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Meus queridos amigos, bom dia! Um magnífico final de semana 

para você e todos os seus. Seguindo o costume, hoje é dia de mais um escrito 
de Plínio Salgado, pincelado de sua obra “Vida de Jesus”, publicada pela editora 
Panorama, em 1950. Chegamos ao 39º Capítulo, intitulado “O Poema da Noite 
e das Águas”. Quem é esse que até o mar obedece? Com esse questionamento 
em suas mentes, os discípulos sentem-se envergonhados terem suscitado 
dúvidas sobre o real propósito de nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É a esse 
contexto que inteligentemente nos levará o autor em mais este dia. Sigamos ao 
texto: 

 
 

O POEMA DA NOITE E DAS ÁGUAS – Parte 2 
 
Pesou um silêncio constrangido, cortado pela cadência dos remos. 

A estrela d’Alva subia como um grande facho. A lua ocultava-se dos lados das 
montanhas de Neftali, abandonando a paisagem naquela escuridão solene que 
precede a aurora, como um recolhimento pensativo da natureza. 

 
De repente, Pedro, Natanael, Tiago de Cléofas e Simão, o 

Cananita, soltaram estridentes gritos, que abalaram os nervos de todos os 
tripulantes: 

 
- Um fantasma! Um fantasma! 
 
Os remos esmoreceram nas mãos de João, Filipe e Tiago, o Maior. 

Num salto Lebeu, Tomé e Mateus puseram-se de pé, estremecendo de susto. 
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Com os cabelos eriçados, André estarrecia-se ao leme, sentindo nos ombros a 
mão pesada de Judas Iscariotes, cuja respiração curta lhe queimava o rosto. 

 
- Acolá, vede! Gritava Pedro. 
- Todo branco! Exclamou Natanael. 
- Caminha sobre as águas! Disse João num berro entrecortado e 
rouco. 
- Passou à frente do barco! Anunciou o Cananita. 
- Eis que vai à frente, à proa, adiante de nós! Bradou Mateus. 
- Regressa! Abre os braços! Vem na direção do barco! 
Tartamudeou Pedro. 
- Aproxima-te! Clamaram todos. 
 
O pânico tornou-se indescritível. Os tripulantes agarravam-se uns 

aos outros, aos berros: 
 
- É a morte! É a morte! 
 
E, arrepelando os cabelos, rojando-se por sobre as escotilhas, 

abandonando os remos e o leme, entregaram-se todos a uma confusão 
desnorteadora. 

 
A sombra, mais branca do que a neve a esplender ao sol, 

caminhava sobre as ondas. A estatura gigantesca ia diminuindo à proporção que 
se avizinhava do barco. Atingiu, por fim, o porte normal de um homem. E 
quando o terror sacudia os tripulantes, como um tufão, ele ouviram 
nitidamente uma voz familiar: 

 
- Tende bom ânimo! Sou eu! Não temais! 
- É uma visão... teria dito um dos tripulantes, talvez Judas, que 
era discutidor, ou Tomé, que era cético. 
 
Pedro, porém, exclamou: 
 
- É o Senhor! 
 
E como todos ficassem à maneira de estatelados, hirtos e mudos, 

Pedro respondeu ao vulto alvinitente que pairava à distância de um tiro de 
funda, sobre as águas enoveladas pelo vento: 

 
- Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por cima das águas... 
 
A voz do Mestre soou: 
 
- Vem! 
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Com fé absoluta, num impulso decisivo e ilimitada confiança nos 
olhos, Pedro subiu à amurada e saltou sobre o lago. 

 
Então, ao terror sobrenatural, que havia sacudido os discípulos, 

sucedeu o espanto fulmíneo, paralisando, com estátuas, a tripulação inteira. 
 
Pedro, à semelhança de uma abantesma, caminhava sobre as 

águas na direção do vulto em que todos reconheciam, agora, Jesus. 
 
Mas tremendo susto gelou os discípulos. Uivando como um chacal, 

violenta rajada levantou em tropel as ondas. E todos viram Pedro subir como 
num voo sobre a crista das águas acasteladas e, em seguida, afundar, 
desaparecer em largo rebojo, por detrás do perfil da vaga. Um grito retumbou: 

 
- Senhor! Salva-me! 
 
Os corações palpitavam. As respirações arfavam opressas. Alguns 

taparam os olhos para não ver. E eis que a voz do Mestre chega aos ouvidos dos 
tripulantes, dirigindo-se a Pedro: 

 
- Por que duvidaste? 
 
Todos os olhares se voltaram. 
 
Jesus e Pedro, de mãos dadas, caminham, serenamente, sobre as 

vagas... 
 
Chegando ao barco, disse o Mestre: 
 
- Continuemos a viagem. 
 
E, estendendo a mão sobre as ondas revoltas, ordenou ao vento: 
 
- Aquieta-te! 
 
As águas serenaram. 
 
Os discípulos, cheios de remorsos pela tristeza que haviam 

causado a Jesus, pois também eles não haviam compreendido o milagre dos 
pães, exclamaram: 

 
- Senhor! Senhor! És verdadeiramente o Filho de Deus! 
 
As tintas da aurora começaram a brilhar sobre as cabeças das 

montanhas. 
 
O lago ia adquirindo um suave tom azul... 
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