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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”. É possível 
acreditar que, entre os discípulos de Jesus, havia uma discussão de quem 
seria o maior entre eles? Este será o relato que adiante transcrevemos: 

  

A PLANÍCIE – Parte 4 
 
Prolonga-se, no entanto, a planície... Parece não ter fim a 

sucessão de pequeninos aspectos humanos. O quotidiano multiplica-se. 
Eriçam-se todas as futilidades humilhadoras, conjuram-se todas as 
mesquinharias irritantes. 

 
Lá em cima, na montanha, onde a divindade resplandeceu, 

abrem as asas os pássaros nobres; aqui, no vargedo, onde a humanidade 
palpita, voejam as moscas. Os leões lutam com os leões, mas são afligidos 
pelas moscas. Elas envolvem a própria cabeça dominadora das águias, quando 
descansam num rochedo ao rés dos vales; elas pousam, insolentemente, na 
fronte coroada dos reis... 

 
Aqui embaixo todos são iguais e todos têm de submeter-se ao 

quotidiano implacável. Os discípulos discutem com o Mestre; os cobradores 
cobram impostos ao próprio Deus. 
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A didracma é o tributo mínimo. O grande tributo é pago 

diariamente, a todas as horas. É o peso da convivência com todas as 
incompreensões e com todos os equívocos. Os ouvidos cansam-se de ouvir 
tolices, os olhos fatigam-se de ver banalidades e a alma entendia-se, 
percebendo, em tudo, o egoísmo impenitente e a ambição estreita. 

 
Mal havia Simão Pedro saldado a conta com os recebedores do 

imposto, e eis que chegam os outros discípulos. 
 
Jesus percebeu que vinham agitados. E perguntou-lhes: 
 
- Que vinheis discutindo pelo caminho? 
 
Confusos, todos se calaram. O Mestre fitou-os, um por um. E, no 

silêncio confrangedor, disse-lhes: 
 
- Bem sei que estáveis disputando sobre qual de vós era o maior 

perante mim... 
 
Espantados, os vaidosos começaram a entreolhar-se 

furtivamente. Ao receio de reprimenda, o orgulho secreto acrescentava a 
esperança de que Jesus, provavelmente, iria esclarecê-los, em definitivo, 
sobre a posição, a importância, a hierarquia de cada um. No meio dos Doze, 
nenhum acreditava que devesse ocupar sequer o segundo lugar, pois cada qual 
contava com absoluta primazia. 

 
Por que? 
 
Sabes tu, sei eu, sabem os outros os motivos pelos quais nos 

julgamos tantas vezes os primeiros, os mais perfeitos? Sabemos nós a razão 
por que nunca estamos contentes com o lugar que as circunstâncias da vida 
nos reservam? 

 
Mas Jesus sabe de onde nos vem esta insatisfação e sabe o 

motivo por que erramos sempre que julgamos haver atingido o lugar mais 
próximo dele. A parábola do fariseu e do publicano e aquela pequenina regra 
de bom tom, relativa à colocação do convidado à mesa do banquete, 
iluminam a vida da perfeição como uma luz solar. 

 
Agora o Mestre encara os discípulos e diz-lhes: 
 
- Se alguém, dentre vós, quiser ser o primeiro, será o derradeiro 

de todos e o servo de todos. 
 
Os ambiciosos novamente se entreolham espantados, porque a 

frase do Mestre não é pronunciada em tom de ameaça, porém de verdade 
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serena. Eles sentem que o “primeiro” deve velar por todos, deve responder 
pelas necessidades dos outros, numa palavra: terá de ser o servo sempre 
vigilante e solícito. 

 
É o sentido da chefia cristã. O Chefe é o servo dos servos. Será o 

alvo das queixas, das admoestações e das críticas; não terá direito ao seu 
tempo, repousará quando possível; será interrompido nas suas orações e nas 
suas alegrias; será chamado, reclamado, advertido, pois esse é o preço do 
primeiro lugar. 

 
Qual dos doze vaidosos terá pensado profundamente em tais 

verdades? 
 
No momento em que Jesus lhes dirige a dura sentença, um 

menino atravessa o aposento com ares espantados. O Mestre detém a criança, 
toma-lhe a mãozinha, conduzindo-a ao meio dos discípulos. 

 
Vede este inocentinho! Exclama. Em verdade vos digo que se não 

vos converterdes e não vos fizerdes meninos, de modo algum entrareis no reio 
dos Céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o 
que será maior de todos. 

 
Na próxima semana continuamos. 

 


