
 

 

Roberto de Albuquerque Cezar 

 
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. Continuamos na transcrição do Capítulo LI (51), sob o título 
BETÂNIA. Sigamos ao escrito: 

 

BETÂNIA – Parte 2 
 
Lázaro vem ao encontro de Jesus. 
 
- Eis, Senhor, que tudo está preparado para receber-te. Bem sei 

que não mereço a honra que me dás. Possa, no entanto, a minha casa 
proporcionar-te algum repouso. 

 
O Mestre, abraçando o amigo, diz-lhe: 
 
- O Pai Celeste colocou-te no meu caminho, para que eu te 

encontrasse. Bem-aventurada é a tua casa, porque dela se falará em todos os 
tempos. 

 
Jesus e Lázaro caminhavam na frente. 
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Os discípulos, atrás, conversavam. E Judas de Cariot disse a 
Pedro: 

 
- O Mestre, agora, está vendo as coisas mais claro. Precisamos de 

dinheiro e Lázaro, que é rico, será um dos que nos podem ajudar. 
 
- Só pensas em dinheiro, Judas! Exclamou João. 
 
- E tu só pensas no primeiro lugar, quando o Mestre for 

glorificado... retrucou Judas com olhar colérico. 
 
- Nem só de pão vive o homem! Comentou Mateus. 
 
E Judas: 
 
- Assim dizeis, Mateus; porém se tivésseis, como eu, amigos, o 

encargo de prover a todas as necessidades, não falaríeis dessa maneira. Tenho 
a conta do que gastamos nestes últimos dias em Jerusalém; a minha bolsa 
está fazia. Preciso de dinheiro. 

 
- Não ouviste o Mestre dizer (interveio Tiago) que nos convém, 

apenas, ajuntar tesouros no céu? 
 
Judas respondeu: 
 
- São coisas muito bonitas de se dizer, porém, a mim, que me 

incumbe tratar do vosso dia de amanhã, nestas viagens intermináveis, não me 
é lícito erguer demasiado os olhos para o alto. Cumpre-me olhar a terra. 

 
- Que fizeste dos donativos que recebeste em Jerusalém? 

Perguntou João. 
 
Enfurecido, Judas exclamou, cerrando os dentes: 
 
- Duvidas da minha honestidade? Terei, além do sacrifício que 

faço, de te prestar contas de despesas? 
 
- Calemo-nos, disse Pedro, eis que nos avizinhamos da casa de 

Lázaro. 
 
Emergindo por entre as copas do arvoredo, apareceu a casa com 

a alpendrada florida, ao fundo do amplo jardim, de canteiros vicejantes e 
ruas de saibro. 

 
A noite acabara de fechar-se. O luar banhava a frontaria alta e 

apalaçada, brilhando nas folhas das roseiras e nos fustes das colunatas. 
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- Entra, Mestre! Exclamou Lázaro. Sê bem-vindo entre os 
corações que te amam. 

 
Ouvindo a voz de Lázaro, duas mulheres precipitavam-se, 

descendo a escadaria. 
 
- Mestre! Mestre! 
 
- Madalena! Disse Jesus. Aqui estou. 
 
A que assim fora chamada ajoelhou-se aos pés do Mestre, 

beijando-lhe a fímbria da túnica. 
 
Judas voltou-se, em voz baixa, para Tomé: 
 
- Reconheces? 
 
- Não a vi bem... 
 
E Judas: 
 
- Uma pecadora! 
 
João atalhou: 
 
- Uma arrependida. É a que vimos na casa de Simão, o fariseu. 
 
A mulher, entretanto, chorava copiosamente. 
 
Lázaro disse: 
 
- Esta, Senhor, é a que nos restituíste. Estava perdida e a 

achamos. Bendito sejas, Senhor! 
 

Na próxima semana, daremos continuidade. 


