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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 terceira parte, do capítulo 
referido, Cristo anuncia aos doze o sacrifício vicário que haveria de sofrer. 
Sigamos ao escrito: 

 

O GRANDE PÃ – Parte 3 
 
Pedro nunca mais esquecerá esta tarde. O Mestre olhou-o 

fixamente e disse-lhe: 
 
- Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não to 

revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no Céu. 
 
Pedro conquistara, de modo definitivo, a Graça Divina. Cheio de 

imperfeições, de dúvidas, de fraquezas, de impaciências, ele se comportava, 
entretanto, em mais de dois anos de convívio com o Mestre, naquela atitude 
de coração e naquela disposição de espírito sem as quais é impossível receber 
a plenitude da luz celeste. A sua humildade, a sua dedicação a Jesus, a sua 
permanente aspiração ao Alto, a sua ânsia de saber e de acertar, receberam a 
recompensa naquela inspiração que, relampejando-lhe no pensamento, 
explodiu em palavras tão ardentes. 

 
Simão Pedro será, ainda, um fraco, um impulsivo, um 

pusilânime, porque a sua natureza humana é a mesma; e ali mesmo, depois 
de grande confissão, ele revelará a sua incapacidade, para acompanhar o 
Cristo na sua trágica trajetória. Mas, continuando a ser um homem, com todas 
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as deficiências e incapacidades do homem, ele será assistido pela Graça e 
contará com ela em todas as emergências, e, principalmente, na luta que 
deverá travar consigo próprio. 

 
O Mestre sabe que assim será, em relação a Pedro e aos que, 

como Pedro, o confessarem, por todo o sempre. Mas, a despeito de tudo, 
Jesus, o conhecedor dos corações, confia ao homem Pedro, exclamando: 

 
- Assim como me disseste quem sou, também eu te digo que tu 

és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno 
não prevalecerão contra ela. 

 
A voz do Mestre continuou dirigindo-se a Pedro: 
 
- Eu te darei as chaves do reino dos céus; e tudo o que ligares na 

terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos 
céus. 

 
O sol escondera-se. Nuvens cor de violeta cobriam o ocidente. 

Gemiam rolas no escuro da mata. 
 
Jesus disse aos doze: 
 
- Não deveis, por enquanto, repetir ao mundo o que Pedro acaba 

de dizer. Cumpre, antes disso, que o Cristo satisfaça a vontade de seu Pai 
Celeste... 

 
Os olhos e os ouvidos dos discípulos estavam presos aos lábios de 

Jesus. E, prosseguindo, o Mestre lhes anunciou comovidamente: 
 
- Iremos a Jerusalém. Na cidade santa, os mais atrozes 

sofrimentos esperam o Filho do Homem. Ele será traído... 
 
Os doze entrefitaram-se com desconfiança; o olhar de Judas 

cruzou-se com os dos companheiros. 
 
- ... será preso e conduzido ao Sinédrio, diante dos anciões  de 

Israel. Será interrogado pelos príncipes, injuriado pelos escribas, esbofeteado 
pelos servos, escarrado, humilhado pela soldadesca e sofrerá espancamentos 
dos algozes... 

 
Frio horror gela os apóstolos. Habituados à ideia de um Messias 

triunfante, conduzido por milhares de espadas às colinas de Sião e 
restaurando o trono de Davi entre as aclamações do povo de Israel, não 
podiam compreender como, depois da confirmação, pelo Mestre, das palavras 
reveladoras de Pedro, esse mesmo Messias, filho do Deus Vivo, humanização 
do Verbo e do Cristo prometido, lhes anunciava tão ignomiosos tormentos. 



 

 

Roberto de Albuquerque Cezar 

 
Judas baixa o olhar, entenebrecendo o semblante. Sente que 

aquelas palavras o afastam mais do Mestre. Os irmãos Boanerges cerram os 
punhos, revoltados contra os inimigos de Jesus. O rebelde Simão, o canaanita, 
está pensando um promover um surto revolucionário. A dúvida vem roer como 
um verme o coração de Tomé. Mergulhando em conjeturas, o escriba Mateus 
franze a testa, ao passo que André coça a cabeça. Trocando olhares, a se 
consultarem mutuamente, Filipe e Natanael estendem o lábio inferior em 
atitude de pasmo, enquanto Tiago de Cléofas e Judas Tadeu fitam Jesus com 
ar espantado e lamentoso. 

 
Pedro vibra de emoção. Os olhos brilhantes, a respiração curta, 

vai acompanhando a lúgubre, arrepiante profecia. 
 
- ... e os carrascos o coroarão  de espinhos, e ser-lhe-á dada uma 

cruz a carregar, e nela será pregado e morrerá! 
 
Uníssona exclamação de horror ergue-se a estas palavras. Os 

ecos repetem-na longamente. Mas Jesus acrescenta: 
 
- ... e, morto, e encerrado num sepulcro, ressuscitará no 

terceiro dia! 
 
Na próxima semana, daremos continuidade. 

 


