PIETRO UBALDI
Às oito horas e trinta minutos da noite de 18 de agosto de 1886, nasceu
Pietro Ubaldi, em Foligno, pequena cidade italiana, perto de Assis; na Úmbria.
Foi nessa região, impregnada de espiritualidade de S. Francisco, que ele teve
o seu primeiro contato com este mundo, mundo que sempre lhe pareceu muito
estranho pelo jogo desesperado de egoísmos que percebeu, ainda jovem, ser
apenas o fruto da ignorância geral das leis que regem a vida. Essas leis, Ubaldi
procurou estudá-las nos livros. Logo descobriu, no entanto, quão pouco eles
forneciam da substância que, em vão, procurava. A escola secundária e a escola
superior (Ubaldi formou-se em Direito, pela Universidade de Roma) não lhe
trouxeram o auxílio desejado para a sua sede angustiada de conhecimento.
Começou, então, um período de intenso sofrimento, que foi o seu contato
com a vida de todos os dias, com os homens de toda parte, o que constituiu
grande preparação para o seu espírito. Havia herdado de seu pai uma grande
fortuna, que não quis considerar como sua, por não ter sido produto do seu
esforço pessoal, e a ela renunciou. Foi trabalhando modestamente, como
professor de inglês, num colégio estadual em Módica, nos confins da Sicília,
após ser aprovado em concurso público, que Ubaldi encontrou solução para o
seu sustento mais conforme com os ditames de sua consciência.
Em 1931, aos quarenta e cinco anos, inicia seu gigantesco trabalho. Sua
inspiração atinge alturas jamais sonhadas, dando explicação genérica, sintética
e profundíssima de toda a fenomenologia universal, analisando, ao mesmo
tempo, a sua própria evolução e a de toda a humanidade, através de 24 obras
escritas. A princípio seus livros se espalham bem pela Itália e por outros países
(inclusive o Brasil) mas, pouco a pouco, a guerra por um lado, e por outro a
mentalidade europeia, com a sua conhecida tendência à cristalização (saturada
de culturas seculares), não se mostra ser o terreno apropriado para esta
novíssima semente, a frutificar no espírito humano através dos tempos.
Assim, em 1951, Pietro Ubaldi, Apóstolo do Cristo, fez a sua primeira viagem
ao Brasil, convidado a proferir uma série de conferências por todo o país.
Finalmente, em dezembro de 1952, instala-se definitivamente em terras
brasileiras, vindo a escolher o seu domicílio em S. Vicente, "célula máter" do
Brasil, no Estado de São Paulo.
Ali desencarnou aos 30 minutos de 29 de fevereiro de 1972, depois de
concluir o seu último livro: "Cristo". [...]
Ubaldi considera que o Brasil é realmente o país mais propício ao grande
movimento de transformação da Terra, rumo à nova civilização do 3º milênio.
[...] Analisada sua Obra, pode-se constatar a magnitude e o interesse palpitante
que ela encerra para a Humanidade de nossos dias.
Por sua vida, por seus exemplos, e pela maravilhosa Obra que nos deixou de
legado, eis aí um verdadeiro "Sal da Terra", do mais apurado sabor.
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