapaz de conter sua 

indignação, pretendeu enfrentá-lo fi s icamente ••• era o que 

ele queria, para ter o prazer de esmurrá-lo ••• seu~ desaponta-

mento, ao ver o .seminarista contido por seus companheiros ••• 

Seu gesto impensado de atirar uma pedra, que atingiu seu eve~ 

tual desafeto na perna ••• O afastamento do seminarista, clau

dicante e apoiado por seus companhe iros ••• com uma impressio

nante e inesquecivel máscara de dor ••• Depois ••• O sono pro-

fundo ••• muito pro-fun-do ••• cada vez mais pro ••• fun ••• do ••• 

I 

t(,.(,. .. , 
Ap6s a leitura do Novo Testamento , Samuel releu, 

mas agora com o máximo interesse e atenção, o Antigo Testamen

to. Passou, depois , a ler livros sobre a vida e a obra de vá

rios s antos da Igreja, livros que lhe eram trazidos por Irmã 

Paula. De todos os santos lidos, dois lhe ca usaram especial 

impressão. 

Inigo L6pez de Loyola pertencia a uma nobre família 

espanhola, de origem basca. Aos trinta anos de i -dade, em ple

na guerra civil, fazia parte da guarnição militar que defendia 

Pamplona, a Última e mais s6lida das fortalezas do Rei. No 

dia 19 de maio de 1521, Inigo foi atingido por uoa bala de ca

nhão, que D1e quebrou a perna. Atendido com toda cortezia por 

seus inimigos, poi s Inigo sabia se impor h estima de todos, 

foi mais tarde transferido para o castelo de seu irmão em Lo

yola , na vi zinha província bas ca. Lá sofreu uma longa e do

lorosa convales cença, pois teve que ser operado duas ou três 

vezes para evitar uma deformidade permanente. Mesmo assim , 

ficou-lhe, para o resto da vida , uma marcha ela uàicante . 

Durante a convôles cença, pedia livros para ma tar o 

tempo. Preferia novelas de ca valaria, que lhe r ecordassem os 

delicios os dias, vívidos na Corte de Madr:í, "ocamente " plenos 
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de fúteis divertimentos, torneios e feitos de armas. Mas, no 

Castelo s6 havia uma Vida de Cristo e um volume da!. "Vidas dos 

Santos". Na falta de outra distração, começou a lê-los. E 

sua leitura causou uma profunda impressão em IDigo, pois os 

Santos, cujas vidas s6 agora lhe era dado conhecer, eram ver

dadeiros herois como os soldados que lutavam e morriam no cam

po de batalha, por seu Rei e por sua Causa. Não, os santos 

eram realmente mais heroicos, porque lutavam sem qualquer preo

cupação de recompensa, por uma Causa mais digna de ser servida 

do que qualquer outra, a serviço do maior dos reis, pois era 

o Rei dos Reis. 

E Inigo poderia também servir à mais nobre das Cau-

sas, ao mais digno dos Reis. Ao se levantar de seu leito de 

dor, morrera o trovador romântico, o soldado cavalheires co, e 

nascera Santo Inácio de Loyola, que iria fundar uma pujante Or

dem religiosa, a Companhia de Jesus, por vezes, tão injustiça

da, mas com tantos e imensos serviços prestados à Causa de 

Deus. 

Ao se levantar de seu leito de dor, que aconteceria 

a ele, Samuel Stein:- teria sua vida completame-nte transforma

da ou continuaria a ser o mesmo estrOina, gosador da vida, de

sordeiro, amante dos prazeres carnais, materj.alista e ateu?! •• 

-"Hebreu, filho de hebreus, fariseu, filho de f ari-

seus", nasceu Saulo, da tribu de Benjamim, durante a Dispersão, 

em Tarso, na Cilicia, grande emp6rio comercial do Mediterrâneo, 

cujos habitantes ricos eram considerad os cida dãos romanos. Sa~ 

lo nasceu, pois, cidadão romano. De acordo com o uso de mui

tos jude us da Dispersão, receb eu ele dois nomes, um hebreu -

Saulo, outro latino - Paulo. 

Educado no mais ri~oroso judaismo, foi aluno da Es-

cola de HILLEL, de ·di sciplina farisaica, de Jerusalém. Lá 
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iniciou seus estudos da ci~ncia sagrada, com o sucessor de 

Hillel, o Rabi Gamaliel, o grande doutor fariseu, estimado 

por todos, que seria, mais tarde, o defensor dos ap6stolos 

contra os saduceus. Os conhecimentos - adq~iridos com a lei

tura da Biblia tornaram-no um apaixonado da Lei, zeloso pela 

integridade da doutrina e das tradiçÕes, defensor ardoroso 

da observância exata e rigorosa da Lei mosaica. 

Na sinagoga, ouviu o sermão de Estevão, seu camar~ 

da de infância e parente, o inocente jovem que s6 podia ins

pirar simpa tia, cujo rosb era semelhante ao rosto de um anjo. 

Nenhum dos presentes, inclusive Saulo, conseguiu responder a 

Estevão. 

"Homens de dura cerviz, e de 'corações e ouvidos in-

c ircunsis os 
1 

v6s sempre resistia ao Espfrito Santo; assi~ 

como obraram vossos pais, assim o fazeis v6s também. A qual 

dos profetas não perseguiram vossos pais? E mataram mesmo 

aos que prediziam a vinda do Justo, do qual v6s agora fostes 

traidores e homicidas, v6s que recebestes a Lei por Ministé

rios dos anjos e não a guardastes." 

Ouvindo tais palavras e sentindo a impossibilidade 

de respon.aê-las, os judeus, inclusive Saulo, tinham o coração 

exasperado e rangiam os dentes contra ele. Mas, Estevão, cheio 

do Espfrito Santo, olhando para o céu, viu a gl6ria de Deus e 

Jesus, de pé, à direita do Pai. E falou: 

11 Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homecr.,ae 

p~, h direita de Deus." 

Então eles, levantando uma grande gritaria, não qu1 

seram mais ouvi-lo e, todos ·juntos, se arremessaram contra 

Estevão. E, depois de o terem arrastado para fora da cidade, 

o a~edrejaram. Enqoanto era lapidado, Estevão orava, dizen

do:- "Se~hor Jesus, recebei o meu espírito!" - E, posto d.e jo~ 

lhos, exclamou em voz alta: 

"Senhor, não lhes imputeis esse pecado!" 
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E, tendo dito isto, Santo Estevão dormiu no Senhor. 

E Saulo aprovava sua morte, pois os apedrej a dores d~ 

puzeram s uas roupas aos pés de Saulo. Assim o fazendo, quis~ 

ram os algozes de Santo E"stevão tes temunhar publicamente que 

era de Saulo,· como repr esent ante do Sinédrio, que haviam rec~ 

bido o direito de -lapidar o mártir. Lançavam a s sim, de forma 

not6ria, sobre Saulo a re sponsabilidade solene e oficial da 

estúpida e injustificável ~ execução. E, guardando as ves tes; 

doa algozes, Saulo aceitou of icialmente sua parte de r e spon

sabilida de no assassinio do Protomartir da I greja • 

. ..t3. 

De conformi dade com uma tradição r eferida por são 

JerOnimo, foi naquela regi ã o que Ca im ma tou o i r mão. Teriam, 

pois, per ecido no mesmo local o primeiro homem assassi nado 

por seu irmão e o primeiro martir cristão morto 

compatricio. 

por um· 

A sombra de Ca im, a o invé s de apavorar Saul o, a o 

contrário, pareceu excitá-lo, e ele i nici ou ass im sua carrei

ra de t e.mivel perseguidor dos cris t ã os . A morte de Santo Es

tevã o marcou o inicio da prime ira per seguição eer a l dos cris

tãos, a cuja f r ente s e colocou o violento e or~ulhoso Saulo, 

com podere s di scricionários conferidos pelo Sumo Sa cerdote 

Caifá s, par a r ealizar a perseguição com absoluto êxito. Sau

lo podi a , ~ sua vontade, entrar nas s inagogas, varej ar ca sas, 

arrast ar e f azer açoitar, sem pi edade, t odos quantos crj_am em 

Je s us Cri s to, par a obrigá- l os a bl asfemar c on t r a o nome do 

Filho de Deus . 

E, numa ânsi a i ncontida e de sespera da de exterminar 

a nova crença , Sa ulo percorreu a Judéia , a Galiléi a , t oda a 

Pal estina , dando expansão à s ua fúr i a selvagem de re spirar, 

com volúpia , a mea ças , sangue e morte . E, na me sma t err ivel 

disposi ção de 6dio a os cris tãos , di rigi u-se , acompanha do de 

um grupo de h om ens fort es , br ut a i s e fanáticos c omo el e , a Da-
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masco, onde os discipulos de Jesus aumentavam dia a ~ia. 

Já perto de Damasco, a dez minutos da porta do Meio-

Dia, subitamente, o cercou ali uma luz vindo do céu. Ofusca-

do, caiu por terra e ouviu uma lhe dizia: I voz que r- - - .... -- -------- ----
. 

- ."Saulo, Saulo, por que me persegues?: •• 11 

De olhos fixos na aparição gloriosa, pois Jesus 

Cristo l .he apareceu em sua magestade, perguntou Saulo. 

"Quem és tu, Senhor?:" 

E o Senhor lhe responueu: 

"Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa 

é para ti recalcitrar contra o aguilhão." 

Então, Saulo, trêmulo e atOnito, perguntou, cheio 

de angústia: 

"Senhor, que queres tu que eu faça?" 

E o Senhor lhe re spond eu: 

"Levanta-te e entra na cidade, e ai te será dito 

o que deves fazer." 

E os homens, que o acompanhavam, estavam espantados, 

ouvindo bem a voz, mas sem ver alguém. 

Saulo levantou-se da terra, e, tendo os olhos aber-

tos, nada via. Estava cego. O sol a pino marcava a hora exa-

ta do notável acontecimento:- era meio dia. -Levado pela mao, 

Saulo entrou em Damasco, e ali esteve três dias, sem ver e 

sem comer nem beber. 

Havia em Damasco um discipulo de Cristo, chamado 

Ananias, estimado por cristãos e judeus por ser varão de gran-
ç 

de piedade. Instruido pelo Senl1or, Anan•~s foi ao encontro de 

Saulo. -Encontrando-o poz suas maos calosas de mode s to filho 

do povo sobre a cabeça de nobre filho de Tarso, e lhe disse: 

"Saulo irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no 

caminho ~or onde vinhas , me enviou para que recobres a vista 

e fiques cheio do Espirito Santo." 
I 

~ imediata mente cairam dos olhos de Saulo u~as espé-

I 
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-cies de escamas, e assim ele recuperou a visao. E, levantan-

do-se, foi logo batizado. Era o batismo da humildade. Cai

ram-lhe também as escamas do orgulho e soberba. 

"Saulo irmio, crês em Jesus, o Messias e Filho 

de Deus?" 

E assim morreu Saulo, o t~rrível perseguidor dos 

cristãos, e nasceu São Paulo, o Ap6stolo dos Gentios, uma das 

mais belas vidas de que há mem6ria na hist6ria da humanidade". 

A conversão de Saulo foi, sem dÚvida, o primeiro fruto da ora

ção, "TI~ EXTREMIS", de Santo Estevio. 

J./(, 

Estranha coincid@ncia , observou Samuel . 

Saulo f~ra ofuscado, ao meio-dia, por um r aio de 

luz vinda do céu. Ele, Samuel Stein , fora deslumbrado, tam

bém ao meio-dia , por uma luz ofuscante partida dos olhos do 

Cristo Crucificado. 

Saulo vira a aparição gloriosa de Jesus Crinto nos 

céus de Damasco. Ele, Samuel Stein , vira os olhos "vivos", 

realmente "vivos" do Cri s to Crucifica do, antes d~ ser ofusca

do por sua luz deslumbrante. 

Saulo estivera cego durante tr~s dias . Ele, Samuel 

Stein, estivera amaur6tico, exatamente, três dias. 

Saulo encontrara a mão amiga de Ananias para condu

zL-lo ao caminho de Cristo. Ele, Samuel Stein, deparara com 

a mão dileta da Irmã Paula, a lhe trazer livros, até então 

desconhecidos, que lhe haviam rasgado uma nova visão da vida. 

Que lhe aconteceria ao voltar de s ua cegueira físi

ca de três dias e de sua ceeueira mental de mais de vinte anos? 

Teria sua vida alterada ou continuaria a ser o mesmo estroina, 

gosador da vida, desordeiro, amante de prazeres carnais, mate

realista e ateu?! ••• 

Ou t eria ele, Samuel Stein, encontra do também a sua 

Estrada de Damasco?! ••• 
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VII - O RETORNO 

1 --Ao regressar à sua mansão, ap6s ter obtido al

ta do hospital, Samuel sentia-se desorientado. Relutava em 

admitir o que de facilmente aceitável ficara da leitura dos 

Evangelhos e outros livros religiosos. Rebuscava em seu in

timo argumentog contra as idéias infiltradas nos escaninhos 

de sua mente. Mas, ao mesmo tempo, percebia estarem profun

damente abalados os alicerces dos edifícios do Materialismo 

e do Positivismo, que ele julgava tão firmes e inabaláveis. 

Resolveu, então, por uma questão .de honestida

de pessoal, proceder a uma revisão de suas idéias e convic -

ções, para, s6 depois, decidir o que de melhor havia a fazer: 

- reconstruir os edifícios prestes a ruir ou demoli-los sem 

maior demora e, em seu lugar, construir algo de melhor e 

mais durável. 

Iria, então, fazer uma viagem de retorno:- vo1 

tar h origem sobre os passos percorridos nos últimos dez ou 

quinze anos; reler os autores lidos, cujas idéias aceitar~ , 

e verificar se ainda serviam elas à sua sede de conhecimen -

toa e ao seu desejo imenso de encontrar a Verdade. Abando 

nou seu estudo de medicina no Último ano do curso e sua vida 

externa. O "Terror da Lapa" e, conseqUentemente, a "Turma 

do Barulho" desapareceram das notícias policiais. Isolou-se 

-de seus amigos, encerrando-se em sua mansao, na companhia e~ 

clusiva doa livros de sua imensa biblioteca, que maior ainda 

se tornou com aquis içã o de obras de muitos autores, até en

tão desconhecidos ou, até mes mo, desprezados ••• 

Embora muito lhe custasse, pois seus sentimen

tos para · com Marie Charlotte continua vam os mesmos, suas vi

sitas ao palacete de Botafogo tornaram-se mais espeçaca3, c~ 

da vez mais espaça das ••• 
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2 --O novo encontro com os mestres do materialis-

mo foi profundamente decepcionante para Samuel. Chegou ele 

até a duvidar de sua pr6pria inteligência e capacidade de d~ 

cernimento. Ser.ia poas!vel que tivesse ele admitido, algum 

dia, idéias tão absurdas e rid!culas que, até aos olhos de 

um colegial dotado de apreciável dose de bom senso, seriam 

prontamente repudiadas?! ••• 

"0 cérebro segrega o pensamento como os rins 

segregam a urina," - sentenciara Carlos Vogt. 

"0 cérebro digere as impressões e segrega o 

pensamento como o estomago digere os alimentoa'e 'o f!gado s~ 

grega a bilis" - asseverara o médico Cabania em sua obra 

"RAPPORTS DU PHYSIQUE ET DU MORAL DE L 'HOMrdE~~". 

"0 pensamento é um movimento da matéria" - do,g 

matizara Moleschott. 

Com seu postulado fundamental - a identidade 

da matéria e do esp!rito na mesma realidade - apresentava-se 

agora o materialismo aos olhos maia esclarecidos de Samuel 

-com sua verdadeira expressao:- obviamente condenado por sua 

pr6pria natureza a uma irremediável esterilidade'. 

Entretanto, lembrava-se Samuel de uma época em 

que era uma prova de superioridade intelectual, ser materia

lista. Ele mesmo chegara a se julgar um individuo superior 

por tal motivo ••• 

Samuel esboçou um leve sorriso de ironia, ao 

fazer mentalmente uma compara ção - os infelizes desorienta 

dos que se julgam superiores por serem materi alistas, pode -

riam ser nivelados com os ingênuos colegiais que, mal entra

dos na puberdade, faziam questão de "pegar doença de mulher" 

s6 para provarem aos seus colegas ••• que já eram "homens" ••• 
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Outro motivo de desapontamento para Samuel, em 

seu reencontro com os fil6sofos, foi a incoerência ou, até 

mesmo, a desonestidade flagrante ou disfarçada de .muitos au

tores, seus ant~gos prediletos. Ele sentia agora, ao relê 

los, como a linguagem dos fatos era, por vezes, falsamente 

interpretada ao sabor de idéias preconcebidas, para forçar 

conclusões, que se enquadrassem em moldes rígidos e estrei 

tos, aprioristicamente estabelecidos. \ 
' 

Comprovada a falsidade ou, pelo menos, a falha 

de suas afirmações, voltavam esses autores, em novos traba 

lhos, sem maior consideração para com as objeçÕes capitais 

às suas idéias, - o que já seria uma confissão de derrota, 

e, apenas, com a preocupação de repetir as mesm!ssimas afi~ 

mações dogmáticas, - já apontadas como falsas ou erradas, -

sem qualquer comprovação :i.nédi ta, sem uma nova concepção, sem 

um forte argumento em favor de suas discutíveis opiniÕes. 

Quanto ~ incoerência de atitudes de -certos mes -
tres do pensamento, Samuel lembrava-se, entre outros, de e

xemplos citados por Balmes em sua "Historia de la Filosofia". 

"Lutero despreciaba la raz6n y tuvo la modeetia 

de erig:i.rse en legislador supremo; no se han escrito contra 

la raz6n páginas mas ~locuentes que las de LAMENNAIS, Y, sin 

embargo, también intenta com eu propia raz6n regenerar el 

mundo." 
... 

Positivamente, nao seria dessa forma que Sa-

muel iria se convencer de que até então andara pelo caminho 

certo ••• 

Franco e leal, agressivamente honesto, Samuel 

detestavá a mentira. Um amigo, que lhe mentisse uma única 

vez, ficava "marcado na picanba", como dizia, em pitoresco 

linguajar, um colega seu, gaúcho. 
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Assim, foi com surpresa e revolta contra si 

pr6prio, que ele retomou o contacto com Voltaire. Sempre 

considerara o patriarca da incredulidade como um escritor 

brilhante, despreocupado e ferozmente sarcástico, cujos es~ 
. 

res histriOnico~ mal disfarçavam um desolado pessimismo. R e -
conhecia-o um espirito superficial, frivolo, versátil e in-

constante, pois, segundo as circunstências, era materialista 

ou espiritualista cético ou dogmático, otimista ou pessimis

ta. Em rigor, não poderia ser considerado como um "fil6sofo11
, 

fora de pouco tolerável abuso de linguagem, pois se limitara 

a malbaratar seu talento literário, tratando as mais graves e 

sérias questões sobre a consciência humana com ironias e mo

mices. Fera o pr6prio Voltaire quem, pouco antes de sua mo~ 

te, se definira como: - UN SINGE GAMBADANT SUR SON TOMBEAU. 11 

Mas, Samuel divertia-se anteriormente com os trejeitos e es

gares de mono do "grande fi16sofo" ••• 

Entretanto, ao retomar o contacto com suas o

bras, Samuel revoltou-se contra ai pr6prio por não ter sent1 

ao há mais tempo o que s6 agora ele sentia:- uma profunda iB 

dignação face ã cínica apologia vol taireana da mentira. Em 

"LETTRE Á TlllERIOTS", Voltaire, apresentando voluntariamente 

seu desprezivel retrato moral, escrevera: 

"LE MENSONGE N 'EST illi VICE QUE QUAND IL FAIT 

LE MAL; C 'EST mm TR~S GRANDE VERTU QUAND IL FAIT DU BIEN ••• 

IL FAUT MENTIR COI"~.JME UN DIABLE, NON PAS TDITDEMENT, NON PAS 

POUR UN TEMPS, MAIS HARDIMENT ET TOUJOURS". 

Montesquieu, seu contemporâneo, já traçara seu 

perfil em ":PENs!:ES": ; 

- C 'EST L'HOMME DU MONDE QUI DIT LE :PLUS DE 

MENSONGES DANS LE MOINS DE TEMPS POSSIBLE11 
• 

Que valor podia ter agora, para Samuel o que 

esse histrião irresponsável pudesse ter escrito? Toda a fú

ria voltaireana contra a Igreja Cat6lica- "ECRASSEZ L'INFAr.1E1" 
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- que tanto lhe agradara, no passado, agora lhe aparecia em . 

sua verdadeira projeção:- o desespero de uma consciência in -
flada de orgulho m6rbido e impaciente por ocupar o lugar da 

Igreja, a "Infame" 
' 

cuja concorrência lhe era intolerável ••• 

No pr6prio combate à Igreja, Samuel passou a 

perceber, - e s6 então, - a hipocrisia voltaireana. Em car

ta a Diderot escrevera ele: 

"JE VOUS REC01áMANDE L 'll~FAME; IL FAUT LA DtTRtJI 

RE CHEZ LES HONN~TES GENS ET LA LAISSER A LA CANAILLE GRANDE 

ET PETITE, POUR LAQUELLE ELLE EST FAlTE." 

Para Voltaire, a hist6ria das religiÕes, inclB 
-

sive o Cristianismo, é a hiat6ria da impostura~ da qual é n~ 

ceasário libertar o esp:!rito humano. Mas, em seu "DICTIONNA.! 

RE PHILOSOPHIQUE" ele r ecomenda: 

"SI VOUS A VEZ UNE BOURGADE A GOUVERNER, IL FAUT 

QU 1ELLE AIT UNE RELIGION". 

Então, para Voltaire, a religião era um mal p~ 

ra a "gente de bem" e uma necessidade para a "canalha" gran , -
de e pequena, isto é, seu lacaio, seu cocheiro, sua lavadei-

ra ••• 

- De tal homem, - concluiu Samuel, - um elogio 

à Igreja seria um vitupério ••• 

E, assim, Samuel terminou de demolir o edif! -

cio do materialismo e enciclopedismo, de que tanto ele se O! 

gulhava há alguns anos antes. Voltou-se para a última dou -

trina por ele abr açada , ao chegar ao Br asil, contagi ado pela 

1ntenaa propaganda , que permitira ao novo credo impor um le

ma doutrin ário à bandeira da nova repúbl ica . Voltou a estu-

uar Augusto Comte e sua obra. 

Reconhecendo, com toda justiça, os . méritos do 

fil6sofo de Mo.ntpellier, como organizador e sistematizador 
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aae oiênoiaa eetudadaa e olaaaifieadaa no 11 COURS DE P!ULO -
SOPHIE POSITIVE", Samuel começou, em cuidadosa análise 1 
senta do entusiasmo apaixonado doe pri~eiroe tempos, a 

encontrar contre.diQÕoe e tslhae no "impononte" edif!cio do 

positiviamó, a oomeçar pelo eeu dogma fundamental;- s6 o 

eene!vel & objeto do conhecimento; a6 o sena!vel é real. 

Como oonseqUênoia, o homem deve ignorar tudo 

o que ultrapaaoa a ordem emp!riea, isto é, qualquer inve! 

t1gação que intento elevar-se acima aoe !atos. Nada,poie, 

de indagar a origem, o !im o as causas doa fatos empirie! 

mente observados. Ora, o principio de causalidade é a 

base fundamental da oiênoia. Não haverá ciência ee reje~ 

tarmos o prino!pio de causalidade. Não poderá haver co-

nhecimento certo de natureza alguma aem prino!pioa absolu

tos, nooessárioa e univereais. 

Apreoentava, poia, o positivismo eota contra

dição fundamental:- se o princípio de oauae.lidade não tem 

valor, não há ciência possível e, como oonaeqUênoia, o p~ 

e1t1v1amo, oomo doutrina f1loa6fioa, eeria a destruição de 

tooa o1~no1a, como tambám da pr6pria filosofia; ae o pri~ 

o!pio de causalidade & verdadeiro, não há como li~itá-lo , 

de forma ~rb1trár1a, por mera abatra9ão oerebrina, por · 

111ais prodisioeamente "iluminado'' que ae julgue o pretenso 

tundador ·de umn era nova para a humanidade, •• 

A doetruição do edif!cio do pooitiviamo, oomo 

doutrina filoa6!ica, teve sua maroha acelerada, quando S! 
muol paeaou a recapitular a segunda fase da vida de Augue -
to Comte. De fervoroso adepto do eetaào "poaitivo", evol

veu Comte posteriormente para o maia groaeoiro fetiohiamo, 

passando a prestar oulto de veneração ao espaço e h terra, 

em sua ridícula religião positiva, aem Deus , - a Religião 

~a Humanidade, - sonho !antaamag6rioo, obra de visionário, 
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repudiada por seus pr6prios disc!pulos, como Littré: 

Entretanto, encontrou Samuel uma explicação 

para a involução mental de Augusto Comte. Segundo alguns 

disc!pulos seus, inclusive Littré, Comte, que já estivera 

internado ém hosp!cio de 1826 a 1828, começou a sofrer de 

desequil!brio mental desde 1845. Seria a explicação para 

a rid!cula idolatria a Clotilde de Vaux, mulher med!ocre, 

já falecida e que nunca fOra su~ Diante da cadeira de 

braços, que pertencera a Clotilde de Vaux, passava Augus

to Comte, diariamente, horas a fio em meditações e conte~ 

plações, em doloroso e triste espetáculo de desvario e 

alucinação de um cérebro que já fOra brilhante ••• 

Em 1854, Comte profetizara que em trinta e 

tr~s anos, haveria a conversão completa do mundo ~o posi~! 

viemo, o que já deveria ter ocorrido em 1887 ••• O século 

XIX estava a findar e Samuel não percebia sinais dessa uni -
versal conversão ••• Muito ao contrário ••• 

Imverá algum positivista para comemorar o 

centenário de Augusto Comte?! •• -perguntava sempre Sa 

muel a seus botões ••• 

6 

Ao encarar, sem tristeza, os destroços dos e

dif!cios, mentalmente demolidos, das doutrinas filos6fi -

cas de sua antiga preferência, Samuel sentiu, no primeiro 

instante, um certo desalento. Procurou, entretanto,rea -

gir. Percebia, em seu intimo, a necessidade de construir 

no terreno baldio de sua mente, um outro edif!cio, capaz 

de lhe satisfazer a ânsia de conhecimentos e o desejo ime~ 

ao de encontrar a Verdade. 

Ou, talvez, não seria melhor largar qualquer 

preocupação com a filosofia e deixar correr a existência 

ao léo dos acontecimentos, sem maior cuidado em ter um ru 

mo, um ideal, uma orientação filos6fica na vida?! ••• E S~ 
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muel recordou logo a observação de Descartes, em seus 

"PRINCIPIA PHOLOSOPIUAE": 

"Viver sem filosofar equivale, verdadeiramen

te, ·a ter os olhos fechados, sem nunca procurar abrí-loq, 

e o prazer de ver todas as coisas que a nossa vista alca~ 

ça não se compara à satisfação que confere o conhecimento 

do que se encontra pela filosofia." 

E, mais adiante, encontrou Samuel no mesmo 11 
vro do genial autor do "Discurso do Método", estas pala

vras lapidares: 

"Os brutos animais, que apenas possuem o cor

po para conservar, ocupam-se continuamente, em procurar ! 

limentá-lo; mas os homens, cuja parte principal é o espí

rito, deveriam primacialmente empregar o tempo na pesqui

sa da sabedoria, o seu verdadeiro alimento." 

Como ser racional e intelir,ente, - pelo menos, 

ele assim se julgava ainda, - não poderia Samuel ficar ~ 

diferente à necessidade de encontrar a solução integral do 

problema da vida, da escolha da direção a imprimir à sua 

existência. Atormentavam-no agora quatro perguntas, que 

antes jamais lhe despertaram a atenção: 

Que somos n6s? 

Onde estamos n6s? 

Donde viemos n6s? 

Para onde iremos n6s? 

1 

Samuel começou, então, a procurar um rumo a 

seguir. E foi nova mente percorrer velhos caminhos já es

quecidos:- Racionalismo de Descartes, Empirismo . de Bacon, 

Panteismo de &pinOza. ~onadismo espiritual!stico de Leibnitz, 

Criticismo de Kant, Idealismo de Hegel, Voluntarismo pesa~ 

mista de SGhopenhaner, Evolucionismo de Spencer, - todos já 

seus velhos conhe cidos, :pelo menos, nas linhas eerais de 
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suas estruturas racionais. 

E ao pretender uma orientação através de tra

tados de filosofia, observou Samuel um f ato digno de maior 

atenção:- o triste espetáculo da mais l amentável anarquia 

apresentada p~la filosofia moderna. E a causa era eviden-

te pela simples leitura dos comp~ndios:- a inconsistência 

de construções filos6ficas, incapazes de se imporem à gen~ 

ralidade dos espíritos, por se apresentarem destituídas de s6-

lidos fundamentos metafísicos e 16gicos. Possivelmente 

com a consciência da fragilidade de suas estruturas raci~ 

nais, procuravam elas se impor pela destruição de suas COB 

correntes o pela negação ou simples desconhecimento de tu-

do que sobre o assunto já fOra estudado. 

Já Augusto Comte em seu "COURS DE PHILOSOPHIE 

POSITIVE" obeservara: 

"A grande crise política e moral das socieda

des modernas depende, em Última análise, da anarquia das 

inteligência s. O nosso mal mais grave r eside, com efeito, 

nesta divergência profunda que reina entre os espíritos r~ 

lativamente a todas as máximas fundamentais, cuja estabili 

dade é a condição primeira de uma verdadeira ordem social." 

Schopenhauer, o fil6sofo do desespero, extra

vasando todo seu pessimismo, deixara um conselho inconce

bível como saído da pena de um mestre do pensamento: 

"Cada um deve criar sua verdade e sua moral; 

o que é bom ou mau, útil ou nocivo para um, não o é para 

outro." 

E ambos, Augusto Comte e Schopenhauer, conco~ 

reram para aumentar, ainda mais, a situação ca6tica de ana~ 

quia das inteligências, com o lançamento de doutrinas fil~ 

sofica~, também incapazes de se imporem à generalidade dos 

espíritos, como o prova, à saciedade, a ausência de segui-

dores ••• 
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E qual a razão dessa situação ca6tica, de ssa 

desorientação geral das inteligências? A pletora de dou

trinas filos6ficas, muitas vezes, surgidas entre espland~ 

res festivós de exagerados e bajuladora~ encOmios . ; dan

do a falsa impressão de perpetuidade, e que se mantinham 

por algum tempo artificialmente sustentadas pelo prestí

gio de seus fundadores, pela fascinação de inteligências 

privilegiadas ou pelo simples atrativo da novidade. De

pois, porém, cessado o entusiasmo inicial e desaparecidos 

seus maiorais, todos esses edifícios aparentemente inaba

láveis vinham a ruir por terra ao simples sopro da críti-

ca severa e justa de suas es truturas r acionais. 

Assim, KANT, IDJME , COMTE, HOBBES, HEGEL, LOCKE, 

SCHOPENHAUER, NIETSCHE, SPINOZA e outros brilharam na ri

balta do t eatro do pensamento, aplaudidíssimos pelos assi~ 

tentes contemporâneos, para depois desaparecerem, quase 

esquecidos pelas platéias posteriores ••• E suas doutrina s 

jazem no p6 de museus de antigUidades filos6ficas, aliás, 

mui pouco visitados ••• 
- A E qual a razao da inconsistencia dessas doutri -

nas? O desejo imodera do de inovação de seus fundadores, 

que os levava h ânsia de destruir ou, pelo menos, ignorar 

o que já antes fOra estudado sobre o mesmo assunto. Des

cartes, em seus "PRINCIPIA PI:ITLOSOPHIAE 11 , chegou a decla

rar:- "aqueles que menos têm aprendido aquilo a que se ch!! 

mou até agora Filosofia são os maia capazes de aprender a 

verdadeira." 

Locke, o psic6logo do empirismo, propondo-se 

a "investigar a ori'g·em . a certeza e a extensão do conheci , -
mento humano 11

, confes sou a Limborch sua despreocupação em 

estudar o que já fOra es crito sobre o a ssunto, declaran -

do:- "não consultei livros." 
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Tratava-se, pois, de apologia da ignorância, 

imperdoável em mestres do pensamento ••• 

Entretanto, observou Samuel, entre os escom -

broa, alguns ~inda fumegantes, das doutrinas filos6ficas 

que surgiam com estardalhaço, combatiam-se encarnecid<~me~ 

te e desapareciam, quase sempre, sem maiores recordaçÕes 

e saudades, - um s6lido edifício antiqUissimo, que resis

tira a todos os vendavais da insensatez humana e se firma -
ra através· dos séculos. Seus primeiros alicerces teriam 

sido lançados, talvez, na Grécia antiga, em 388 a.c. com 

Platão e 335 a. c. com Arist6teles. O primeiro teve seus 

conceitos renovados e cri stianizados por Santo Agostinho, 

o fundador do platonismo cristão. O segundo forneceu a 

Santo Tomás de Aquino um "aristotelismo latino", copiosa e 

radicalmente enriquecido e transformado, sobretudo, na m! 

tafísica. 

Ao invés de ignorar ou procurar destruir as 

boas idéias dos maiores sábios da escola socrática, Santo 

Agostinho e S~nto Tomás procuraram aproveitá-las, embora com 

profundas modificações, renovando suas verdades eternas e 

imortalizando-as com o espírito novo do Cristianismo. 

E foi surgindo e crescendo o edifício s61ido, 

majestoso e imponente da Escolástica, para cuja constru 

ção teria também concorrido, talvez, Santo Agostinho, o 

maior pensador da Igreja antiga, por sua grande influên 

ci~ em toda Idade Média e por sua hist6ri aa função de prin -
cipal veículo das idéias da filosofia grega e, especialmeB 

te, platônica. 

E com 1 Santo Tomás de Aquino, o maior gênio da E~ 

colást~ca, o edifício atingiu o máximo de esplendor e 1rr~ 

diação filos6f ica. E depois de um período de decadência,

fruto de causas internas, como dissidências e inoperantes 
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torneios dial~ticos entre tomistas, scotistas e ocamis tas, 

em que, mais que o amor da verdade, era a vaidosa hegeno -

mia de um partido ou de uma bandeira, o Lm6vel principal 

das discussões, - e de causas externas, como o sopro de 

rebelião que varreu a Europa nos séculos XIV e XV, perío

do que o inabalável edifício da Escolástica resistiu ga -

lhardamente, apesar da ferocidade das forças coligadas de 

seus inimigos, mancomunados no conluio da destruição do 

maior baluarte da Verdade, - depois de um período de dec~ 

dência, fruto de causas internas e externas, podia Samuel 

apreciar agora seu renascimento, - o Héo-Tomismo, - tanto 

mais eloqUente em sua unidade doutrinal, quanto mais ca6-

t1ca era a situação a tual dos sistemas que antes a comba-

teram. 

10 -
- Basta de demoliçÕes! - concluiu Samuel -Pr~ 

ciso, ao contrário, de algo durável e definitivol 

Seria, pois, necessário encontrar uma base de 

partida para a nova caminlmda. Não poderia encontrá-la, 

por certo, naqueles sistemas já desmoralizados como sim -

ples e insuficientes paliativos, por terem ruído fragoro

samente sob os golpes implac4veis, embora serenos e desa

paixonados da crítica severa e honesta. s6 poderia encoa 

trá-la no único edifício que permanecera de ~6 desde o s! 

culo XIII. Seria preciso remontar às sfnteses robustas 

da Escolástica em Santo Tomás• E mais se convenceu de que 

deveria conhecer as doutrinas genuinas do "Doutor Angéli

co", depois de ter lido as opiniÕes insuspeitas de pensa-
. 

dores, que não trepidaram em confessar sua surpresa ante 

seu conhecimen'to. 

R. von Ihering, em sua célebre obra "A Finali 

dade do Direito", escrevera:: 
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-"Recrimina-se com r a zao a ignorOncia das doutri-

nas de Santo Tomá, mas com mui to mais razão se podem acu -

sar os fil6sof os modernos e os te6logos protestantes de 

haverem esquecido os pensamentos másculos deste espírito 

vigoroso. Agora que os conheço, admiro-me como foi posa! 

vel que verdades como as que ele professou viessem, entre 

os sábios protes tantes, a cair no mais completo olvido. 

Quantos erros se teriam evita do se houves sem com fidelida -
de conservado suas doutrinasl Quanto a mim, croio que se 

as houvesse conhecido antes não teria encrito o meu livro. 

As ideáis fundúmentais que desejava publj.car já se acham 

expressas com clareza perfeita e notável profundidade ne_§ 

te pensador robusto." 

VAN DER VLUGT, na Holanda, manifestou também seu 

entusiasmo: 

-"Que surpresa para quem nao conheceu Santo Tomás_, 

senão pelas in~ormações malévolas de outrem e que um belo 

dia entra em contacto imediato com ele na leitura de suas 

obrasl Um homem deste porte não pertence a uma geração, 

pertence a todos os séculos. G16ria a eote inj.ciador! 

G16ria à. sua obraJ" 

Charles Gide, economista pertencente h e scola co

operati vis ta, e screveu na "REVUE D 'ECOHOMIE l-'OLITIQUE": 

"A renascença da escola cet6lica do tomismo tor

na hoje indispensável o estudo destas doutrinas, ~ue se 

julgavam f6sseis e que, desenterradas, 1m.recem tão vivas 

e semelhantes as atuais que nos maravilhamos de ver quão 

pouco progresso temos feito." 

Samuel res olveu f azer o que já haviam feito os 

estudiosos da filos ofia néo-escolástica, es timula dos por 

Leão XIII. Com o objetivo de provar que entre fé e r azão 

não pode haver um. conflito, pois ambas derivam de Deus,i~ 
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to é, que nenhum antagonismo existe entre as verdades f~ 

damentais transmitidas pela filosofia tradicional e os n~ 

vos resultados das modernas ci~ncias empiricas, o· imortal 

Pontifica de "RERUM NOVARUM" concitou, em 1'.880, o arce -

bispo de Malines, Cardial Mercier, h grandiosa tarefa do 

restabelecimento da Escolástica com as palavras: 

"NOUS DtSIRONS QUE LES tCOLES CATHOLIQUES S'EN 

RAYPORTENT A CETTE DOCTRINE (de São Tomás) TOUT EN SE PRO -
POSANT DE LA METTRE EN HARMONIE A VEC LE PROG~S ET LES D~ 

COUVERTES MODERNES DmllENT ET SCIENTIFIQUEMENT ~TABLIES . CE 

PROOEDt, LE SEUL VRAI ET ~FFICAOE, NOUS VOUDRIONS LE VOm 

SUIVRE PAR TOUS, MAITRES ET tL~VES." 

Mais t arde, em 1.889, dirigindo-se ao "INSTITUT 

SUP~IEUR DE PHILOSOPIUE", de Louva in, fundado pelo Car

dial Mercier, voltou Leão XIII ao mesmo tema: 

"NOUS JUGEONS NON SEULEMEJITT OPFORTUN, MAIS NECE.§ 

SAIRE DE LEUR DONNER (aos estudos~ UNE ORDONNANCE RATION

NELLE DE FAÇON QUE LES tLl'VES PUISSENT Y TROUVER DANS UNE 

LARGE ABONDANOE, AVEC LES LEÇONS DE LA SAGESSE ANTIQUE, 

LES DECOUVERTES DUES AUX INVESTIGATIONS PLEINES DE SAGAC_! 

Tt DE NOS CONTEMJ?ORAINS ET Y PUISSENT DES TRl:SORS ta&ALE -

MENT PROFITAJ3LES A LA RELIGIOU ET A LA SOOIETt CIVILE." 

12 -a o 
E Samuel lançou-se, de corpo e alma, h leitura 

das obras de Santo Agostinho e Santo Tomás, que ele teve de 

encomendar, na Europa. De bispo de Hipona, ap6s a leitu

ra de "CONFESSIOUES" e "DE CIVITATE DEI", verificou Samuel 

ser de todos os tempos sua atualidade. Autor da Filosofia 

da Hist6ria e da primeira grande e completa sistematização 

filos6fica do Cri stianismo, Santo Agos tinho apresentou-se 

aos olhos deslumbra dos de Samuel como uma das mais profuB 

das e brilhantes inteligências de que o gênero humano po~ 

sa ~e orgulllar. 
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Em "SUMMA THJOOLOGICA", modelo de grande constru

ção de teologia doemática, e em "SUMMA CONTRA GENTIIJm" , 

de Santo Tomás de Aquino encontrou Samuel magnificentes - e iB 

teressantísslmoe· monumentoe · de ci~ncia teol6gica e filos~ 

fica, o ápice .do pensamento escolástico cristão, obras que 

fazem da filosofia uma sabedoria preocupada com a salva -

ção humana. 

Depois de Santo Agostinho e Santo Tomás Samuel con-
J 

tinuou a satisfazer sua sede de conhecimentos, entre ou -

tros autores, com Bossuet, Balmes, Pascal e Mercier. Sua 

atenção para este último foi despertada por artigos publ! 

cados em duas revistas francesas, que ele há muito asain~ 

va religiosamente:- "REVUE SCIENTIFIQUE" e "REVUE PHII.OSO -
PHIQUE", a prop6sito do "TRAITt DE PSYCHOLOGIE", de Mer-

cier. 

Na primeira, publicada sob a responsabilidade de 

Richet, leu Samuel a seguinte apreciação: 

"A escola neo-tomista rejuvenesceu o ensinamento 

escolástico, penetrando-se do verdadeiro espírito peripa

tético. Abandona das todas as doutrinas que se baseavam em 

conhecimentos insuficientes da natureza, ela utiliza as 

descobertas modernas e as estuda segundo o método de Aris

t6teles. t tão grande a vitalidade desta filosofia que 

pode fazer entrar nos seus qua dros as inves tigações contes 

porâneas da fisiologia e da psico-física, sem fazer conces 

são alguma e sem nunca desnaturar a ciência, como acontece 

a cada passo nos livros clássicos." 

Na segunda, "REVUE PHILOSOPHIQUE", publicada sob 

a direção de Ribot, encontrou Samuel comentário idêntico, 

firmado por G, Sorel: 

"Nenhuma filosofia pode prestar-se tanto aos pro-

gre~soe da ciência, como a filosofia peripa tétics. Quan -

tos leram a Psicologia de Mr. Mercier puderam verificar que 
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a neo-escolástica se desprendeu das fórmulas que se não coa 
, 

ciliam com os conhecimentos modernos. E o espirito peripa-

tético que se conserva com cuiàado; ele é que assegura ao 

movimento neo-tomista uma vitalidade real." 

!l 
Ao atingir tst~ estágio em sua nova formação filo 

s6fica, Samuel passou a compreender com facilidade a razão 

pela qual tantas doutrinas faliam fragorosamente. 

O Cristianismo revelara um "homem novo" como "cria 

tura feita por neus", sujeito livre e, ·portanto, responsá 

vel por sua atitude perante Deus e pelo bem ou pelo mal de 

seus atos. Dando-lhe liberdade, Deus dera ao homem, simul-

taneamente, dignidade e revelara o "homem a si mesmo". 

A liberdade, conferida por Deus ao homem, insti -

-tuindo a grandeza da ordem moral, dava-lhe a consagraçao s~ 

prema de sua dignidade, e a consciancia de ser maior que 

o universo inteiro. 

Apesar de ter Deus criado o homem à sua imagem e 

semelhança,como diz o Gênesis em seu Capitulo Primeiro
1
-sem 

ddvida, o máximo de elogio à pessoa humana, - e embora ti -

vessem os maiores pensadores da Grácia, Sócrates e Platão , 

se interessado quase exclusivamente pelos problemas huma 

nos, a ponto de sçrem responsabilizados, por muitos, :pelo 

atrazo de dois mil anos no progresso das ci~ncias naturai~, 

- parecia a Samuel que jamais conseguira o pensamento pré

Revelação, mesmo através de seus mais representativos pensª 

dores, elaborar uma filosofia da dignidade do homem que su

b11Dhasse perfeitamente este carater ético da personalidade 

humana. 

Antes de Cristo, - disse Pascal, - os bomens -na o 

sabiam "se eram grandes ou pequenos." Como conseq~~ncia, o 

Cristianismo dera nova feição à Filosofia, enobrecendo-a e 




