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Meus queridos 
amigos, bom dia! Um magnífico 
final de semana para você e 
todos os seus familiares. 
Continuamos, neste sábado, a 
quarta parte, do livro “Vida de 
Jesus”, de Plínio Salgado, 
publicado pela editora 
Panorama. É uma edição bem 
antiga, de 1950, com páginas 
bem amareladas e frágeis, que 
me foi presenteado por papai. 
Paulatinamente estou compartilhando, com vocês, semanalmente, um 
pedacinho dessa magnífica obra. Singraremos pelo 49º Capítulo, intitulado “A 
PLANÍCIE”. Sigamos ao escrito:  

  

A PLANÍCIE – Parte 2 
 
Grande multidão aguarda o Mestre. 
 
Tinha circulado a notícia de que Ele subira ao monte para orar e, 

à proporção que as horas foram avançando, acorriam as gentes de redor ao 
local onde nos nove discípulos esperavam. 

 
Era noite fechada. Os peregrinos acenderam fogueiras em torno 

das quais crescia o rumor das turbas. 
 
Vendo Jesus aproximar-se, um homem correu para ele bradando: 
 
- Vinde, Senhor, e salvai o meu filho, porque vossos discípulos 

não o conseguem! 
 
- Que tem teu filho? Perguntou o Mestre. 
 
- Um espírito o toma (respondeu o pobre pai) e eis que meu filho 

se ergue e clama, e se arroja como querendo-se despedaçar nas pedras, até 
escumar; e o espírito só o larga quando o deixa quebrantado. Dirigi-me a 
vossos discípulos, aos quais conferistes poderes, rogando-lhes acudissem a 
meu filho, o único que tenho, mas eles, por mais que tentassem, não o 
conseguiram. 

 
Jesus caminhou para o local onde se encontrava o lunático, 

rodeado pelos nove discípulos. 
 
- Mestre! Mestre! Exclamaram eles. 
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Mas Jesus fitou-os com ar de extremo tédio, o tédio dos que 
descem a montanha e se encontram na planície. Numa dolorosa indignação, 
admoestou-os: 

 
- Ó geração incrédula e perversa! Até quando estarei ainda 

convosco e vos sofrerei? 
 
Pedro, Tiago e João entreolharam-se. 
 
Ainda sob o fascínio do que haviam testemunhado no alto do 

Tabor eles compreendiam, até o âmago, a significação daquelas palavras. 
 
Elas não refletiam apenas a fadiga roçando pelos extremos 

limites da paciência e fazendo explodir, no desgosto de uma frase, a 
exasperação humana de um Portador de Verdades; elas não exprimiam apenas 
a dor desse Jesus de Nazaré tantas vezes desacreditado pelos seus próprios 
discípulos, tantas vezes posto em dúvida pelos seus próprios amigos, apesar 
de todas as provas da Luz que ele trazia. Aquelas palavras, que estouraram, 
como um raio, depois da revelação espantosa da montanha, traduziam o tédio 
de Deus pelos homens. 

 
“Até quando vos suportarei?” exclamara Jesus. “Até quando 

estarei no meio de vós?” perguntara o Mestre, não aos escribas e fariseus, mas 
aos seus mais íntimos, àqueles com os quais convivia, com os quais comia o 
pão e o peixe, e aos quais dignificava, solidarizando-se com eles nos atos 
comuns de vida familiar. Esses amigos, que o acompanhavam por toda a 
parte, haviam assistido aos milagres mais estupendos e, unindo as suas vozes 
aos hosanas das multidões, haviam tantas vezes aclamado o Mestre. No 
entanto, Jesus não podia contar nem com a fé dos mais íntimos. Eles eram os 
que menos acreditavam no meio das multidões. 

 
Por que? Talvez pelo fato de verem o Mestre fazer diariamente o 

que eles próprios faziam; comer o pão, para matar a fome; abrigar-se da 
chuva sob o telheiro dos casais; pedir um pouco de água à beira de uma 
cisterna; adormecer, exausto pelas caminhadas; derramar suor nas jornadas 
do estio; fugir, esconder-se em tantas ocasiões, da polícia de Herodes ou dos 
espiões do Sinédrio... A participação diária, em todas essas contingências 
humanas, fazia diminuir, no íntimo de seus corações, o prestígio do Mestre. 
Afinal, Jesus tinha com eles muitos pontos de contato, muita fraqueza 
comum... E agora, então, que o Mestre se lhes revelara tão humano, ao ponto 
de lhes anunciar derrotas e martírios, a fé que ardia, como pálida chama, na 
alma dos discípulos, tornava-se uma pequenina brasa coberta pelas cinzas da 
dúvida e impotente para erguer um tênue clarão. 

 
Debalde, diante do lunático, os nove ingratos bradavam: 
 
- Em nome de Jesus de Nazaré, deixa esse corpo! 
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Revezavam-se. Esforçavam-se. Repetiam a frase, porém, tudo 

era inútil. 
 
- O Mestre enganou-nos. 
 
Tomé considerou: 
 
- Talvez não tenha poderes para transmitir-nos a sua força... 
 
- Força? A sua força? Não sabeis que Jesus usa as fórmulas 

cabalísticas do Templo? Tornou Judas. 
 
- Ele não nos ensinou essas fórmulas... sussurrou Natanael. 
 
- Mas, então, por que nos mandou curar em seu nome? Indagou 

André. 
 
- Por que nos expôs a este ridículo? Interrogava Simão, o zelote. 
 
- Tentemos ainda uma vez! Alvitrou Mateus. 
 
- Sim, tentemos! Exclamaram Filipe, Tadeu e Tiago de Cléofas. 
 
Judas sorria: 
 
- Estais enganados. Bem conheço o Mestre. Ele gosta de nos por 

em dificuldades perante o povo. Todos os papéis antipáticos, ele reserva para 
os que lhe são mais próximos... 

 
Então os nove ingratos entreolharam-se suspeitosos. E achavam-

se nessa perplexidade, quando Jesus se aproximou. 
 
As palavras do Mestre cortaram como navalhas. Os nove 

duvidosos baixaram os olhos perturbados. 
 
Pedro, Tiago e João tinham os corações aos pulos, a respiração 

curta, os rostos afogueados. Sentiam a distância do píncaro à planície. 
Vibravam ainda aos seus ouvidos as vezes de Elias e Moisés, vozes do “outro 
lado”, vozes siderais. A luz cintilante que irradiava de Cristo, do Unigênito do 
Pai, ainda acordava turbilhões de imagens e de harmonias no recesso dos seus 
espíritos. 

 
Na próxima semana, continuamos.  


