
 

 

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 mais 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 3 
 
Depois da ceia, o Mestre e os discípulos espalharam-se pelo 

alpendre. A lua atingira o zênite e resplandecia no céu límpido. 
 
Lázaro, radiante de felicidade, sentou-se próximo de Jesus, 

dizendo-lhe: 
 
- Permite, Senhor, que esta casa possa, daqui por diante, ser um 

refúgio à tua vida agitada. 
 
Marta e Maria, acomodando-se num tapete, quase de joelhos, 

contemplavam o semblante de Jesus, que um raio de luar iluminava, coando-
se por entre a ramagem das trepadeiras. 

 
Os discípulos passeavam nas ruas do jardim. Passeavam e 

murmuravam. O luar brilhava no arvoredo. Os campos eram silenciosos. Os 
discípulos falavam em voz baixa. Dos canteiros subia suave perfume. Nas 
noites escuras trilhavam grilos. As vozes de Jesus, de Lázaro e das irmãs 
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chegavam abafadas nas aleias do jardim. E os discípulos resmungavam cheios 
de ciúme. 

 
- Reparastes, perguntava Judas, como o Mestre tinha alegre 

semblante durante a ceia? 
 
- Foi todo atenções para Lázaro... reticenciou Simão, o Zelote. 
 
- E dirigiu amáveis palavras a Marta, disse André. 
 
- E teve extremas complacências para com a outra... 

acrescentou Judas. 
 
- O Mestre é áspero conosco e brando com os pecadores... 

Lamentou Felipe. 
 
- Quando está conosco só tem palavras de queixas; lamenta-se 

contra os escribas; anuncia desgraças e promete-nos uma cruz! Exclamou em 
voz baixa, quase ciciada, Judas de Cariot. 

 
E, continuando: 
 
- Aos publicanos e às mulheres perdidas, às gentes da Samaria e 

aos soldados de César, só diz coisas agradáveis. 
 
Pedro admoestou a Judas: 
 
- Algum motivo tem o Mestre para assim proceder. Que sabemos 

nós? 
 
- Porém Judas: 
 
- Essa mulher, essa Maria de Magdala, que outra coisa era senão 

uma prostituta? Que dirão os homens honestos, os puros, os rigorosos 
cumpridores da moral, se souberem que estivemos hospedados, comendo o 
mesmo pão e respirando o mesmo ar que respira, debaixo do mesmo teto, 
essa mulher perdida? 

 
- Lázaro é um honrado israelita... disse Natanael. 
 
- Se fosse honrado, tornou Judas, não receberia a irmã em casa. 
 
- O Mestre perdoou os pecados de Madalena! Advertiu Pedro. 
 
- Os pecados, só Deus os perdoa, sussurrou Judas. 
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- E não tem o Mestre os mesmos poderes de Deus? Perguntou 
João. 

 
Judas tornou: 
 
- Suponhamos que os tenha; mas o perdão dos pecados 

transforma a pessoa em outra? Pelo fato de alguém se ajoelhar dizendo “estou 
arrependido”, e obtendo em seguida o perdão, deixa de ser o mesmo? Algum 
homem, que haja dormido com aquela mulher, poderá mentir, dizendo “isto 
nunca se deu”? 

 
- O perdão lava todas as culpas e é como se elas nunca tivessem 

existido! Ralhou Pedro quase em voz alta. 
 
- Aceitemos! Disse Judas. Mas eu vos pergunto: É esse um motivo 

para que os pecadores sejam tratados melhor do que nós? 
 
- A dúvida de Judas, nesse ponto, é procedente... concordou um 

dos Doze. 
 
- Ninguém – disse Judas – ninguém ama o Mestre mais do que eu. 

Em Jerusalém, quando andáveis despreocupados, fui eu, Judas de Cariot, 
confabular, nas caladas da noite, com alguém que é poderoso junto a Tibério 
César e o Senado Romano. Como obter o apoio de Roma, para derrubar 
Ântipas e o Sinédrio, fazendo a união da Judéia e da Galiléia, sob o mesmo 
cetro, que daremos a Jesus. Ninguém governará com mais poder e sabedoria 
do que o Mestre. Estou trabalhando, estou conspirando para isso. Arrisco-me, 
sabeis? Dia a dia, tramo esta trama perigosa, que me pode envolver e matar. 
Tenho o direito de falar, de criticar o Mestre, a quem sou fiel. Aborrece-me 
vê-lo assumir atitudes que podem turvar essa auréola, esse esplendor, 
indispensáveis ao deslumbramento das multidões... 

Na sombra das árvores banhadas de luar, a voz cochichada de 
Judas sibilava... 
 

Na próxima semana, daremos continuidade. 
 


