
 

 

Roberto de Albuquerque Cezar 

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

você e todos os seus familiares. Neste sábado, seguiremos na quarta parte, do 
livro “Vida de Jesus”, de Plínio Salgado, publicado pela editora Panorama. 
Finalizaremos o 49º Capítulo, intitulado “A PLANÍCIE”. No relato de hoje, 
veremos, o anúncio do próprio Cristo de que “não veio para ser servido, mas 
para servir”, o que deixa os discípulos pasmos. Sigamos ao texto: 

  

A PLANÍCIE – Parte 9 
 
Jesus sofre tamanha miséria, considerando os seus esforços para 

melhorar aqueles homens, as suas longas doutrinações, o seu exemplo de 
brandura e bom senso, de desapego as glórias terrenas. Essa luta entre os 
homens e a tremenda luta do homem contra si mesmo seria permanente na 
terra. Os discípulos aproximavam-se e afastavam-se, intermitentemente, da 
Perfeição, isto é, do Mestre. Esse vaivém perpetuar-se-á em toda a 
cristandade; cada um de nós o percebe, na intercadência dos nossos pecados 
e dos nossos arrependimentos. Que fez Jesus diante da nossa dureza, da nossa 
mesquinharia? Apenas isto: repete a lição mil vezes ensinada. Foi assim que o 
Mestre fez cessar o ridículo tumultuoso dos Doze. 

 
Impondo-lhes silêncio, disse-lhes com voz suave, porém 

enérgica, esta frase que resume o sentido da verdadeira autoridade cristã: 
 
- Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se 

assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre 
nós, não será assim. Pelo contrário, qualquer que, dentre vós, desejar ser 
grande, será vosso serviçal... 

 
E, agora mais claro, mais direto, traçando por todo o sempre aos 

reis, aos príncipes, aos poderosos, aos chefes, os deveres das governações 
iluminadas por Deus, conclui: 

 
- Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, 

mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos! 
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A planície humana desdobra-se exaustiva, chata, com os relevos 
medíocres das colinas e os baixos pestilentos que emanam miasmas... 

 
Prolonga-se, indefinidamente, irritantemente, como os campos 

de agosto, de tonalidades pardas. 
 
Na degradação dos níveis existe, porém, uma beleza maior do 

que no efêmero esplendor das searas e das flores renovadas no recesso dos 
vales úmidos; e só por ela valia a pena que Deus baixasse das alturas. Essa 
beleza chama-se – Aspiração ao Alto. 

 
A Planície é fascinada pelas Montanhas. 
 
As vozes das Montanhas, refletindo, primeiro, os raios do sol e da 

lua, embevecem os vargedos. 
 
Agachada, nivelada, monótona e sem grandeza, a Planície 

recebe a mensagem das Altitudes e consola-se olhando para elas. 
 
Quem poderá compreender o mistério dessa 

intercorrespondência, o segredo desse diálogo? 
 
Na próxima semana seguiremos para um novo capítulo, intitulado 

“NA FESTA DAS TENDAS”. 


