Resenha literária: A Relíquia (Eça de Queirós)
Autor: Prof. Ricardo Madureira

O jovem Teodorico gosta de tudo que o dinheiro tem de bom para oferecer: bebidas,
jogatina, mulheres... mas não gosta de trabalhar. Seu sonho é ser um dos herdeiros da
fortuna da tia Patrocínio das Neves, uma beata papa-hóstias ruim feito cão, que odeia a
felicidade alheia, moralista ao extremo, vivendo sob a redoma dos santos, a qual criou
para si, em sua casa e vida reclusa de velha religiosa e rabugenta. Mas Teodorico não crê
em Deus.
O jeito é passar a perna na velha. Então passa a fingir-se de bom moço, frequentando
missas com a tia, beijando os pés dos santos que ela mantêm em casa, bajulando os
padres que frequentam a casa da velha e rica senhora, enquanto recebe pequenos
presentes da sua "titi".
Até que uma oportunidade incrível surge: tendo conquistado a confiança da velha tia, ela o
incumbe de uma tarefa, trazer-lhe uma relíquia...

da Terra Santa. A tia, muito velha e doente, incumbe-o de ir a Jerusalém, de onde o jovem
terá de trazer-lhe uma relíquia legítima do sangue de Cristo, para que a velha possa se
curar de uma doença. Ele promete que revirará toda Jerusalém em busca de uma relíquia
importante para a titi, na esperança de dobrar-lhe o coração e que ela o inclua em seu
testamento. Mas, boa-vida como ele só, Teodorico embarcará em aventuras amorosas,
bebedeiras, farras, todos os pecados que sua tia abomina. E eis enfim que, para tapear a
velha, prepara uma falsa relíquia, a "Coroa de Cristo", para coroar seu plano.
Mas Deus estaria vendo essa enganação? Interferiria nos planos de ludibriar a velha?
Conseguirá Teodorico herdar um bom dinheiro de sua tia?
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