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Meus queridos amigos, bom dia! Um magnífico 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, uma disputa de vaidades entre 
os próprios discípulos de Jesus. Quem mereceria um lugar de destaque 
especial? Quem deveria assentar-se à direita e esquerda do Mestre? Sigamos 
ao texto: 

  

A PLANÍCIE – Parte 8 
 
A paciência do Mestre não se esgotava na planície humana. “Até 

quando vos suportarei?” perguntara num momento de angústia aos discípulos. 
 
Os discípulos não se corrigiam. Eram reincidentes nos seus 

ciúmes, teimosos nas suas faltas, duros de entendimento e de coração. E, no 
entanto, a grande obra tinha de ser confiada a esses homens. A eles competia 
renovar a face da terra, anunciar a graça divina, instaurar o primado do 
Espírito no cruel mundo movido pela violência e pela sensualidade. Quis 
Jesus, assim, consolar, através dos tempos futuros, a todos os que 
empreendessem na terra as boas obras. O progresso moral é penoso e lento. 
Estes Doze um dia receberão a luz do Espírito Santo, porém antes disso é 
mister que caiam mil vezes e mil vezes se levantem nas asas celestes do 
arrependimento. É preciso que sintam, dia a dia, a sua miséria, para serem 
pacientes com a miséria do próximo. Necessitam conhecer essa luta do 
homem consigo mesmo e o Mestre, cingindo-se de infinita paciência e 
misericórdia, acompanha a surda batalha daqueles corações. 

 
Estes dias parecem inesgotáveis de incidentes irritantes, de 

pequenos nadas, de ridículos dolorosos e de cenas de desencanto e desilusão. 
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A viagem para Jerusalém vai continuando. Na terceira jornada, o 
Mestre, que segue à frente, detém-se e espera os discípulos no alto de uma 
montanha de onde se avistam as torres da cidade. 

 
À sombra de uma árvore, todos se reúnem à volta de Jesus. A 

fisionomia do Mestre exprime infinita amargura. E, não obstante, irradia tão 
majestosa e grande serenidade, que os discípulos a contemplam transidos por 
vago e indefinível temor. 

 
O Mestre diz-lhes: 
 
- Eis que avistamos Jerusalém. E será ali, na cidade que surge 

aos nossos olhos, que, o Filho do Homem sofrerá. Será entregue aos príncipes 
dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos 
gentios. E o escarnecerão, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao 
terceiro dia ressuscitará. 

 
Jesus cala-se. O quadro é de uma gravidade melancólica e ao 

mesmo tempo grandiosa. Ao fundo do horizonte, recorta-se o perfil das 
muralhas e das torres debruado pelos raios do sol declinante. No ar parado, 
imobilizam-se as palmeiras. Os discípulos olham para o Mestre e olham para 
Jerusalém, medrosos pela descrição do drama que Jesus anuncia e 
maravilhados por essa ressurreição novamente predita. 

 
No meio do silêncio, duas vozes se erguem: 
 
- Mestre! Mestre! 
 
Todos voltam a cabeça. São os filhos de Zebedeu, Tiago e João. 

É este quem prossegue: 
 
- Mestre, queríamos que fizesse o que te pedimos... 
 
Os olhos dos outros discípulos fuzilam de ciúmes. Esses dois 

irmãos julgam talvez que são superiores aos seus companheiros. Também o 
Mestre lhe concede demasiada intimidade. Se Jesus os escolhesse tantas vezes 
para viajarem com ele, se não se mostrasse tão benévolo com os pais desses 
rapazes, se não os levasse, em companhia de Pedro, à escalada do Tabor... Os 
olhares dirigem-se também ao Mestre, como nunca censura, em que dizem: 
“Vês? Dás demasiada confiança a esses vaidosos e aí tens...” 

 
Jesus pergunta aos dois irmãos Boanerges: 
 
- Que quereis que vos faça? 
 
E João: 
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- Dizes, e acreditamos, que ressuscitarás dos mortos. Eis, pois, 
concede-nos, a mim e a Tiago, que na tua glória... 

 
A voz de João treme.  Não tem coragem de continuar. Fita os 

olhos em Tiago. Também está pálido. Nesse momento, a mãe dos dois 
rapazes, que acompanhava Jesus e os Doze, avança e diz com a impulsividade 
feminina: 

 
- Permite, Mestre, que João e Tiago, na tua glória, se assentem 

um à tua direita e outro à tua esquerda. 
 
Simão Pedro, que, por todos os títulos, se julga com maiores 

direitos, não pode conter um “oh!” de pasmo pela audácia dos filhos de 
Zebedeu. Um burburinho surdo crepita pelos outros discípulos. 

 
O Mestre responde aos dois irmãos: 
 
- Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e 

ser batizado com o batismo com que sou batizado? 
 
Com firmeza, João responde – e sem o perceber responde por 

todos os mártires do Futuro – esta palavra audaciosa: 
 
- Podemos! 
 
Jesus fita os dois irmãos com extrema bondade e diz 

pausadamente: 
 
- Na verdade, vós bebereis o cálice que eu beber e sereis 

batizados com o batismo com que sou batizado. Mas o assentar-se à minha 
direita ou à minha esquerda, não me pertence a mim concedê-lo, porquanto 
isso compete àqueles a quem meu Pai determinar. 

 
Ouvindo estas palavras, os dez discípulos, tomados de indignação 

contra os filhos de Zebedeu, começaram ali mesmo, desrespeitando a 
presença do Mestre, a vociferar raivosamente contra Tiago e João. A 
fisionomia transtornada pelo furor, avançam contra os dois ousados, 
sacudindo nervosamente os punhos e bradando injúrias. Todos os despeitos 
dissimulados, todas as irritabilidades comprimidas, as pequeninas reservas, as 
admoestações silenciosas, se desabafam descabeladamente. As invejas 
recíprocas, as intolerâncias, as incompatibilidades inconfessáveis entre 
aqueles doze homens, encontram agora uma válvula de escapamento, 
explodindo contra os irmãos Boanerges, os quais, por sua vez, gritam e 
gesticulam. 

 
Na próxima semana continuamos. 

 


