
 

 

 
Com imaginação teológica, em busca do Mestre 

 Nosso primeiro livro inteiramente ficcional se passa no primeiro século I e vai levar 
o leitor a uma viagem incrível em busca de Jesus 

 
 

O primeiro livro inteiramente ficcional da Editora Ultimato se passa no século I. Samuel, o 

narrador-personagem, vai atrás de pessoas que tiveram um encontro com Jesus e foram 

transformadas por ele. Ele próprio – o judeu socorrido pelo famoso Bom Samaritano - é um dos 

sujeitos das muitas histórias do Mestre de Nazaré. 

Ao ler Século I – O Resgate, você vai lembrar-se de histórias conhecidas, mas também será 

surpreendido pela vivacidade contada nos detalhes imaginativos de Cayo César Santos, autor 

estreante da Ultimato. Quase que sentirá o cheiro dos sabores, perceberá a intensidade das 

circunstâncias e a textura do chão e compartilhará as sensações dos personagens. 

“Contagiado pela beleza revelada pelo Criador ao longo da história de tantos e de todos 

nós, ousei me apropriar de um personagem criado por Jesus, em uma de suas narrativas, 

para lhe dar vida nessa jornada de imaginação teológica. Eu o chamo Samuel e caminho 

com ele rumo ao conhecimento do Filho de Deus, a partir da vida, cenário e relatos de 

testemunhas oculares do século I. A peregrinação de Samuel em direção a pessoas cujas 

vidas foram impactadas pelos encontros com o homem de Nazaré, o Verbo Encarnado, 

inaugura minha busca pessoal pela compreensão dos mistérios e da grandiosidade da 

mensagem do evangelho e do reino de Deus na trajetória humana”, diz Cayo. 

Uma coisa muito interessante: os personagens e encontros com Jesus são tecidos em uma única 

história, a de Samuel, que caminha em busca do Mestre, saindo da estalagem na região de Sicar, 

passando por muitas cidades e chegando a Jerusalém. O leitor irá acompanhá-lo em uma 

narrativa agradável e densa. 

Século I – O Resgate é o lançamento de janeiro da Editora Ultimato. 

http://ultimato.com.br/sites/seculo-I-o-resgate
http://ultimato.com.br/sites/seculo-I-o-resgate
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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 livro em frases 
 
No encontro com nossa tradição judaico-cristã, percebi que o Ser divino e pessoal revela-se por meio de 
dramáticas narrativas de vida de pessoas. 
 
*** 
 
Aprendi, com a vida, que a vida é feita de histórias. 
 
*** 
Conta-me a tua história e aprenderei mais de mim mesmo e de todo ser humano. Conta-me a tua história 
com Jesus e aprenderei do mistério profundo, escondido por gerações, que é pelo outro, para o outro e 
no outro que encontramos o sentido da vida e podemos ver a face de Deus. 
*** 
 
Para Jesus, o amor ao próximo é o cumprimento de toda a Lei e o serviço ao outro é a essência do 
verdadeiro amor. 
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