
 -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

-1ª parte:  ARGUMENTAÇÃO E DEBATE

 Personagens: o DIABO  e  DEUS.

 DIABO...(irritado)- Não, eu não compreendo como uma idéia tão perfeita acabou assim? Eu estava
                 à um passo de obter uma vitória sobre você.

 DEUS....................-Há  quantos séculos perdura essa sua “ladainha”! Ameaças, provocações, 
                 tentações... e você ainda não aprendeu que nada pode contra o Criador de todas as coisas.
                 Inclusive a sua existência você deve a mim!

 DIABO..................-Pois esse é um ato incompreensível: porque me criou já sabendo que em 
                  algum momento eu lhe trairia? Afinal DEUS precisa  dos defeitos alheios para que
                  enalteçam as suas divinas qualidades?

 DEUS...(desconversando)-Hum,hum...não mude o foco da discussão. O reclamante aqui é você
                  que tropeçou na própria trapaça.

 DIABO...(questionando)-E eu creio que você tem muito a ver com o meu fracasso!? Essa história
                   dos “misteriosos desígnios de DEUS”, não passa de enrolação. Afinal você já sabe o 
                   final de tudo, e o que faz é apenas ficar brincando com o destino de suas criaturas.

 DEUS.......................-Não me utilize como se eu fosse seu espelho. Você não percebe o lado bom
                   das coisas porque eu o puni devido a sua rebeldia no início dos tempos.(generoso)Mas
                   eu lhe dou mais  uma chance: saia das trevas e procure a luz da razão onde encontrará
                   a sua resposta.

 DIABO...(perplexo)-Mas que brincadeira é essa? Depois de várias eras na escuridão, a besta salva
                    pelas mãos do Senhor!?!

 DEUS......................-E por quê não ?

 DIABO..(raivoso)-Nunca, nem em tempo algum! Tal fato jamais poderia ser imaginado nem pelo
                    maior de todos os profetas e nem pelo mais poderoso de todos os adivinhos..

 DEUS...(profético)-Mas que orgulho que lhe cega ! Mas que teimosia!!
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 DIABO...(questionando e irônico)- E por falar em teimosia, quando é que você revelará a Verdade
                     a todos? Tantos milênios passados, tantas perguntas sem respostas, tantas hipóteses
                     sobre DEUS e a criação do Universo, tantos conflitos entre visões diferentes e, até
                     agora...nada!! Você permanece por detrás das cortinas dos seus próprios mistérios.

  DEUS .................-Mistérios querem dizer segredos. E em todo segredo, a essência da revelação.

 DIABO...(entediado)-Mistérios, segredos, revelações!(profético) Pistas falsas, caminhos tortuosos
                     e milhares lançados no mar da busca sem fim.

 DEUS....................-Ora, ora, mas é inacreditável! Palmas, muitas palmas para a piedade
                      “demoníaca”. Ou seria melhor, a “misericórdia  endiabrada”!

 DIABO..................-Quanta ironia naquele que se diz o mais perfeito de todos!

 DEUS.....................-Pois então agora eu lhe pergunto: a quem está tentando enganar com esse
                      sentimentalismo de aparência !?

 DIABO....................-Certamente tal ato não se refere a você, o mestre do muito falar e nada à
                      acrescentar.

 DEUS.......................-Eu só repito que é necessário o saber para decifrar os seus desígnios.

 DIABO.....................-O que você chama de saber, eu o defino como Loucura, o deusa do escárnio,
                       aquela que faz crer que se sabe algo de algo, mas que, no fundo, nada se obtêm dos
                       seus conselhos. Ai, ai, mas que estranho esse “ saber divinal”!

 DEUS...(desafiando)-E por quê não se esforçar para alcançar a Sabedoria? Que tal buscar o origem
                       de seu erro perguntando ao alvo de sua estratégia? Você quis envolver o SER 
                       HUMANO de novo na barbárie criando a “Igreja do Diabo”, onde tudo era 
                       permitido. Só que eu dei a ele o livre arbítrio, tornando responsável pelos seus atos...

 DIABO...(interrompendo)- E pelos seus desmandos também. Como alguém tão estranho falaria
                       a verdade para a besta das bestas? Será que o SER HUMANO é um concorrente 
                       meu?

 DEUS.........................-Ora, ora, pergunte tudo isso a ele, a quem você tentou conquistar e não 
                       conseguiu por algum tempo.(desafiante) Será que noto em seus fulgurantes olhos
                       o brilho do medo?!?

 DIABO...(irritado)- Não subestime o rei do mal. A palavra medo nem faz parte do meu 
                         vocabulário.

 DEUS(grandioso e bíblico)-Então o que esperas, tu oh! Tão digno representante da noite sem fim!
                          Qual o poder que te impede de encarar o teu desafeto?!

DIABO....(aceitando o desafio)-Pois então que venha aquele a quem dediquei tremendos esfôrços
                           para tê-lo ao meu lado.(irônico) Aquele que já fez parte do “Paraíso”, o dono do
                           livre arbítrio, o protegido do senhor:  O SER HUMANO! 
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