
 

 

 
A busca pelo Mestre continua, cheia de imaginação 

 Com uma história ficcional passada no primeiro século, Cayo César Santos convida o leitor a uma 
viagem em busca de Jesus 

 
 

Século I – A Reconstrução continua a saga de encontros e histórias dos personagens que viram 
Jesus. É o segundo livro da série “Século I” e fala sobre os acontecimentos e os personagens que 
dividiram a história antes e depois da ressurreição de Cristo.  

Quem protagoniza esta história como narrador-personagem é Samuel, o judeu socorrido pelo 
famoso Bom Samaritano, um dos sujeitos das muitas histórias do Mestre de Nazaré. Através de 
Samuel, o autor Cayo César Santos transporta o leitor para o primeiro século depois de Cristo, pela 
vivacidade contada em seus detalhes imaginativos. 

Para os cristãos, a Bíblia é Deus nos falando quem ele é. E não são narrativas sobre heróis, mas 
sobre pessoas comuns, vivendo vidas ordinárias, com as quais Deus se envolve. Assim também as 
nossas histórias pessoais precisam, para fazer sentido, redescobrir onde é que “eu” entro nessa 
história que Deus está fazendo. Século I – A Reconstrução aponta um caminho. 

Muita coisa aconteceu na vida de Samuel nos poucos meses que se passaram desde o dia em que 
fora salvo pelo samaritano de uma condição próxima à morte, após ser vítima de um assalto na 
estrada que leva a Jericó. Nessa ficção, o leitor irá acompanhá-lo em uma narrativa 
transformadora. 

Embora seja uma continuação da história contida na obra Século I – O Resgate, o lançamento 
Século I – A Reconstrução pode ser lido de maneira independente. 
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Sobre o autor  

Cayo César Santos é casado com Jane e pai de Lucas, Felipe e Rafael. É presbítero da Igreja Presbiteriana do 

Planalto e membro da diretoria do Centro Cristão de Estudos, em Brasília, DF. É analista e assessor jurídico 

no Ministério Público Federal. 

*** 

O que disseram 

Ao ler esta velha história você será surpreendido com a forma como ela lança luz sobre nossas histórias, às 
vezes sombrias. Somente uma grande história é capaz de dar sentido às nossas histórias pessoais. 
– Ricardo Barbosa de Sousa 

 

Gostei muito do aparente paradoxo que Cayo explora em seu segundo livro: Samuel, ainda atônito com a 
crucificação de Jesus, passa a enfrentar a incrível notícia da sua ressurreição. Confuso, estabelece amizade 
com Estêvão, que vai ajudá-lo a compreender esses fatos, a partir das escrituras. Logo Estêvão, que está 
prestes a morrer! Mas encontra também pessoas que apontam para sinais inequívocos de que Deus está 
reconstruindo a humanidade. Se o livro começa sob a sombra da morte, caminha a passos largos em 
direção à luz da vida; realidade apenas antecipada em Betânia. 
– Rubem Amorese 

 
*** 
 
O livro em frases 
 
 
É tempo de elevar o olhar para os céus, retirando-o das lutas e provações desta terra, 
e contemplar a bondade e a providência do Criador e Libertador da humanidade. 
*** 
 
Ainda que a própria morte nos encurrale pelas esquinas da vida; é bom lembrar, meu amigo, é sempre bom 
lembrar, que o Senhor Deus continua sendo a nossa força e esperança. 
*** 
 
Eu sabia! Eu sabia! Não é o fim da história do nosso mestre amado! Não é o fim! Bem que ele, o querido 
Nazareno, afirmou, antes mesmo de padecer, que haveria de retornar! 
*** 
 
Esperamos por ele... sabemos que vamos vê-lo outra vez. Sabemos que, de novo, no tempo oportuno, ele vai 
chegar... 


