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Personagens principais



O homem Saulo de Tarso

O jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem
solteiro, bordejando os seus 30 anos. Na fisionomia cheia de
virilidade e máscula beleza, os traços israelitas fixavam-se
particularmente nos olhos profundos e percucientes,
próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis,
ricos de agudeza e resolução. Trajando a túnica do
patriciato, falava de preferência o grego, a que se afeiçoara
na cidade natal, ao convívio de mestres bem-amados,
trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria.

Nas estradas de Jope – cap. IV, primeira parte



O homem Saulo de Tarso

[...]

Cristo os abençoe... Não tenho no teu noivo um
inimigo, tenho um irmão... Saulo deve ser bom e
generoso; defendeu Moisés ate o fim...Quando
conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor... Sê
para ele a companheira amorosa e fiel.

A morte de Estêvão– cap. VIII, primeira parte



As orientações de Abigail

Conheço um homem em Cristo que há catorze
anos (se no corpo, não sei, se fora do corpo, não
sei; Deus o sabe) foi arrebatado ao terceiro céu. E
sei que o tal homem (se no corpo, se fora do
corpo, não sei; Deus o sabe) Foi arrebatado ao
paraíso; e ouviu palavras inefáveis, que ao
homem não é lícito falar.

II Epístola aos Coríntios (12: 2 a 4)



As orientações de Abigail

Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos
desígnios do Cristo?
- Ama!
Todavia, como proceder de modo a enriquecermos na
virtude divina? Jesus aconselha o amor aos próprios
inimigos. Entretanto, considerava quão difícil devia
ser semelhante realização. Penoso testemunhar
dedicação, sem o real entendimento dos outros.



As orientações de Abigail

Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada
expressão de esforço com Jesus Cristo?
- Trabalha!
Abigail tinha razão. Era necessário realizar a obra de
aperfeiçoamento interior. Desejava ardentemente
fazê-lo. Para isso, insulara-se no deserto por mais de
mil dias consecutivos. Todavia, voltando ao ambiente
do esforço coletivo, em cooperação com antigos
companheiros, acalentava sadias esperanças que se
converteram em dolorosas perplexidades.



As orientações de Abigail

Que providências adotar contra o desânimo destruidor?
- Espera!
Ouvindo-a, Saulo considerou que a esperança fora sempre
a companheira dos seus dias mais ásperos. Saberia
aguardar o porvir com as bênçãos do Altíssimo. Confiaria
na sua misericórdia. Não desdenharia as oportunidades do
serviço redentor, mas...os homens? [...] Concordavam em
que se fazia indispensável amar, trabalhar, esperar;
entretanto, como agir no âmbito de forças tão
heterogêneas?



As orientações de Abigail

Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho
com a indiferença dos homens?

- Perdoa!...



O chamado do Cristo

Certo é que o inolvidável tecelão trazia o seu ministério divino,
mas quem estará no mundo sem um ministério de Deus? [...] Os
mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto;
mas, na verdade, todos os homens menos rudes têm a sua
convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem
variar, mas a essência ao apelo é sempre a mesma. O convite ao
ministério chega, às vezes, de maneira sutil, inesperadamente; a
maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Ora,
Jesus não é um mestre de violências e se a figura de Paulo avulta
muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu, negou-se a si
mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu o Cristo até ao
fim de suas tarefas materiais.
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Senhor Deus, pai dos que choram,

Dos tristes, dos oprimidos

Fortaleza dos vencidos,

Consolo de toda a dor,

Embora a miséria amarga

Dos prantos de nosso erro,

Deste mundo de desterro,

Clamamos por vosso amor!



Nas aflições do caminho,

Na noite mais tormentosa

Vossa fonte generosa

É o bem que não secará...

Sois, em tudo, a luz eterna

Da alegria e da bonança

Nossa porta de esperança

Que nunca se fechará.



Quando tudo nos despreza

No mundo da iniquidade,

Quando vem a tempestade

Sobre as flores da ilusão!

Ó Pai, sois a luz divina,

O cântico da certeza,

Vencendo toda aspereza,

Vencendo toda aflição.



No dia da nossa morte,

No abandono ou no tormento,

Trazei-nos o esquecimento

Da sombra, da dor, do mal!

Que nos últimos instantes,

Sintamos a luz da vida

Renovada e redimida

Na paz ditosa e imortal".


