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Meus queridos amigos, bom dia! Um ótimo sábado e um final de 

semana de abençoado descanso para você e toda sua família. Como de praxe, 
disponibilizo para um pedacinho do livro Vida de Jesus, de Plínio Salgado, 
editado em 1950. Iniciamos o Capítulo LI (51), sob o título BETÂNIA. 
Inicialmente o autor nos brindará com uma descrição dessa cidade, utilizando 
um linguajar poético admirável. Sigamos ao escrito: 

 

BETÂNIA – Parte 1 
 
A estrada que sai de Jerusalém para Jericó, pela Porta Dourada, 

bifurca-se além do Cédron, nas proximidades do horto de Getsemani. Galga 
um de seus braços o Monte das Oliveiras, do qual deriva no rumo de Betfagé; 
prossegue o outro ao rés do vale, numa curva que cinge a base da montanha. 

 
Os dois caminhos confluem, à distância de seis quilômetros, na 

raiz de uma encosta ensombrada de arvoredos. Através da folhagem, 
espalhando-se pelos declives, alvejam casas cúbicas, de telhados planos e 
alpendres floridos. Estreitos trilhos, de seixos brancos, rasgam-se na relva, 
ligando as habitações dessa aldeia, sem ruas nem praças, que oferece o 
aspecto de um parque. 

 
É Betânia. 
 
O viajante que hoje transita por ali, não vê mais do que uma 

triste paisagem desnuda, com a nota verde-cinza de oliveiras dispersas pelos 
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socalcos de pedrouços calcáreos, entre as quais se erguem míseras habitações 
árabes. Apenas o céu continua o mesmo, de um azul transbordante, a 
derramar-se nos horizontes rasgados sobre a ondulação dos outeiros que 
descem na direção do Mar Morto. 

 
Era, então, este mesmo céu; este mesmo ar translúcido. 
 
As gerações passaram em vinte séculos. A ação dos fatores 

meteorológicos e dos homens, em guerras sucessivas, transformou a 
fisionomia da terra; mas não pode modificar o semblante do firmamento. Ele 
parece olhar-nos e falar-nos. Testemunha de todos os tempos vividos, a sua 
voz azul diz sutilmente: eu vi. 

 
E, pelo milagre deste testemunho, reconstituímos o panorama 

verde: a fronde dos cedros e das figueiras, a ramaria dos pessegueiros em 
flor, as colunas enlaçadas de heras e de rosas. 

 
Ao anoitecer daquele dia, as colinas coroavam-se de leves tons 

de violeta e de ouro. Emanava dos vales doce frescor. No silêncio dos campos 
retiniam, em surdina, as campainhas das ovelhas e o murmúrio das vozes, 
abafadas das moitas. Altas palmeiras estampavam-se no fundo translúcido do 
céu, como desenhos em porcelana. 

 
O Mestre e os Doze haviam descido pela estrada do Betfagé. Na 

raiz da colina, já nos arredores de Betânia, cantava uma fonte. Eles ficaram 
ali algum tempo, quietos, ouvindo o pequenino veio de água. 

 
Depois de tantos dias de lutas cruéis, no barulho da festa das 

Tendas, aquele profundo silêncio agreste, no crepúsculo suavíssimo, 
transbordava secreta harmonia, tão repousante e comovida, que nenhum dos 
discípulos se animou a quebrá-la como uma palavra. 
 

Na próxima semana, daremos continuidade a transcrição. 
 


