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Meus queridos amigos, bom dia! Um ótimo final de semana para 

você e todos os seus entes queridos. Continuamos, neste sábado, a quarta 
parte, do livro “Vida de Jesus”, de Plínio Salgado, publicado pela editora 
Panorama. Singraremos pelo 49º Capítulo, intitulado “A PLANÍCIE”. No relato 
de hoje, veremos, entre outras coisas, que a gratidão é uma atitude pouco 
exercitada; após a cura de dez leprosos, somente um retornou para agradecer 
o Mestre e, além do mais, esse único era estrangeiro. Sigamos ao texto: 

  

A PLANÍCIE – Parte 7 
 
Quando as grandes peregrinações já haviam partido de todas as 

cidades galileias para Jerusalém, o Mestre chamou os Doze comunicando-lhes 
que também iriam à festa das Tendas. 

 
Pela estrada ao longo do Jordão, até Jericó, e galgando depois as 

montanhas em cujos cimos se ergue a cidade de Davi, marcharam os 
retardatários, aqueles que, por qualquer motivo, não puderam seguir nos 
primeiros dias com as multidões que entoavam salmos. 

 
Jesus, entretanto, preferiu a estrada mais deserta, rejeitada 

sempre pelos israelitas fiéis ao Templo, os quais não desejavam contato com 
as gentes samaritanas. Chegará assim, de surpresa, a Jerusalém, evitando as 
aglomerações e aclamações dos peregrinos. A viagem far-se-á em três dias e 
será mister obter pousada ao longo do itinerário. 

 
João e Tiago são incumbidos de ir à frente, a fim de obterem 

hospedagem para o Mestre e comitiva. 
 
Ao entardecer do primeiro dia de viagem, quando já iam 

próximos de uma aldeia samaritana, Jesus e os discípulos avistaram os dois 
irmãos, que voltavam ao seu encontro. 

 
Os filhos de Zebedeu aproximam-se, gesticulando, com os 

semblantes transtornados de cólera. 
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- Que acontece? Pergunta-lhe Jesus. 
 
Cheios de orgulho e lembrando-se por certo da cena maravilhosa 

que haviam presenciado no Tabor, os dois irmãos vociferam: 
 
- Senhor! Naquela aldeia negam-nos pousada! 
 
E fecham os punhos ameaçadoramente em direção do pobre 

casario, amontoado na orla da colina. 
 
- E que fizestes? Indaga o Mestre. 
 
Esquecidos das instruções que Jesus lhe dera, quando elegera os 

Doze, ensinando-lhes que fossem brandos e apenas se retirassem sacudindo o 
pó das sandálias, quando os não recebessem; e cheios da presunção de que 
lhes era fácil usar em proveito próprio os poderes confiados pelo Mestre, os 
dois discípulos exclamaram: 

 
- Senhor! Queres que digamos que desça o fogo do céu, como fez 

Elias, e consumamos assim aquela aldeia? 
 
A cólera apoderou-se dos Doze. Bradaram: 
 
- Permite, Mestre, que incendiemos gente tão perversa! 
 
Voltando-se para aqueles homens excitados, Jesus repreendeu-

os: 
 
- Ignorais de que espírito sois? O Filho do Homem não veio para 

destruir as almas dos homens, porém, para salvá-las (Lucas 9:51-56). 
 
E foram para outra aldeia. 
 
Nas proximidades do povoado, saíram ao encontro do Mestre dez 

leprosos. Parando, de longe, levantaram a voz dizendo: 
 
- Jesus, Mestre, tende misericórdia de nós! 
 
- Ide (responde Jesus) e mostrai-vos aos sacerdotes. 
 
E, aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. 
 
Algum tempo depois, regressou um daqueles homens, o que era 

estrangeiro, e, glorificando a Deus em voz alta, caiu aos pés de Jesus 
bradando: 
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- Graças vos dou, Senhor! 
 
O Mestre perguntou-lhe: 
 
- Não foram dez os curados? 
 
- Sim, foram, confirmou o homem grato. 
 
- E onde estão os nove? Indagou Jesus. 
 
- Não si, Senhor; apenas sei que se foram alegres e felizes. 
 
O Mestre sorriu amargamente e disse aos discípulos: 
 
- Não houve quem voltasse a dar graças a Deus senão este 

homem estrangeiro? 
 
E ao homem grato: 
 
- Levanta-te e vai; a tua fé te salvou. 
 
Na próxima semana continuamos. 

 


