
 

Roberto de Albuquerque Cezar 

 
Meus queridos amigos, bom dia! Um ótimo final de semana para 

você e todos os seus familiares. Neste sábado, como de praxe, daremos 
seguimento a mais um capítulo do livro “Vida de Jesus”, de autoria de Plínio 
Salgado. O capítulo que começamos na semana passada foi intitulado de “Era 
uma vez...”. Adiante segue a sua segunda parte: 

 

ERA UMA VEZ... – Parte 2 
 
Como juntar tesouros no Céu?  
 
A pergunta andava no ar, inquietando os corações. Certa vez, um 

escriba de má fé indagou de Jesus o que deveria fazer para herdar a vida 
eterna. 

 
- Que está escrito na Lei? Retrucou-lhe o Mestre. 
 
O escriba respondeu: 
 
- Amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a 
tua alma e com todas as tuas forças e o teu entendimento, e ao 
teu próximo como a ti mesmo. 
 
- Respondeu bem, disse Jesus; faze isso e viverás. 
 
O escriba, porém, amigo das discussões, perguntou: 
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- E quem é o meu próximo? 
 
Em voz alta, para toda a multidão, Jesus disse: 
 
- Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de 
salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, deixaram-
no por morto. 
 
Ocasionalmente, desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, e, 
vendo-o, passou de largo. 
 
Mais tarde, transitou um levita por aquele sítio; viu o homem 
desacordado e sangrento, mas continuou e o seu caminho. 
 
Horas depois, um samaritano, que ia de viagem, topou com o 
quadro contristador. Seu coração moveu-se de íntima piedade, 
deteve-se, amarrou o jumento a um galho de árvore, tirou do 
alforje algumas tiras de pano e, ungindo as chagas do ferido com 
azeite e vinho, atou-as usando extremos cuidados. Em seguida, 
pôs o homem sobre a sela e continuou a viagem, puxando o 
burro pela rédea, até a primeira estalagem, onde pernoitou com 
o desconhecido. 
 
Na manhã seguinte, precisando partir, chamou o estalajadeiro e, 
entregando-lhe dois denários, disse-lhe: ‘cuida dele, e tudo o 
que demais gastares, eu te pagarei quando voltar’. 
 
No meio do silêncio que se fez após a narrativa, Jesus perguntou 
ao escriba: 
 
- Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele 
que caiu nas mãos dos salteadores? 
 
O escriba, inimigo dos samaritanos, como todos os judeus, teve 
de concordar: 
 
- O que usou de misericórdia para com ele. 
 
Ao que Jesus concluiu: 
 
- Vai, pois, e procede da mesma maneira. 
 
(Pelas cidades e estradas da Galiléia e da Judéia, nos serões ou à 
sombra das tamareiras, junto às fontes, corriam as pequenas 
histórias repetidas de boca em boca...) 
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“Certo lavrador tinha uma figueira plantada na sua vinha. Uma 
tarde, foi nela procurar fruto e não o achou. Disse, então, ao 
vinhateiro: 
 
- Eis que há três anos que venho procurar figos nesta figueira e 
não os encontro. Corta-a, pois, pois que ocupa a terra 
inutilmente. 
 
Respondeu o vinhateiro: 
 
- Senhor, deixai-a este ano; tratarei de escavá-la e estercá-la. 
Se der fruto, ficará; se não o der, mandarei cortá-la.” 
 
(A alma de Israel, velha figueira plantada entre as nações, 
deveria estremecer, ouvindo esse conto pequenino. Foi sobre as 
montanhas de Judá que se mataram os profetas...) 
 
“Um homem plantou uma vinha e cercou-a de valados; construiu 
nela um lagar e edificou uma torre. Dando-a depois de arrendo a 
uns lavradores, partiu para fora da terra. 
 
Chegando o tempo de receber o primeiro pagamento de aluguel, 
mandou um servo aos arrendatários, para que lhes reclamasse o 
cumprimento do contrato. 
 
Os rendeiros apoderaram-se do emissário, espancaram-no e 
mandaram-no embora vazio. 
 
Admirando-se o dono da vinha ante a violência dos relapsos 
locatários, enviou-lhes outro mensageiro, o qual, apedrejado e 
gravemente ferido, tornou à casa do seu senhor, tão vazio 
quando o outro. 
 
Insistiu o credor compassivo em mandar aos cruéis devedores um 
terceiro servo, talvez mais hábil e persuasivo que os anteriores; 
mas dessa vez os iníquos usufrutuários dos vinhedos 
assassinaram a bordoadas o infeliz cobrador. 
 
Vendo que este não voltava, o senhor da vinha fez partir 
numerosos serviçais de sua casa, a ver ser o número impunha 
respeito aos usurpadores. 
 
Mas, agora, armados de espadas e punhais, os espoliadores da 
fazenda acometeram os servos do proprietário, a muitos 
ferindo, a outros matando, de sorte que poucos de escapuliram 
a narrar o episódio ao longânimo senhor. 
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Já não tendo outro expediente, com que movesse a fúria dos 
trapaceiros, o paciente senhor da vinha chamou o filho único, 
dizendo-lhe: ‘Vai tu; talvez se acomodem, pois que és meu filho 
e te respeitarão’. 
 
Vendo aproximar-se o moço, os lavradores concertaram entre si: 
“Eia, matemo-lo, que este é o herdeiro e, morto, a herança será 
nossa.’ 
 
E, assim, chegando o filho do senhor do vinhedo, mataram-no e 
lançaram-no fora das terras de seu pai...”. 
 
(Jesus calou. A multidão quedou-se perplexa, numa perturbadora 

inquietude. Na fisionomia dos fariseus, desenhava-se a cólera surda que lhes 
incendiava o coração...). 

 
- Que fará, pois, o senhor da vinha? Perguntou o Mestre. 
 
A sua voz firme e cintilante parecia cortar ao meio o silêncio 

espesso e turvo. 
 
Ninguém respondia. E Jesus disse: 
 
- Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros! 
 
Na próxima semana daremos continuidade com a terceira parte. 

 


