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Apresentação

A humanidade conhece o cristianismo primitivo essencial‑
mente pelas informações constantes no novo testamento ou
nos escritos de historiadores, como o judeu-romano Flávio
Josefo. Alguns dão valor aos evangelhos apócrifos (não reco‑
nhecidos pela Igreja) ou aos manuscritos do Mar Morto (lo
calizados em 1947).
O espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândi‑
do Xavier, em algumas obras, nos oferece um relato com infor‑
mações colhidas na Espiritualidade e acrescido de suas próprias
experiências, uma vez que esteve reencarnado na época de Jesus
como o senador romano Públio Lentulus.
Quem fez cuidadoso estudo dos romances de Emmanuel
pode ter percebido que, por trás da saga de suas reencarnações
e dos sublimes ensinamentos morais, igualmente se vislumbra o
propósito de reconstituir parcialmente a sequência cronológica
dos fatos marcantes do início do cristianismo.
Essa narrativa começa com a obra Há dois mil anos e termina
com Ave Cristo.
Nosso objetivo é reunir essas informações espirituais para
uma mais ampla compreensão das origens do cristianismo e das
árduas lutas dos cristãos primitivos, cujos sacrifícios permitiram

a subsistência da Boa Nova até a chegada do espiritismo, o Con‑
solador prometido pelo próprio Cristo:
Se me amais, guardai os meus mandamentos; e Eu rogarei a
meu Pai e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique
eternamente convosco: O Espírito de Verdade, que o mundo
não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não co‑
nhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convos‑
co e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito,
que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coi‑
sas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito (João, 14:15 a
17 e 26).

Também desejamos que o leitor se sinta estimulado a apren‑
der diretamente nas obras de Emmanuel, dada a sua riqueza,
beleza e profundidade, que deleitam, emocionam e enriquecem
as nossas almas.
O autor
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PRIMEIRA PARTE

Livro: Há dois mil anos
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Há dois mil anos

A narrativa nessa obra mediúnica começa no ano 31, em Roma.
Públio Lentulus é um jovem senador romano, de família nobre
e tradicional, exercendo as funções legislativas e judiciais. É ca‑
sado com Lívia, que está grávida. Flávia, a primeira filha, é uma
criança doente e os médicos dizem que o caso é sem remédio
para a ciência da época.
Públio conversa com o amigo Flamínio, mais velho que ele,
e narra-lhe expressivo e impressionante sonho, no qual se reco‑
nhece como o próprio bisavô paterno, que tivera uma vida de
crimes e fora morto 94 anos antes. Conta sobre seu sofrimento
no mundo espiritual, ante a presença de grande multidão de ví‑
timas, e o julgamento por um tribunal de figuras venerandas,
tendo a central lhe dirigido a palavra nos seguintes termos:
Públio Lentulus, a justiça dos deuses, na sua misericórdia,
determina tua volta ao turbilhão das lutas do mundo, para que
laves as nódoas de tuas culpas nos prantos remissores. Viverás
numa época de maravilhosos fulgores espirituais, lutando com
todas as situações e dificuldades, não obstante o berço de ouro
que te receberá ao renasceres, a fim de que edifiques tua cons‑
ciência denegrida, nas dores que purificam e regeneram!... Feliz
de ti se bem souberes aproveitar a oportunidade bendita da rea‑
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bilitação pela renúncia e pela humildade... Determinou-se que
sejas poderoso e rico, a fim de que, com o teu desprendimento
dos caminhos humanos, no instante preciso, possas ser elemen‑
to valioso para os teus mentores espirituais. Terás a inteligência
e a saúde, a fortuna e a autoridade, como ensanchas à regene‑
ração integral de tua alma, porque chegará um momento em
que serás compelido a desprezar todas as riquezas e todos os
valores sociais, se bem souberes preparar o coração para a nova
senda de amor e humildade, de tolerância e perdão, que será
rasgada, em breves anos, à face escura da Terra!... A vida é um
jogo de circunstâncias que todo espírito deve entrosar para o
bem, no mecanismo do seu destino. Aproveita, pois, essas pos‑
sibilidades que a misericórdia dos deuses coloca ao serviço da
tua redenção. Não desprezes o chamamento da verdade, quan‑
do soar a hora do testemunho e das renúncias santificadoras...
Lívia seguirá contigo pela via dolorosa do aperfeiçoamento, e
nela encontrarás o braço amigo e protetor para os dias de pro‑
vações ríspidas e acerbas. O essencial é a tua firmeza de ânimo
no caminho escabroso, purificando tua fé e tuas obras, na repa‑
ração do passado delituoso e obscuro!...

Descrevendo o sonho, Emmanuel já informa que sua reen‑
carnação como Públio se daria num tempo especial para a Hu‑
manidade e que a redenção de sua alma dependia de aproveitar
a oportunidade e preparar o coração para uma nova senda, um
novo caminho de amor e humildade, de tolerância e perdão que,
em breve, se apresentaria na face escura da Terra.
Especial porque esse novo momento no planeta seria devido
à presença de Jesus, com o qual Públio iria ter contato, e não de‑
veria perder a oportunidade de segui-lo, renovando-se e reabili‑
tando-se do passado ignominioso. Jesus afirmaria: “eu sou o ca‑
minho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim”,
conforme anotado pelo evangelista João (14:6). Costumeiramen‑
12 | Donizete Pinheiro

te, na nossa trajetória espiritual, perdemos ensanchas divinas de
seguir pela senda do bem, experimentando sofrimentos atrozes,
para depois nos arrependermos e procurarmos o Amor.
Esse o caso do próprio Emmanuel, que, ao iniciar a transmis‑
são da obra pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, disse:
Agora verificareis a extensão de minhas fraquezas no
passado, sentindo-me, porém, confortado em aparecer
com toda a sinceridade do meu coração, ante o plenário
de vossas consciências. Orai comigo, pedindo a Jesus para
que eu possa completar esse esforço, de modo que o ple‑
nário se dilate, além do vosso meio, a fim de que a minha
confissão seja um roteiro para todos.
Acompanhando as reencarnações desse valoroso irmão, sua vi‑
tória sobre o orgulho romano nos enche de esperança ante as nossas
próprias deficiências, dando-nos a certeza de que o esforço e a disci‑
plina nos ajudarão a vestir a túnica iluminada de um espírito bom.

EM JERUSALÉM
Percebendo que as lutas com a doença da filha consumiam as for‑
ças de Públio, o amigo Flamínio sugere que descanse por um
pouco na Palestina, região sob o domínio do Império Romano e
que era considerada uma estação de repouso, comprometendo‑
-se a conseguir o seu afastamento remunerado. Tudo arranjado,
Públio e família seguem para Jerusalém na primavera do ano 32.
O senador “ia como legado de Tibério, junto da administração da
província, encarnando o princípio da lei e da autoridade”.
O cristianismo nos romances de Emmanuel| 13

Tibério Cláudio Nero César foi imperador romano de 18 de
setembro de 14 até a sua morte, em 16 de março de 37, portanto,
exerceu seu poder durante a estada do Senhor Jesus na Terra.
Narrando a chegada da família, Emmanuel aproveita para
descrever Jerusalém ao tempo do Cristo, conforme resumo
a seguir:
A secura da natureza proporcionava à célebre cidade uma
beleza melancólica, tocada de pungente monotonia. ... Naque‑
le tempo, Jerusalém acusava novidades e esplendores da vida
nova. As construções herodianas pululavam nos seus arredo‑
res, revelando novo senso estético por parte de Israel. A pre‑
dileção pelos monólitos talhados na rocha viva, característica
do antigo povo israelita, fora substituída pelas adaptações do
gosto judeu às normas gregas, renovando as paisagens interio‑
res da famosa cidade.

Em seguida, menciona o Templo de Salomão, palco de vários
acontecimentos envolvendo Jesus:
A joia maravilhosa era, porém, o Templo, todo novo na épo‑
ca de Jesus. Sua reconstrução fora determinada por Herodes,
no ano de 21, notando-se que os pórticos levaram oito anos a
edificar-se, e considerando-se, ainda, que os planos da obra
grandiosa, continuados vagarosamente no curso do tempo, so‑
mente ficaram concluídos pouco antes de sua completa destrui‑
ção. Nos pátios imensos, reunia-se diariamente a aristocracia
do pensamento israelita, localizando-se ali o fórum, a univer‑
sidade, o tribunal e o templo supremo de toda uma raça. Os
próprios processos civis, além das discussões engenhosas de
ordem teológica, ali recebiam as decisões derradeiras, resumin‑
do-se no templo imponente e grandioso todas as ambições e
atividades de uma pátria.
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Emmanuel também se refere à Torre Antônia, anexa ao Templo,
onde se aquartelavam os contingentes das forças romanas, que fis‑
calizavam os movimentos dos sacerdotes e das massas populares.
Embora mantendo a ordem, “os romanos respeitavam a filosofia
religiosa dos povos estranhos e não participavam das teses sutis e
dos sofismas debatidos e examinados todos os dias”.
O governador da Palestina era Pôncio Pilatos e Emmanuel re‑
vela a sua personalidade vil ao relatar que ele se insinuava para
Lívia, visitando a residência da família com frequência, a pretex‑
to de gostar das conversas com os patrícios. Pilatos é tomado por
uma paixão ignóbil unilateral, uma vez que a nobre Lívia não lhe
corresponde às investidas.

JESUS DE NAZARÉ
Nessas reuniões familiares é que surgem as primeiras referências a
Jesus de Nazaré, como um profeta que vinha realizando grandes
coisas. Questionado por Pilatos, o personagem Sulpício diz:
... fiquei realmente intrigado com a figura impressionante de
um Galileu ainda moço, quando passava, há alguns dias, por
Cafarnaum. Ao centro da praça, acomodada em bancos impro‑
visados, feito de pedra e areia, vi considerável multidão que lhe
ouvia a palavra, em êxtase de admiração e comoção.

E prossegue:
De sua personalidade, extraordinária de beleza simples, vi‑
nha um “não sei quê”, dominando a turba que se aquietava, de
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leve, ouvindo-lhe as promessas de um eterno reinado... Seus
cabelos esvoaçavam às brisas da tarde mansa, como se fossem
fios de luz desconhecida nas claridades serenas do crepúsculo;
e de seus olhos compassivos parecia nascer uma onda de pie‑
dade e comiseração infinitas. Descalço e pobre, notava-se-lhe
a limpeza da túnica, cuja brancura se casava à leveza dos seus
traços delicados. Sua palavra era como um cântico de esperan‑
ça para todos os sofredores do mundo, suspenso entre o céu e
a terra, renovando os pensamentos de quantos o escutavam...
Falava de nossas grandezas e conquistas como se fossem coi‑
sas bem miseráveis, fazia amargas afirmativas acerca das obras
monumentais de Herodes, em Sebasto, asseverando que acima
de César está um Deus Todo-Poderoso, providência de todos
os desesperados e de todos os aflitos... No seu ensinamento de
humildade e amor, considera todos os homens como irmãos
bem-amados, filhos desse Pai de misericórdia e justiça, que nós
não conhecemos...

Públio aluga uma vila em Cafarnaum e para lá se dirige com
a família. Seria um lugar de repouso e refazimento num clima
mais favorável ao tratamento de Flávia. Também se afastaria de
Pilatos, cuja má intenção sobre Lívia lhe fora insinuada por Fúl‑
via, mulher de seu tio.
Emmanuel, então, descreve a natureza da Galileia, com a vi‑
são de quem lá esteve na época de Jesus:
... há dois mil anos, a Galileia, hoje transformada em poei‑
rento deserto, era um paraíso de verdura. Nas suas paisagens
maravilhosas, desabrochavam flores de todos os climas. Seu
lago imenso, formado pelas águas cristalinas do rio sagrado do
cristianismo, era talvez a mais piscosa bacia em todo o mundo,
descansando as suas vagas mansas e preguiçosas ao pé dos ar‑
bustos ricos de seiva, cujas raízes se tocavam do perfume agres‑
te dos eloendros e das flores silvestres. Nuvens de aves cari‑
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ciosas cobriam, em bandos compactos, aquelas águas feitas de
um prodigioso azul celeste, hoje encarceradas entre rochedos
adustos e ardentes. Ao norte, as eminências nevosas do Her‑
mon figuravam-se em linhas alegres e brancas, divisando-se ao
ocidente as alevantadas planícies da Gaulanítida e da Pereia,
envolvidas de sol, formando, juntas, um grande socalco que se
alonga de Cesareia de Filipe para o sul. Uma vegetação maravi‑
lhosa e única, operando a emanação incessante do ar mais puro,
temperava o calor da região, onde o lago se localiza, muito abai‑
xo do nível do Mediterrâneo.

Públio volta a questionar Sulpício sobre Jesus e colhe dele
uma percepção que seria a de muitos, especialmente entre os fa‑
riseus e romanos:
– Prega alguns princípios que ferem as nossas mais antigas
tradições, como, por exemplo, a doutrina do amor aos pró‑
prios inimigos e a fraternidade absoluta entre todos os homens.
Exorta os ouvintes a buscarem o reino de Deus e a sua justiça,
mas não se trata de Júpiter, o senhor de nossas divindades; ao
contrário, fala de um Pai misericordioso e compassivo, que nos
segue do Olimpo e para quem estão patentes as nossas ideias
mais secretas. De outras vezes, o profeta de Nazaré se expressa
acerca desse reino do céu com apólogos interessantes e incom‑
preensíveis, nos quais há reis e príncipes criados pela sua ima‑
ginação sonhadora, que nunca poderiam ter existido....
O pior, todavia – rematou Sulpício, emprestando grave
entono às palavras –, é que esse homem singular, com esses
princípios de um novo reino, avulta na mentalidade popular
como um príncipe surgido para reivindicar prerrogativas e
direitos dos judeus, dos quais, talvez, queira assumir a dire‑
ção algum dia...

Os milagres e as curas de Jesus eram o fato extraordinário da‑
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quele tempo na Galileia. Simultaneamente ao diálogo acima re‑
ferido, a serva Ana comenta a respeito com Lívia, enquanto cui‑
davam das feridas da pequena Flávia, cuja doença se agravara.
Ana diz guardar no coração profunda fé nos milagres do Mestre,
acreditando que a criança poderia receber a bênção das mãos
dele e ficaria curada. Lívia diz que não se atreveria a sugerir essa
providência e Públio, de qualquer maneira, haveria de recusá-la.
No entanto, demonstrou interesse em ver esse “homem caridoso
e extraordinário”, alegando, porém, que não poderia receber os
altos benefícios daquele Mestre.
Ana comenta:
– E é pena, senhora, porque muitas mulheres de posição o
acompanham na cidade. Não somos apenas os mais humildes
que comparecemos às suas predicações, mas numerosas senho‑
ras de destaque em Cafarnaum, esposas de funcionários de He‑
rodes e de publicanos, assistem às lições carinhosas do lago,
confundindo-se com os pobres e os escravos. E o profeta não
desdenha a ninguém. A todos convida para o reino de Deus e
sua justiça. Contrariamente a todos os enviados do céu, que co‑
nhecemos, ele se esquiva dos favorecidos da sorte, para manter
relações com as criaturas mais infelizes, considerando a todos
como irmãos muito amados do seu coração...

Entrando no quarto e conversando com a filha, Públio diz a
ela que poderia pedir qualquer coisa para ficar melhor, os brin‑
quedos que quisesse. Para sua surpresa, porém, a filha pede o
profeta de Nazaré.
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ENCONTROS COM JESUS
Acedendo, inclusive por considerações da esposa, Públio disse
que só a angústia o fazia transigir com os seus princípios e pro‑
curar o profeta, mas o faria de modo a não descer da sua digni‑
dade social e política. Saiu de casa como se buscasse apenas uma
distração e conhecer o local, imaginando onde poderia encontrar
Jesus. Entrando em diversas cogitações mentais, experimentava
emoções profundas. Parou num banco de pedras e, envolvido
pelos pensamentos e por uma sensação idêntica ao do sonho que
relatara a Flamínio, percebeu-se em êxtase e fora do corpo. Nesse
momento, ouviu passos de alguém.
Públio vê Jesus, e então Emmanuel nos faz a sua descrição
do Mestre:
Diante de seus olhos ansiosos, estacara personalidade incon‑
fundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que
deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordio‑
sos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos
molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios
castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso
divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular
energia, irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma
fascinação irresistível. Públio Lentulus não teve dificuldade em
identificar aquela criatura impressionante...

O senador estava diante do encontro mais importante da sua
vida, aquele momento referido pela autoridade espiritual do so‑
nho que relatara ao amigo Flamínio, a oportunidade de sua re‑
generação. Jesus lhe fala ao coração, dizendo que não estava ali
para buscar o orgulhoso e superficial homem de Estado, mas que
O cristianismo nos romances de Emmanuel| 19

a filhinha leprosa seria curada graças à fé e o amor de sua mulher.
Adverte-o da hora grave que vivia, a ser aproveitada ali, com a
liberdade da própria consciência, ou dali a alguns milênios.
Públio retoma o corpo e ao chegar em casa encontra a filha
em pleno restabelecimento, que evoluiria para a cura comple‑
ta. Ao contrário de Lívia, que pelas circunstâncias creditava a
cura à ação providencial de Jesus, Públio se recusa a aceitar.
Mas a vida prossegue.... oferecendo à família outras experiên‑
cias dolorosas.
Antes de narrar o rapto do filho pequeno, Emmanuel outra
vez nos apresenta detalhes da região de Cafarnaum, uma nature‑
za singela e bela e um povo simples, de coração devotado:
Ao tempo do Cristo, a Galileia era um vasto celeiro que abas‑
tecia quase toda a Palestina.
Nessa época, o formoso lago de Genesaré não apresentava
nível tão baixo, como na atualidade. Todo o terreno circunvizi‑
nho era de regadio, em vista das fontes numerosas, dos canais
e do serviço das noras que elevavam as águas, dando origem
a uma vegetação luxuriante que enfeitava de frutos e enchia
de perfumes aquelas paisagens paradisíacas. O trigo, a cevada,
as abóboras, as lentilhas, os figos e as uvas eram elementos de
semeadura e colheita em todo o ano, dando à vida satisfação
e abundância. Nas eminências da terra, misturando-se aos ex‑
tensos vinhedos e olivais, elevavam-se palmeiras e tamareiras
preciosas, cujos frutos eram os mais ricos da Palestina.
Em Cafarnaum, além dessas riquezas, prosperava a indústria
da pesca, dada a abundância do peixe no então chamado “Mar
da Galileia”, o que resumia uma vida simples e tranquila. Den‑
tre todos os outros povos dos centros galileus, o de Cafarnaum
se distinguia por sua beleza espiritual, despretensiosa e singela.
Consciencioso e crente, aceitava a Lei de Moisés, mas estava mui‑
to longe das manifestações hipócritas do farisaísmo de Jerusa‑
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lém. Foi em virtude dessa simplicidade natural e dessa fé espon‑
tânea e sincera que a paisagem de Cafarnaum serviu de palco
às primeiras lições inesquecíveis e imortais do cristianismo, em
sua primitiva pureza. Ali encontrou Jesus o carinho de corações
devotados e valorosos, e foi ali que o mundo espiritual encontrou
os melhores elementos para a formação da escola inolvidável,
onde o Divino Mestre exemplificaria os seus ensinos.
Em todas as cidades da região havia sinagogas, para que as li‑
ções da Lei fossem ministradas aos sábados, dia que todos os indi‑
víduos deveriam dedicar exclusivamente ao descanso do corpo e
às atividades do espírito. Nessas pequenas sinagogas, franqueava‑
-se a palavra a quantos desejassem utilizá-la, mas Jesus preferia o
templo suave da Natureza para a difusão dos seus ensinos.
Todas as classes humildes acorriam às suas prédicas ao ar
livre, cuja extraordinária beleza seduzia os corações mais em‑
pedernidos. Antiga convenção, entre os senhores, determinava
o repouso dos servos no dia consagrado aos estudos da Lei, e os
próprios romanos procuravam cultivar aquelas tradições regio‑
nais, buscando a simpatia do povo conquistado. Nessa época,
grande era a afluência dos escravos às pregações consoladoras
do Messias de Nazaré.

Alcançada a cura de Flávia, motivo principal do deslocamen‑
to da família para a Galileia, Públio organiza o retorno a Roma.
Viviam agora momentos de paz e de esperanças, “ensejando os
mais carinhosos planos de ventura para os dias do porvir.” No
entanto, todas as suas esperanças iriam desmoronar-se e para
sempre estariam modificadas as linhas do seu destino na Terra.
O pequeno filho Marcus seria raptado.
Aqui volto um pouco no tempo só para esclarecer o leitor.
Assim que aportaram em Jerusalém, Lívia foi ferida por uma pe‑
dra arremessada pelo jovem judeu Saul. Para fazer respeitar a
sua autoridade, Públio mandou que o agressor fosse chicoteado
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e depois determinou o seu envio para as galeras; o pai do jovem,
André de Gioras, suplicou-lhe clemência, mas inutilmente. Feri‑
do nos seus melhores sentimentos, André jurou vingança, que se
concretiza com o rapto do menino.
Os dias se passaram e a vida doméstica sofrera profundas
alterações. À dor do desaparecimento do filho, soma-se a afli‑
ção pela injusta suspeita de Públio sobre o assédio de Pilatos,
que dela se mantém afastado e conversando apenas o necessário
e rapidamente. Lívia não consegue reverter a situação, que não
compreendia, apesar de suas manifestações carinhosas.
Vendo os pesares da sua senhora Lívia, a serva Ana lhe pro‑
põe buscar conforto nas divinas palavras de Jesus. Lívia rece‑
be com bom grado, pois já pretendia, antes de retornar a Roma,
agradecer pessoalmente ao Mestre pela cura da filha.
Assim ajustada, determinado dia seguem ambas para a
casa de Simeão e de lá ao encontro com Jesus às margens
do Tiberíades.
Emmanuel descreve aquele sublime momento para Lívia:
O crepúsculo de um dia claro e quente emprestava um re‑
flexo de luz dourada a todas as coisas e a todos os contornos
suaves da paisagem. Encrespavam-se as águas mansas de Ti‑
beríades ao sopro carinhoso dos favônios da tarde, que se im‑
pregnavam do perfume das flores e das árvores. Brisas frescas
eliminavam o calor ambiente, espalhando sensações agradáveis
de vida livre, no seio robusto e farto da Natureza. (...)
A barca de Simão acostara brandamente à margem, ensejan‑
do a que o Mestre se dirigisse ao local costumeiro de suas lições
divinas. Sua fisionomia parecia transfigurada em resplendente
beleza. Os cabelos, como de costume, caíam-lhe aos ombros, à
moda dos nazarenos, esvoaçando levemente aos ósculos cari‑
ciosos dos ventos brandos da tarde. (...)
A esposa do senador não pôde mais despregar os olhos des‑
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lumbrados, daquela figura simples e maravilhosa. Começara
o Mestre um sermão de beleza inconfundível e suas palavras
pareciam tocar os espíritos mais empedernidos, figurando-se
que os ensinamentos ressoavam nas divisas de toda a Galileia,
ecoando pelo mundo inteiro, previamente modelados para ca‑
minhar no mundo com a própria eternidade.
“Bem-aventurados os humildes de espírito, porque a eles
pertencerá o reino de meu Pai que está nos céus!...
“Bem-aventurados os pacíficos, porque possuirão a Terra!...
“Bem-aventurados os sedentos de justiça, porque serão sa‑
ciados!...
“Bem-aventurados os que sofrem e choram, porque serão
consolados nas alegrias eternas do reino de Deus!...”
E a sua palavra enérgica e branda disse da misericórdia do
Pai Celestial; dos bens terrestres e celestes; do valor das inquie‑
tações e angústias humanas, acrescentando que viera ao mundo
não para os mais ricos e mais felizes, mas para consolar os mais
pobres e deserdados da sorte.
A assembleia heterogênea escutava-o embevecida nos seus
transportes de esperança e gozo espiritual.

Após responder questionamentos de Simão, Jesus dirige-se
a Lívia.
E estendendo o raio de luz dos seus olhos até à figura de Lívia,
que lhe devorava as palavras com a sede ardente da sua aten‑
ção, exclamou com as claridades proféticas de suas exortações:
– Quanto a ti, regozija-te em Nosso Pai, porque as minhas pa‑
lavras e ensinamentos te tocaram para sempre o coração. Vai e
não descreias, porque tempo virá em que saberei aceitar as tuas
abnegações santificantes!

Emmanuel, logo a seguir, nos fala da agitação de Jerusalém
com a proximidade da Páscoa do martírio de Jesus, no ano 33.
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... Peregrinos incontáveis, de todas as regiões da província,
dirigiam-se para Jerusalém, a participar dos grandes festejos,
oferecendo, simultaneamente, os tributos de sua fé, no suntuo‑
so templo. A nobreza indígena também se fazia notar ali, em
tais circunstâncias, através de seus elementos mais representa‑
tivos. Todos os partidos políticos se arregimentavam para os
serviços extraordinários das solenidades que reuniam as maio‑
res massas do judaísmo, encaminhando-se para lá os homens
mais importantes do tempo. As autoridades romanas, por sua
vez, concentravam-se, igualmente, em Jerusalém, na mesma
ocasião, reunindo-se na cidade quase todos os centuriões e le‑
gionários, destacados a serviço do Império, nas paragens mais
remotas da província.

JULGAMENTO E MORTE DE JESUS
E se os historiadores divergem sobre detalhes da chegada do
Mestre a Jerusalém, no domingo, Emmanuel faz o seu relato pela
personagem Ana, a serva:
... desde ontem chegou Jesus a Jerusalém, saudado por
grandes manifestações populares. A ressurreição de Lázaro,
em Betânia, confirmou suas divinas virtudes de Filho de Deus,
entre os homens mais descrentes desta cidade, e acabo de sa‑
ber que sua chegada foi objeto de imensas alegrias da parte do
povo. Todas as janelas se enfeitaram de flores para a sua pas‑
sagem triunfal, as crianças espalharam palmas verdes e per‑
fumadas no caminho, em homenagem a ele e aos seus discí‑
pulos!... Muita gente acompanhou o Mestre desde as margens
do lago de Genesaré, seguindo-o até aqui, através de todas
as localidades.
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