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

você e todos os seus entes queridos. Depois de um bom tempo, hoje voltamos 
a compartilhar o livro “Vida de Jesus”, de Plínio Salgado, da Editora 
Panorama. Damos seguimento a quarta parte, do 47ª Capítulo, intitulado “O 
GRANDE PÃ”. Nesta quarta parte, do capítulo referido, Cristo repreende 
Pedro e anuncia aos doze a necessidade de renunciar ao mundo para a 
conquista da Vida Eterna. Sigamos ao escrito: 

 

O GRANDE PÃ – Parte 4 
 
A noite fechara-se; no céu límpido faiscavam as estrelas. Os 

discípulos pareciam esmagados pela revelação do Mestre. Eles se espalharam, 
sentando-se nas pedras negras do vargedo e, desembrulhando os lenços, 
começaram a comer, soturnamente, o pão de cevada. 

 
Pedro não levou em paciência o estado de espírito no qual se 

debatia. Aproximando-se do Mestre, pôs-se a falar com azedume, lançando 
em face de Jesus, francamente, a sua decepção. 

 
Os evangelistas Mateus e Marcos contam mesmo que Simão Pedro 

“começou a repreender o Senhor”. A psicologia do emotivo e abespinhado 
Simão, tantas vezes evidenciada, autoriza-nos a supor o que ele dizia ao 
Mestre. Os que, por qualquer circunstância, chefiavam homens, 
experimentaram muitas vezes essas admoestações dos mais íntimos, dos mais 
queridos, sempre que as coisas não correram como era de esperar. Passando 
por todas as formas de sofrimentos humanos, Jesus não se eximiu a essa dor: 
a crítica amarga, sob o aspecto do conselho grave e amigo. 
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Simão Pedro, momentos antes, recebera do Mestre a prova 
suprema da confiança e, no entanto, o discípulo privilegiado com tantas 
honras, a primeira coisa que faz é repreender o Mestre. 

 
Pedro, talvez, sentira o olhar de Judas, quando Jesus falava e 

percebera a tibieza dos outros companheiros. Não podendo ele mesmo 
suportar as perspectivas sombrias que o Mestre bosquejara, concluiu que 
errada era a atitude de Jesus, cumprindo-lhe, como bom amigo, corrigi-lo 
imediatamente. 

 
- Por que falaste daquela maneira, Senhor? A impressão que 

causaste foi desoladora. Vê, como teus discípulos estão acabrunhados... Ora, 
não é isso o que queremos de ti, nós que te amamos! 

 
E, num arranco de energia: 
 
- Tem compaixão de ti, Senhor! De modo algum te acontecerá 

isso. 
 
Ouvindo estas palavras, Jesus volta-se para Pedro, com aspereza, 

e exclama: 
 
- Para trás, Satã! Não compreendes as coisas que são de Deus, 

mas apenas aquelas que são dos homens! 
 
Simão Pedro recua esmagado, confuso; um turbilhão de 

pensamentos referve no seu cérebro. 
 
Naquele misterioso lugar, tinha sido elevado ao mais alto e 

atirado ao mais baixo. Merecera a honra suprema e o epíteto mais atroz. 
Sentia-se luz e agora sentia-se lama. 

 
Luz e lama, isto é: - homem. 
 
E, homem, atormentava-o a convicção da sua fraqueza, da sua 

incapacidade e aterrorizava-o a luta que devia tornar-se cada vez maior 
contra si mesmo, para puder acompanhar o Cristo pela sua estrada. 

 
O Mestre, lendo no silêncio dos doze a angústia torturante, 

chamou-os e disse-lhes: 
 
- Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a 

sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a vida, perdê-la-á, e 
quem perder a vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao 
homem ganhar o mundo inteiro, se perder a alma? 
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Estas palavras ressoam na noite estrelada; os ecos repetem-nas; 
os séculos repetem-nas também; e elas chegam até nós, como um estímulo 
sagrado, dissipando nos corações o medo de viver, consolando e explicando os 
sofrimentos, e, sobretudo, conferindo uma dignidade celeste e uma auréola 
imortal a todas as dores experimentas com paciência e pela glória de 
acompanhar, de certa forma, a vida de amargura do Cristo. 

 
Ouvindo-as, os discípulos começaram a entrever a grande marcha 

através de todos os países e de todos os tempos. Está lançada a semente da 
maravilhosa árvore do Martírio, que estenderá os galhos em todas as latitudes 
e abrirá sua fronde, acolhendo a Humanidade, que não cessará de passar, até 
ao fim dos séculos, nas sucessivas caravanas das gerações. 

 
São essas palavras que vibrarão com os rugidos das feras no Circo 

Romano; com o tinir das espadas, degolando inocentes; com o arrastar dos 
grilhões nas masmorras de todos os povos; com o sibilar dos seixos nos 
apedrejamentos; com as pancadas dos pregos nas cruzes; e são ainda essas 
palavras que vibrarão, como um salmo, nos leitos dos enfermos, nas misérias 
e humilhações extremas, nas amarguras abafadas no recesso dos lares e, não 
somente nas horas rubras, porém nas horas dos prantos, nas horas cinzentas 
das melancolias... 

 
- Que cada um tome a sua cruz e siga-me... 
 
O Grande Pã vai morrer! 
 
O Cristo vai viver em nós para sempre. 
 
Porque é pelo sentimento da nossa cruz que acenderemos a 

rútila centelha do Espírito Imortal. 
 
Escritos anteriores: 
 
O grande Pã – Parte 3 
 
O grande Pã – Parte 2 
 
O grande Pã – Parte 1 
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