
 

 

Roberto de Albuquerque Cezar 

 
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 3 
 
Jesus avançou docemente para o endemoninhado e, voltando-se 

para o pai aflito, perguntou-lhe: 
 
- Crês? 
 
- Creio, Senhor! Ajudai-me, porém, a libertar-me da minha 

incredulidade! 
 
Ouvindo estas palavras sinceras, Jesus colocou a mão sobre o 

lunático, exclamando: 
 
- Espírito mudo e surdo, retira-te deste moço! 
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O rapaz, que escabujava por terra, ergueu-se completamente 
curado. A multidão prorrompeu em aclamações. Com um gesto de suprema 
majestade, Jesus ordenou silêncio e, dirigindo-se aos nove discípulos, que 
recuavam envergonhados, disse: 

 
- Nada conseguistes, porque vos faltou fé. Em verdade vos digo 

que se tivésseis fé, ainda que ela fosse do tamanho de um grão de mostarda, 
diríeis a esta montanha: passa daqui para acolá, e ela passaria, porque para 
quem tem fé nada é impossível. 

 
A planície humana continua... 
 
O Mestre e os discípulos dirigem-se a Cafarnaum. Viajam em 

grupos separados. Os primeiros que chegam à cidade são o próprio Jesus e 
Simão Pedro. Aguarda-os uma surpresa. 

 
Depois da incredulidade dos discípulos, é agora a exigência dos 

cobradores de impostos. 
 
Com ar de irônico desdém, os agentes do fisco dirigem-se a 

Simão Pedro: 
 
- Então, o vosso Mestre não paga as didracmas? 
 
Realmente, Jesus e Pedro achavam-se em atraso. A longa 

peregrinação pela Fenícia e pela Traconitida fora, por certo, a causa do 
retardamento dos dois contribuintes, como dos seus companheiros. 

 
Não se tratava de imposto romano, porém de coleta exigida a 

todos os israelitas pelas autoridades do Templo, a qual era arrecadada em 
Jerusalém antes da Páscoa, e nas outras regiões antes de Pentecostes ou da 
festa dos Tabernáculos, conforme as distâncias. Certamente, Jesus, quando 
carpintejava em Nazaré, e Pedro, quando pescava no lago, estavam 
habituados a essa exigência anual. 

 
Simão Pedro, entretanto, desde o ano anterior, vinha assistindo 

ao evolver tão rápido dos acontecimentos em torno do Mestre, vinha 
presenciando tantas maravilhas, e convencera-se enfim de tal maneira da 
divindade de Jesus, que entrou em dúvida diante da cobrança. Deveria o 
Mestre pagar o imposto do Templo? Não eram os sacerdotes e levitas isentos 
desse dever? E não era o Cristo, na realidade, mais sacerdote do que todos os 
outros? 

 
Achando-se em dúvida, dirigiu-se ao Mestre. Com que 

constrangimento! Pois não presenciara ele, Pedro, havia menos de dois dias, 
aquele mesmo Jesus transfigurado em inenarrável expressão divina, diante da 
qual Elias e Moisés se extasiaram? Era doloroso ao discípulo vir agora lembrar 
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a Jesus uma obrigação que o nivelava a todos os contribuintes em face do 
Templo. 

 
Foi gaguejando que Simão Pedro perguntou: 
 
- Mestre, quereis pagar as didracmas? 
 
Jesus tornou com outra pergunta: 
 
- Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os 

tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? 
 
- Dos alheios, respondeu Simão Pedro. 
 
- Logo, tornou Jesus, estão livres os filhos. 
 
E antes que o discípulo concluísse o pensamento, Jesus 

acrescentou: 
 
- Mas para que não escandalizemos os cobradores, vai ao mar, 

lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e, abrindo-lhe a boca, 
encontrarás um estáter; toma-o e dá-lho por mim e por ti. 

 
Na próxima semana continuamos. 

 


