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Bom dia, meus queridos amigos. Um ótimo final de semana para 

você e todos os seus entes queridos. Como de praxe, nos sábados 
compartilhamos um pouquinho do livro “Vida de Jesus”, de Plínio Salgado, da 
Editora Panorama. Hoje damos prosseguimento, com a segunda parte, do 47ª 
Capítulo, intitulado “O GRANDE PÃ”. Nesta segunda parte, do capítulo 
referido, Cristo indagará dos doze o que diziam dEle. Sigamos ao escrito: 

 

O GRANDE PÃ – Parte 2 
 
Foi à entrada sombria da caverna de Panéias, junto ao grande 

Hérmon, nas proximidades do templo herodiano a César Augusto e não longe 
de Cesaréia de Filipe, a cidade fundada pelo tetrarca de Gaulonitida, em 
honra de Caio Tibério, senhor do mundo, que Jesus se deteve com os doze, 
por uma tarde de verão. 

 
No ar fino, as palavras pronunciadas em tom mais alto eram 

repetidas pelos ecos. Profundo e majestoso silêncio envolvia as florestas e o 
vargedo. E o sol, declinando sobre os contrafortes do Líbano, incendiava as 
nuvens, colorindo-as de escarlate. 

 
Os discípulos vinham conversando em voz baixa. O Mestre, 

subitamente, voltando-se, perguntou-lhes: 
 
- Quem dizem os homens que eu sou? 
 
Puseram-se todos a falar, reproduzindo as impressões colhidas 

pelas cidades palmilhadas em mais de dois anos de ministério: 
 
- Dizem que sois Elias... 
- O rei Herodes afirma, e muitos creem, que sois João Batista, 

que ressuscitou dos mortos... 
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- Mas há também os que asseguram que sois Jeremias! 
 
O silêncio pesou agora absoluto, porque nem se ouvia a conversa 

há pouco animada dos discípulos. Todos olharam para a boca negra da caverna 
de Pã. E, quebrando a quietude da tarde, Jesus perguntou, e os ecos 
repetiram as suas últimas palavras: 

 
- E vós, quem dizeis que sou? Quem sou? 
 
Perplexos, os doze escutaram a voz da montanha repetindo em 

ecos cada vez mais distantes: 
 
- Quem sou? ... Quem sou? ... Quem sou? ... Quem sou? ... sou? 
 
A reprodução daquelas sílabas pela boca misteriosa da terra e 

reboando pelas quebradas, tornava solene e grandioso aquele momento. 
 
Simão Pedro, o mais impulsivo, percebendo no olhar dos 

companheiros a mesma resposta que palpitava no seu coração, exclamou num 
grito ardente de fé: 

 
- Senhor! Tu és o Cristo, o Filho de Deus-Vivo! 
 
Os ecos repetiam a voz de Simão Pedro, como se a terra, sobre a 

qual ele iria trabalhar, pervagando-a até seus extremos confins, quisesse 
confirmar as suas palavras: 

 
- Filho de Deus Vivi... Deus Vivo... Vivo... Vivo... 
 
Foi este o momento supremo da vida de Pedro. 
 
E, como para ele, sê-lo-á para todos os homens, porque a Grande 

Definição traz consigo a Grande Decisão. 
 
Quando se define o Cristo, define-se também o destino do 

definidor. 
 
Na próxima semana, continuamos na transcrição. 

 


