-SINOPSE:

Peça: O CONCÍLIO DO DESTINO( Ou Por Quem Os Sinos Não Dobram)
de PAULO CÉSAR LUZ ( Fev.2008 )
Baseado no Conto A IGREJA DO DIADO de MACHADO DE ASSIS.
-1a. Parte: ARGUMENTAÇÃO E DEBATE.
O DIABO insatisfeito não entende o que deu errado no seu projeto: fundar o seu próprio
templo, a Igreja do Diabo, a obra que acabaria com a Divina Providência.
DEUS lembra-o de que ele é o Criador de todas as coisas, inclusive do anjo caído. Por
causa de sua rebeldia, o Senhor condenou o DIABO a viver no reino das trevas, sobrevivendo das
mazelas alheias.
Cansado desse papel”secundário”,a besta teve a idéia de criar a igreja da negação: não
à simplicidade, à abstinência sexual, ao trabalho, ao despojamento, ao amor, à contenção alimentar,
ao reconhecer o valor do outro. Viva e glória eterna aos pecados capitais!
DEUS termina esta parte desafiando o DIABO a encontrar a razão de seu fracasso, afinal
os seres envolvidos na questão, os HUMANOS, foram da civilização para a barbárie e daí retornam
ao mundo organizado.
-2a.Parte: O FATOR DA DISCÓRIDA
Sem chegar a um acordo as entidades decidem dar voz ao fator da discórdia surge o
SER HUMANO que, de início, se maravilhou com a Criação. Um “paraíso” só para ele e os seus
descendentes. Mas, por causa de uma travessura que originou o 'Pecado Original”, tudo ele perdeu.
DEUS ,irado, determinou que dali em diante o Bem Supremo só seria alcançado às custas de
muito esforço e sacrifício.
Foi quando, após séculos de árduo empenho religioso, a oratória suave do DIABO se
transformou num bálsamo para as suas aflições e desejos reprimidos.

-fl.02-3a.Parte:MUDANDO DE LADO
Agora dentro de uma dimensão onde tudo era permitido, o SER HUMANO se
entrega à liberdade total: se torna orgulhoso e preguiçoso para qualquer esfôrço; mergulha nas
orgias, esbanja o que não é seu, economizando ao máximo as suas coisas; se alimenta sem regras
e despreza o já tão ignorado semelhante.
E,após algum tempo, ela, que vive unida a existência de cada ser, lhe chega de forma
arrebatadora : a “SOLIDÃO”. Na guerra de todos contra todos, o SER HUMANO não tem nem
ao menos um mísero alguém para lhe fazer reverências ou admirar as suas tramóias. Consciente da
seu isolamento existencial, é através de um mendigo que ele reaprende várias lições de vida.
-4a.Parte: A VOLTA AO LAR
Aos poucos descobre outros que sofrem do mesmo mal. Eles se unem às escondidas
para combater a “ SOLIDÃO”, retornando assim as antigas práticas de solidariedade entre os
homens. E aos poucos se transformam em muitos seres felizes praticantes do “Humanismo”.
O DIABO não demora a notar o malogro de sua empreitada. Furioso expulsa o SER
HUMANO, destrói a igreja da negação e vai tomar satisfações com DEUS.
Após ouvi-lo proferindo palavras tempestuosas, DEUS revela ao DIABO o maior segredo de sua Criação: a “ eterna contradição humana”!
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