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Meus queridos amigos, bom dia! Um ótimo 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”. No relato de hoje, os familiares de 
Jesus tem um encontro com Ele e o chamam a participar da festa dos 
Tabernáculos, oportunidade essa recusada pelo Mestre. Sigamos ao texto: 

  

A PLANÍCIE – Parte 6  
 
Todas as pequeninas misérias humanas pareciam concentrar-se 

em torno de Jesus. 
 
Não era a grande batalha surda e tenebrosa com os escribas, não 

eram os ataques de improvisos, as arremetidas à socapa, com o gume acerado 
de uma frase ambígua, a interpelação agressiva como uma estocada, ou 
aquele abafado rumor de trovoada distante, procedendo a tormenta, que se 
aproximava. 

 
Nestes dias, após o anúncio de Cesaréia de Filipe e do relâmpago 

de glória divina do Tabor, pesava a monotonia dos dias medíocres, dos dias 
descoloridos. A humanidade desenrolava-se com os tons imprecisos da 
paisagem de Agosto – verde-pardo, amarelo-escuro, cor de argila e de fumo... 

 
Eram as paixões pequeninas e irritantes, as estreitas ambições, 

os egoísmos teimosos, as insinuações tolas dos despeitos e a incapacidade 
para os altos voos do Espírito. Tudo isso provinha dos familiares. Os mais 
íntimos. Os discípulos. 

 
Vieram também os parentes, aqueles que, noutra ocasião, 

haviam descido de Nazaré com Maria, procurando reconduzir Jesus ao lar. 
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Eles tornaram a Cafarnaum, agora satisfeitos pelas notícias que 
chegaram a Nazaré das maravilhas operadas por Jesus. 

 
As pessoas que narravam o caso da multiplicação dos pães, da 

pesca milagrosa, da tempestade serenada, da ressurreição da filha de Jairo e 
do rapaz de Naim, eram pessoas dignas de crédito; comerciantes antigos, 
lavradores respeitados, e até mesmo um centurião romano que passara com 
sua escolta em viagem para a Síria. 

 
Acercando-se do parente, o mais velho dos primos diz: 
 
- Em verdade, andávamos enganados quando te supúnhamos 

doente da cabeça, e eis que aqui estamos a ver-te e o nosso coração se alegra 
por tudo o que ouvimos a teu respeito. O que foi, foi; reconhecemos o nosso 
erro e nos regozijamos em ti. Hás de ouvir que te amamos e tu, com quem 
brincamos em criança, certamente nos estimas... 

 
Jesus fita os parentes. Sabe que dizem a verdade: eles o amam. 

Sabe, também, que mais tarde esses humildes artífices de Nazaré, em cujas 
veias corre o mesmo sangue de Maria, portar-se-ão heroicamente no martírio, 
sustentando a doutrina do Reino de Deus. E, entretanto, Jesus sabe que 
naquele momento, um interesse mesquinho os traz. O verdadeiro objetivo de 
uma visita não há quem não o distinga, tendo alguma experiência dos homens; 
e o Mestre, mais do que ninguém, lê nos olhares a atitude das almas. 

 
Depois de um silêncio afetuoso, o parente continua: 
 
- Aqui estamos para convidar-te a vires conosco e, juntos, iremos 

a Jerusalém para a festa dos Tabernáculos... 
 
- Não poderei ir convosco, atalhou Jesus. 
 
- Que? Pergunta um dos parentes; não te queres mostrar na 

Cidade Santa? 
 
- Não é verdade, diz um outro, que tens feito coisas 

extraordinárias? E não vês que nestas cidades pequenas ninguém sabe apreciar 
as tuas obras? 

 
O mais velho dos primos disse: 
 
- Em Jerusalém há escribas e doutores; eles ouvirão tuas 

palavras. Aos príncipes poderosos encherás de admiração. Nestes dias 
festivos, acorrerão gentes de todas as terras; tu as edificarás com teus 
milagres. Vem conosco. Pois não há ninguém que, procurando ser conhecido, 
faça as coisas em oculto. Se é verdade que fazes estas coisas, manifesta-te ao 
mundo... 
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O Mestre, lendo as fisionomias que o fitavam interrogativamente, 

respondeu: 
 
- Ainda não é chegado o meu tempo. Vós outros, podereis ir 

livremente, porque o vosso tempo está sempre pronto. O mundo não vos pode 
aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porque dele testifico que as suas 
obras são más. Subi, pois, à festa; eu não subo ainda, porque o meu tempo 
ainda não está cumprido. 

 
Os parentes despediram-se decepcionados... 
 
Na próxima semana continuamos. 


