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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 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. O relato vai nos transportar para a conhecida “Parábola do Filho 
Pródigo”, descrita de forma poética pelo autor. Sigamos ao escrito: 

 

BETÂNIA – Parte 4 
 
Descendo a larga escada de pedra, Lázaro anunciou aos Doze que 

o Mestre os chamava. Na penumbra do alpendre, achando-se todos reunidos, 
Jesus narrou-lhes uma linda história... 

 
“... Certo homem tinha dois filhos. 
 
O mais moço deles disse ao pai: 
 
- Dá-me a parte da herança que me pertence. 
 
O pai repartiu a herança com o filho. 
 
Alguns dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu 

para terras longínquas e ali dissipou tudo, vivendo dissolutamente. E havendo 
gastado tudo, sucedeu que grande fome devastou aquela terra, e o jovem 
insensato começou a sofrer necessidades. 
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Saiu, pois, a pedir emprego, e um dos cidadãos do país, 
tomando-o a seu jornal, despachou-o para o campo a fim de que se ocupasse 
em guardar porcos. 

 
Os salários eram tão reduzidos, que o moço passava duras 

necessidades; e, não tendo com que se alimentar, chegou até a desejar comer 
das bolotas das cavalheiras que os porcos comiam. 

 
Caindo em si, exclamou certo dia: 
 
- Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, 

enquanto eu aqui pereço de fome! Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e 
dir-lhe-ei: “Pai, pequei contra o céu e perante ti; já não sou digno de ser 
chamado teu filho; dá-me o lugar de teu jardineiro, e seja eu teu servo como 
os outros”. 

 
E, levantando-se, foi para seu pai. 
 
Quando ainda estava longe, e viu os campos, e a casa paterna, as 

árvores a cuja sombra tantas vezes brincou na sua infância, verteu lágrimas; 
viu-o o seu pai, e não esperou que o filho desse mais um passo: movendo-se 
de íntima compaixão, correu pressuroso ao encontro do seu filho. 

 
Quis o moço ajoelhar-se, como consigo mesmo concertara; 

porém mais depressa andou o amor paterno do que a amargura do filho; e, 
assim, antes que o rapaz tivesse tempo de um gesto, já o velho o abraçava e 
beijava e  cingia-o pelo pescoço com lágrimas de alegria. 

 
A garganta presa de soluços, tartamudeou o mancebo: 
 
- Pai, pequei ... não sou digno... 
 
Mas já o pai o levava, bradando aos servos: 
 
- Trazei depressa o melhor vestido e vesti-lho! Ponde-lhe um 

anel na mão e alparcas nos pés! E trazei o melhor novilho e matai-o! E 
comamos! E alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e viveu, 
estava perdido e foi achado! 

 
Algumas horas depois, a casa regurgitava de vizinhos e parentes. 

Engalanou-se a mesa com as mais finas alfaias, os mais ricos pratos, e as mais 
esplêndidas taças, aquelas que saíam da arca em ocasiões excepcionais. 
Vieram músicos e puseram-se a tocar. Os vinhos mais delicados foram 
servidos. Terminado o banquete, acenderam-se os grandes lampadários de 
prata e os convivas puseram-se a dançar ao som da orquestra. 

 



 

 

Roberto de Albuquerque Cezar 

Quando o filho mais velho, que estava no campo, chegou à casa 
paterna e ouviu a música e o burburinho festivo, tratou de entrar pela porta 
dos fundos e perguntou admirado aos servos: 

 
- Que vem a ser isto? Meu pai de nada me avisou, quando fui para 

o campo, e eis que chego e encontro a casa em festa. 
 
Os servos responderam: 
 
- Pois não sabes? Teu irmão chegou! E teu pai mandou matar o 

melhor novilho, e deu banquete e baile, porque não cabe em si de 
contentamento. 

 
Ouvindo o relato, o irmão mais velho disse: 
 
- Não entrarei hoje em casa enquanto durar a festa; aqui ficarei 

ao relento, mas não tomarei parte de tal regozijo. 
 
Os servos foram e contaram ao senhor o que se passava. O velho 

pai, deixando o salão iluminado, veio ao lugar escuro onde estava o irmão 
ciumento e exclamou: 

 
- Vem, meu filho! Exultemos, que teu irmão voltou são e salvo! 

Com o semblante entenebrecido de amargor, e recuando mais para o escuro, 
o ciumento redarguiu: 

 
- Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir ao teu 

mandamento, e nunca me deste sequer um cabrito para alegrar-me com meus 
amigos! Vindo agora esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com 
meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado, mandaste vir música, deste 
banquete e baile! 

 
O velho pai, abraçando o irado moço, com imensa ternura, disse-

lhe: 
 
- Filho, tu estás sempre comigo e todas as minhas coisas são 

tuas. Mas era justo alegrarmo-nos e folgarmos porque esse teu irmão estava 
morto e reviveu; tinha-se perdido e foi achado!” 
 

Na próxima semana, daremos continuidade. 
 


