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A figura central das mais de trezentas páginas é 
Célia, cujo coração, amoroso e sábio, entendeu e 

aplicou todas as lições do Divino Mestre, no 
transcurso doloroso de sua vida. Célia paira como 

um anjo, acima de todas as contingências da Terra.
- Ela assume culpas que não são suas, sofre o 
abandono total da família e, a fim de sobreviver, 
num mundo de muitas ciladas, assumirá papel 

masculino, internando-se em um mosteiro, junto a 
quatro dezenas de cristãos ricos, desiludidos dos 
prazeres do mundo, em Alexandria, tomando o 

nome de Irmão Marinho.



z As descrições do ambiente que ela encontra denotam
que já, no século segundo, o Cristianismo assumia
feições que o distanciavam da simplicidade das
catacumbas. O mosteiro assinala um ponto de partida
para o sacerdócio organizado sobre bases econômicas,
eliminativas de todas as florações do messianismo.

Será ali, sofrendo ardilosa calúnia, que Célia/Irmão
Marinho trabalhará exaustivamente no cultivo das
hortaliças, aproveitando os crepúsculos para as
meditações e os estudos, que pareciam povoados de
seres e de vozes carinhosas do Invisível.

Ali exercerá a atividade da imposição das mãos,
recebendo pobres e aflitos de todas as categorias
sociais, que a buscavam rogando as bênçãos de Jesus.
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Nestório

 Nascido na Grécia, mas de origem judia, Nestório tinha grande

cultura e, depois de ter sido escravizado, foi comprado por uma

família rica de Roma, e passou a trabalhar como professor. Ele

também era cristão e, segundo conta a história psicografada,

participou das pregações evangélicas do apóstolo João

Evangelista, em Éfeso. Foi preso por participar das reuniões

secretas de cristãos realizadas nas catacumbas das cidades, e foi

condenado à morte violenta.
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CÉLIA

 A descrição da desencarnação de Célia é um do

momentos mais emocionantes do livro. Ela se despede

da Terra, quando o sol se preparava para mergulhar no

horizonte, e as crianças a quem ela evangelizara,

acolhera e amara, em sua casinhola do horto, nos

fundos do mosteiro, a rodeiam, dando-se as mãos e

entoam o hino de sua preferência, o Hino do

Entardecer.
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CÉLIA

 Foi recepcionada, na Espiritualidade, por seus pais, avô,

por Nestório, o benfeitor que lhe cedera o nome e a figura

encantadora de Ciro, seu grande amor, que, nessa sua

reencarnação, após morrer no circo, por amor a Jesus,

retornara aos braços dela, por duas vezes, por breves

períodos.
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