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Orelhas do livro
Em Paris, o cardeal convoca a imprensa internacional para uma
entrevista coletiva e anuncia, com autorização do Vaticano, que foi
recentemente descoberto o último segredo revelado pela Virgem Maria
em sua aparição a Bernadette, na gruta de Massabielle, em Lourdes, em
1858: ela vai reaparecer este ano, no mesmo lugar, para realizar outra
cura milagrosa!
A repercussão é imediata, no mundo inteiro. Os descrentes
ignoram, como mais uma superstição religiosa, enquanto milhares de
fiéis se emocionam e seguem para Lourdes. Muitos deles acreditam que
suas próprias vidas dependem do Reaparecimento. Mas o milagre de
fato se realizará?
Assim começa mais outro extraordinário romance de Irving
Wallace, uma fascinante história sobre Lourdes e um milagre. Tendo
como cenário o mais popular local de peregrinação em todo o mundo —
e

o

freqüentemente misterioso

e

surpreendente

caso

de

Santa

Bernadette — O Milagre tem tudo o que se pode esperar de um Irving
Wallace em sua melhor fase: esplêndidos detalhes; argumento sólido e
ritmo veloz; suspense; e personagens marcantes.
0 Autor nos leva a conhecer a inacreditável mistura de
verdadeiro santuário e lugar de exploração comercial em que se
converteu a Lourdes de hoje, dos banhos curativos às armadilhas para
turistas em que caem os desesperados peregrinos em busca de uma
graça do céu.
0 elenco é internacional: Ken Clayton, um jovem americano que
abandona o tratamento médico pela chance de uma cura milagrosa, e
sua noiva, Amanda Spenser, psicóloga, cuja formação racionalista não
lhe permite acreditar em milagres; Sergei Tikhanov, recém-designado
para o posto de Ministro das Relações Exteriores da União Soviética,
que precisa ir à gruta santa para tentar a cura de uma enfermidade
séria, mas não pode ser reconhecido para não sofrer descrédito total no
Kremlin; Mikel Hurtado, terrorista basco para quem a gruta se torna

um símbolo de repressão; Liz Finch, correspondente americana em
Paris, que procura, num furo jornalístico, "expor" Bernadette como
farsante; Edith Moore, uma inglesa amável, cuja cura a tornou famosa
contra sua própria vontade; Kleiriberg, o médico judeu a quem se pede
a autenticação de um milagre realizado dentro de outra fé religiosa;
Gisele, uma ambiciosa francesinha cujo desejo de sair de Lourdes a
conduz para o caminho da chantagem e da violência.
O clímax: uma surpresa que somente Wallace poderia conceber.
O resultado: um texto da mais alta qualidade da autoria de um soberbo
contador de histórias.
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"Dizem que os milagres são
coisas do passado."

— SHAKESPEARE,
cerca de 1602

"A era dos Milagres já passou?
A Era dos Milagres é eterna!"

— THOMAS CARLYLE,
1841

"Para os que crêem em Deus, nenhuma explicação é necessária;
para os que não crêem em Deus,
nenhuma explicação é possível."

— REV. JOHN LA FARGE, S.J.

1
O Terceiro Segredo
Fora uma noite escura, clareando devagar, no lusco-fusco que
antecede o amanhecer. Eram seis horas da manhã quando a pequena e
linda camponesa, Bernadette Soubirous, desceu a colina para a gruta
aberta na rocha, conhecida como Massabielle. Já havia 150 pessoas à
sua espera, observando-a, esperando pelo que aconteceria em seguida.
Bernadette, usando uma touca branca, um vestido velho
remendado e tamancos, acendeu sua vela, tirou o rosário do bolso e,
com um sorriso, inclinou-se para a visão que esperava ver.
Doze dias antes, quando estava parada ali perto, ela vira a
aparição na gruta, "uma dama vestida de branco", como Bernadette
recordaria depois, uma dama jovem e misteriosa usando "um vestido
branco, um véu branco, uma faixa azul e uma rosa em cada pé".
Bernadette fizera sete visitas à gruta nesses 12 dias e a dama lhe
aparecera em seis ocasiões, a dama que acabaria se identificando,
depois de 15 aparições, como a Imaculada Conceição, a Virgem Maria.
Aquela manhã escura de terça-feira, 23 de fevereiro de 1858, era
a oitava visita de Bernadette à gruta. Ali, com um sorriso, ela aguardou
o retorno da dama que em breve se identificaria como a Virgem Maria.
Entre as 150 pessoas presentes havia pelo menos um cético,
Jean-Baptiste Estrade, um coletor de impostos e homem importante em
Lourdes, a cidade-mercado próxima.
Estrade trouxera a irmã, Emmanuélite, e várias de suas amigas
curiosas para testemunharem o tão discutido espetáculo. A caminho da
gruta, ele gracejara a respeito daquela bobagem supersticiosa.
— Trouxeram os seus binóculos de ópera? — ele perguntara às
companheiras.

Agora, junto com os outros espectadores, ele observava a
pequena camponesa, ajoelhada, dedilhando o seu rosário. Mais tarde,
ele relataria o que testemunhara:
— Enquanto passava as contas entre os dedos, ela olhava para
a rocha como se esperasse por alguma coisa. E de repente, num súbito
relance, uma expressão de assombro iluminou-lhe o rosto e ela parecia
ter nascido para outra vida. Uma luz brilhou em seus olhos, sorrisos
maravilhosos se insinuaram em seus lábios, uma graça indescritível
transfigurou todo o seu ser... Bernadette não era mais Bernadette,
tornara-se um dos seres privilegiados, o rosto glorioso com a glória do
céu...
"O êxtase se prolongou por uma hora. Ao final desse tempo, a
vidente avançou de joelhos do lugar em que rezava para baixo da
roseira silvestre que pendia da rocha. Ali, concentrando todas as suas
energias como para um ato de adoração, ela beijou a terra. E voltou,
ainda de joelhos, para o lugar que deixara um momento antes. Um
último clarão de luz iluminou seu rosto e depois, gradativamente, quase
imperceptivelmente, a glória transfiguradora do êxtase foi se tornando
mais tênue e finalmente se desvaneceu. A vidente continuou a orar por
mais um momento, mas eu via apenas o rosto da criança camponesa.
Bernadette se levantou, foi para junto da mãe e se perdeu na multidão.
Subindo a colina para sua casa, junto com a mãe, Bernadette
repetiu uma parte da conversa que acabara de ter com a misteriosa
dama. Durante as aparições, a dama lhe confidenciara três segredos.
Revelara naquela manhã o terceiro e último.
Mais tarde, quando Estrade, o cético convertido, já se tornara
amigo de Bernadette, resolveu perguntar-lhe "o que a dama dissera na
sétima aparição". Bernadette respondeu que três segredos lhe haviam
sido

confiados,

mas

que

eram

exclusivamente

da

sua

conta.

Acrescentou que não podia revelar os segredos a ninguém, nem mesmo
a seu confessor. Pessoas inquisitivas tentaram muitas vezes, por
insinuações, artimanhas ou promessas, arrancar da menina as
revelações da Virgem. Mas todas as tentativas falharam e Bernadette
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