
 PEÇA:O CONCÍLIO DO DESTINO (Ou por quem os sinos não dobram)
 
 De: PAULO CÉSAR LUZ(fev.2008) -baseada no Conto”A Igreja do Diabo” de
 
 MACHADO DE ASSIS

 Obs.:obra ampliada em fevereiro de 2009

 2ª parte: O FATO DA DISCÓRDIA

 Personagens: o Diabo, Deus e o Ser Humano

 Ser Humano...........(chegando surpreso)- O que se passa por aqui? Aonde estou?(reconhecendo o
                                 Diabo) Ah!É você outra vez! O que ainda quer daquele que foi expulso do seu
                                 templo?

 Diabo.......................-Certamente algumas explicações. Ou melhor, eu exijo certas explicações.

 Ser Humano.............-Porquê não me deixa em paz, eu que já tenho tormentos demais em meu
                                 caminho!?

 Diabo.......................-E por um acaso um templo onde poderia fazer de tudo, sem repreensões ou
                                 arrependimentos, uma igreja sem as odiosas noções de pecado, tudo isto 
                                 somado não determinaria o fim de suas aflições?
 
 Ser Humano............-Sim...sim...suas propostas eram tão fascinantes quanto o “Paraíso” que eu
                                 perdi.

 Deus........................-Palavras de desencanto vindas do ingrato dos ingratos.

 Ser Humano...(para Deus)- Aquele lugar era maravilhoso, sem dores, sem sofrimentos ou desejos,
                                 apenas contemplação e muita paz.

 Deus........................-Mas, por causa de sua insatisfação, dessa fome que não sacia, você foi em 
                                 busca do que era proibido tocar!

 Ser Humano............-E causei a ira do senhor. Então fui condenado a viver em dívida com a
                                 Divina Providência.  O “pecado original” que se incrustou na alma de toda a
                                 Humanidade daí em diante.
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 Diabo............-Ó vítima da cólera do todo poderoso, nós devíamos ter nos unido há muito mais 
                       tempo, nós, os “filhos bastardos” de Deus. Era isso que deveria de acontecer e você
                       ...pôs tudo a perder!

 Ser Humano..-Mas eu compreendi e aceitei a melodia do canto da besta das bestas! Cansado deste
                       destino de condenado, onde para se alcançar o Bem Supremo eram necessários cada
                       vez mais empenho e sacrifícios, comecei a desejar recompensas pelas mínimas 
                       coisas que realizava. Foi então que me deparei com outras ofertas e resolvi
                       finalmente me aliar com o rei das trevas.

 Diabo....(com ares de vitória)-Ah, como a atitude extrema de Deus causou a desgraça da sua 
                       própria Criação!! E agora, senhor de todas as coisas, como poderá falar em perfeição,
                       desígnios e outros nomes enigmáticos para muitos?

 Deus..............-Calma,demônio ansioso, a história não acaba aqui ! O enredo tomou outro rumo que
                       poderemos constatar neste Concílio do Destino.
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