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Bom dia, meus queridos amigos! Um ótimo sábado e um final de 

semana de descanso para você e todos os seus. Prosseguimos, hoje, 
transcrevendo a terceira e última parte do quadragésimo capítulo, do livro 
“Vida de Jesus”, de Plínio Salgado. Após um discurso duro, todos deixam Jesus, 
a exceção dos discípulos. Então o Mestre lhes faz uma pergunta: “Quereis vós 
também retirar-vos?”. Ficaram perplexos, mas Simão Pedro O responde pelos 
doze. Sigamos ao escrito: 

 

O CAMINHO – Parte 3 
 
O Mestre olhou em torno. A sala estava completamente vazia. 

Restavam, apenas, os Doze e, ao contrário do que se podia supor, Judas também 
ficara. Por que? 

 
Nas fisionomias dos próprios apóstolos havia qualquer coisa que se 

parecia com a dúvida. 
 
O Mestre fitou-os, penetrando-lhes o íntimo dos corações. E 

perguntou-lhes: 
 
- Estais escandalizados? 
 
Os doze não responderam. E Jesus disse-lhes: 
 
- Que seria se visse o Filho do Homem, subindo ao Céu de onde 
veio? 
 
E explicou: 
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- O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita; as 
palavras que vos disse são espírito e vida. 
 
Os doze sentiam-se confusos; uma aflitiva inquietação perturbava-

os. A noite vinha caindo. Na sala da sinagoga já não se distinguiam os objetos. 
Pelo vão da janela entrava a claridade da lua, formando um retângulo no 
ladrilho. O Mestre e os doze saíram. 

 
Como era diferente aquele fim de reunião do que eles estavam 

habituados a presenciar nos outros sábados! A multidão costumava esperar o 
Mestre e acompanhá-lo até à casa de Pedro. Desta vez, a rua estava deserta, e 
a sombra dos muros, projetada pelo luar, parecia tornar o silêncio mais grave. 

 
Confrangedora tristeza abafava os apóstolos e parecia afogar o 

próprio rumor de seus passos nas pedras. 
 
Alcançaram a praia. A lua prateava as ondas serenas. Ninguém os 

acompanhava. Ninguém queria saber do Mestre, que assombrava a todos com 
seus mistérios. Judas dizia em voz baixa aos companheiros: 

 
- Ninguém mais o acompanha... 
 
Surda melancolia entrava na alma dos irmãos Boanerges, de Tomé, 

de Mateus e de Natanael. Caminhando ao lado de André, Filipe sussurrava: 
 
- Como nos sairemos disto? 
 
Simão o Cananita, Tadeu e Tiago de Cléofas pareciam sucumbidos, 

perguntando-se: 
 
- Estará tudo acabado? 
 
Jesus caminhava em silêncio, na frente, ao lado de Simão Pedro. 

A praia estava deserta. Imobilizavam-se, hirtas, as frontes das palmeiras. De 
repente, Jesus parou. Todos pararam. Dirigindo-se aos doze, perguntou-lhes: 

 
- Quereis vós também retirar-vos? 
 
Perplexos, todos emudeceram. No ar fino, o silêncio era de uma 

profundidade infinita. Ninguém teve ânimo de rompê-lo. A voz do Mestre ficou 
vibrando, longo tempo nos ouvidos, depois nos espíritos, como um sino cujo 
timbre vai esmorecendo de quebrada em quebrada. 

 
Quanto tempo estiveram assim? Estavam juntos e nunca se 

sentiram tão sozinhos! A solidão do Mestre parecia comunicar-se a eles. Pois 
Jesus por sua vez nunca se manifestava em solidão tão terrível. 
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Talvez jamais aqueles homens, que se iniciavam nos segredos das 

coisas absolutas, sentiram tão real e tão formidável a presença da Divindade. 
 
Fora preciso que as multidões se dispersassem, que a soledade se 

tornasse completa e que nada perturbasse o imponderável ritmo, nem mesmo 
o acontecimento sobrenatural de um milagre, para que os doze sentissem a 
misteriosa impressão até aquele momento insuspeitada. 

 
Não fora, por certo, a multidão que se afastara; era a própria 

terra, o mundo que se abaixava, enquanto eles, os doze, em torno do Mestre, 
iam ficando num píncaro imóvel, como no capitel de uma altíssima coluna. 

 
A coluna parecia crescer, tocava os céus. No alto, fulguravam as 

estrelas. Como poderiam viver sem o Mestre? Já agora seria inútil tentar 
abandoná-lo, precipitar-se da altura a que haviam subido, quase sem o 
perceber, dia a dia, hora a hora. 

 
Os que uma vez conheceram Jesus, com o coração, nunca mais 

poderão dizer-lhe: “Vai que eu fico: prossegue porque eu volto”. A queda será 
vertiginosa. Só de pensá-la os cabelos se eriçam. Não é possível regressar. 

 
- Quereis vós retirar-vos também? 
 
Também? Esta palavra dói! 
 
Naquela perplexidade, os doze não davam conta do longo silêncio 

em que se imobilizaram. Nem Judas Iscariotes, que sentia, talvez, mais do que 
os outros, qualquer coisa de terrificante, inexplicável como um enigma. Foi 
Simão Pedro quem, rompendo o angustioso silêncio, exclamou por todos: 

 
- Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da Vida 
Eterna! 
 
Então Jesus continuou a andar e os doze o seguiram. 
 
A palavra que gritamos nas horas do desalento, de dúvida, quando 

vemos Jesus, tão sozinho, num mundo que se retira e se dispersa... 
 


