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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”. Um homem cura 
e expele demônios em nome de Jesus. Uma ciumeira toma conta dos 
discípulos de Jesus, que se achavam exclusivos nesse mister. Esse é o relato 
que o autor nos brindará hoje: 

  

A PLANÍCIE – Parte 5 
 
Uma divina ternura brilha nos olhos do Mestre contemplando o 

pequenino, cujos cabelos encaracolados acarinha com a ponta dos dedos. É a 
geração que irá sacrificar-se um dia para iluminar o mundo com a palavra do 
Evangelho. Não haverá maior crime do que envenenar com maus exemplos as 
crianças, desde cedo, semeando nos seus corações o germe do mal. Será o 
maior dos crimes, agora e em todos os séculos futuros, esse de escandalizar a 
infância inocente e a juventude radiosa na puríssima contemplação do 
espetáculo da vida. 

 
Afagando a criança, Jesus ensina: 
 
- Todo aquele que receber em meu nome um menino como este, 

a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que 
creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de 
azenha e se submergisse nas profundezas do mar. 
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E, fitando, agora, os rixentos discípulos, que brigavam por causa 
de um primeiro posto, exclamou: 

 
- Ai do mundo por causa dos escândalos! Porque é mister que 

venham escândalos, porém ai daquele homem por quem o escândalo vem! 
 
No silêncio opressivo em que se acham os Doze, adverte-os: 
 
- Não desprezeis estes pequeninos, porque eu vos digo que os 

anjos dos céus veem sempre a face de meu Pai. 
 
Os discípulos curvam as cabeças. 
 
A lição foi dura, mas os discípulos não se corrigem. É a planície 

humana, desdobrando-se na sua monotonia exasperante. 
 
Não decorrem muitos minutos após a prática do Mestre e nova 

mesquinharia se lhe apresenta. 
 
Espalhando-se pelo átrio, os doze murmuram, debatem. A 

discussão acalora-se e os discípulos pouco a pouco, vão formando roda em 
torno de João. 

 
- Fizeste bem! Exclamava Judas. 
 
- Procedestes mal! Diziam algumas vozes. 
 
- Se estamos em dúvida, perguntemos ao Mestre, propõe Tomé. 

Jesus ouviu pacientemente o caso narrado por João: 
 
- Mestre, aconteceu que, vindo nós pela estrada de Naim, eis que 

encontramos um homem, o qual despertara grande admiração por haver 
expulsado um demônio do corpo de uma mulher. Procurando a esse homem 
que assim obrara, ouvimos que o fizera em vosso nome... 

 
- E quem tem isso? Perguntou Jesus. 
 
- Achais justo, Mestre? Indagou Judas. 
 
- Era um homem que não faz parte dos nossos! Disse Tiago. 
 
- Esse poder de usar vosso nome não nos pertence apenas a nós, 

que vos acompanhamos dedicadamente? Perguntou André. 
 
- Que fizestes: Inquiriu Jesus. 
 
E João: 
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- Proibimos o tal homem de curar em vosso nome. 
 
O Mestre encarou aquelas fisionomias, onde um falso zelo 

tentava encobrir o ciúme e o despeito. 
 
- Procedestes mal! 
 
- Por que? Redarguiu João. 
 
E Jesus tornou: 
 
- Não devíeis ter proibido; porque há quem opere alguma 

maravilha em meu nome e possa, em seguida, falar mal de mim. Quem não é 
contra nós, é por nós. E quem quer que seja que vos der um copo de água em 
meu nome, ou pelo fato de serdes meus discípulos, em verdade vos digo que 
não perderá seu galardão. 

 
Novamente desapontados, os doze ciumentos espalham-se pelo 

átrio. 
 
Na próxima semana continuamos. 

 


