
 

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 terceira parte: 

 

ERA UMA VEZ... – Parte 3 
 
Simão Pedro perguntou, uma ocasião, a Jesus: 
 
- Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão pelas 
ofensas que me fizer? Até sete vezes? 
 
O Mestre respondeu: 
 



 

Roberto de Albuquerque Cezar 

- Não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. 
 
E narrou esta pequena história: 
 
“... Um rei quis acertar contas com seus funcionários. E, 
chamando-os foi-lhe apresentado um que lhe devia dez mil 
talentos. 
 
Não tendo o devedor com que pagar, o rei mandou que ele, sua 
mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinham, 
para que a dívida se pagasse. 
 
Então, o servidor, prostrando-se, exclamou: 
 
- Senhor! Sê generoso para comigo, e tudo te pagarei! 
 
O rei, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a 
dívida. 
 
Retirando-se do palácio, o devedor, resgatado pelo perdão do 
soberano, encontrou-se com um vizinho que lhe devia cem 
dinheiros. E, como já andava cansado de cobrar sem obter 
pagamento, ferveu-lhe o sangue o sangue ao ver o devedor. Nem 
o outro tivera tempo de cumprimentá-lo, e eis que é agredido 
violentamente. 
 
- Paga-me o que me deves! Berrava o implacável credor, 
apertando o pescoço da vítima. 
 
O mísero devedor dos cem dinheiros clamava: 
 
-Sê generoso para comigo e tudo te pagarei! 
 
- Qual nada! És um velhaco e estou farto das tuas promessas! 
 
E, assim falando, o cruel beneficiário da munificência do rei 
conduziu o vizinho à prisão, dizendo-lhe: 
 
- Aí ficarás até que me pagues. 
 
Muitas pessoas presenciaram a dolorosa cena e, dentro em 
pouco, foi dela sabedor o rei. 
 
Novamente preso o vassalo injusto, levaram-no em face do 
trono: 
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- Homem duro de coração! Exclamou o soberano. Perdoi-te toda 
aquela dívida, porque me suplicaste; não devias tu, igualmente, 
ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia 
de ti? 
 
E, indignado, o rei entregou-o aos atormentadores, para que o 
atormentassem, até que pagasse tudo quanto devia.” 
 
... 
 
Era uma vez... 
 
Eram muitas vezes! Foi sempre! Será sempre, por todos os 

séculos... 
 
Os convidados à grande ceia; 
A viúva e o juiz iníquo; 
O rico e o insensato; 
O sacerdote, o levita, o bom samaritano; 
A figueira estéril; 
Os rendeiros malvados; 
O credor compassivo... 
 
Por todos os lares da Galiléia, nos serões domésticos ou à sombra 

das fontes e nas barracas dos mercadores, esses personagens começaram a 
viver, como realidades do mundo moral, agitando os espíritos e inquietando os 
corações. 

 
O grão de mostarda germinava. 
 
Os príncipes, os cônsules, os generais, os poderosos do vasto 

Império não o percebiam. 
 
Só o instinto nacionalista de Israel se alvoroçava. 
 
Povo de profetas, adivinhava o futuro; povo que massacrava 

profetas, preparava-se, de novo, para o seu estranho destino. 
 
O destino de sufocar em sangue as próprias vozes da 

Nacionalidade, quando interpretavam as surdas ressonâncias que vinham dos 
fundos do Gênero Humano... 
 


