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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. Hoje o autor encerra esse capítulo. Sigamos ao escrito: 

 

BETÂNIA – Parte 5 
 
Jesus calou-se. 
 
Era tarde e os rumores do campo haviam cessado por completo. 

No ar parado, nem a mais leve folha do arvoredo bulia. As respirações ficaram 
alguns instantes suspensas. A lua e as estrelas pareciam ter interrompido a 
marcha para ouvir. Sós os soluços de Madalena ecoavam nítidos. 

 
Os discípulos estavam como petrificados. O Mestre voltou-se para 

eles e perguntou-lhes: 
 
- Qual de vós, tendo como ovelhas, e perdida uma, não deixa as 

noventa e nove e não vai após a perdida, até acha-la? E, achando-a, não a põe 
aos ombros e, chegando a casa, não convoca os amigos, dizendo-lhes: 
“Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida!” Ou qual a mulher 
a mulher (disse voltando-se para Marta e Madalena) que, tendo dez dracmas, 
e perdendo uma, não acende a candeia, e varrendo a casa, não busca 
diligentemente, até achá-la? Digo-vos, pois, que haverá mais alegria no céu 
por um pecador que se arrepende, do que por noventa e nove justos que não 
necessitam de arrependimento. 
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Na manhã seguinte, Jesus retirou-se para o monte próximo, onde 
se entregou a longas orações, durante todo o dia. 

 
Os Doze, como era costume, reencetaram a viagem em grupos de 

dois ou três, pela estrada de Jericó. Somente Pedro e os irmãos Boanerges 
aguardaram o Mestre em casa de Lázaro. 

 
Pelo entardecer, o Mestre regressou ao velho solar amigo, à hora 

em que o sol declinava tocando a linha azul dos cerros de Judá. 
 
Marta e Maria Madalena trabalhavam nos aprestos para a ceia, 

enquanto Lázaro, Pedro, Tiago e João conversavam no jardim. 
 
Vendo chegar o Mestre, as duas irmãs foram ao seu encontro. 

Deixando-o no banco do alpendre, que dominava a paisagem, retomaram 
ambas seus misteres. Porém, alguns minutos depois, Maria voltou sozinha. E 
terá dito provavelmente: 

 
- Mestre, fala-me das coisas eternas. 
 
Sentou-se aos pés de Jesus. 
 
O Mestre, fitando-a, leu a angústia de sua alma. Era uma alma 

batida por todas as procelas, um coração esmagado por todas as humilhações: 
a consciência do desprezo dos homens, o desencanto pelas coisas da terra. 

 
Prossegue o diálogo cuja tessitura os pecadores arrependidos 

facilmente podem imaginar: 
 
- Senhor, sei que me perdoaste, mas se o pecado é uma dívida 

que se solve, o perdão é dívida maior, porque sempre nos sentimos dele 
devedores... Compraste os meus pecados com teu perdão; mas eu fiquei 
devendo toda a imensidade desse perdão; e se, por mais que faça, não 
conseguirei pagá-lo, quem o pagará por mim? 

 
Jesus respondeu: 
 
- A misericórdia de Deus cancela as dívidas dos pecados e a 

dívida do perdão. 
 
- Como há de ser isso? 
 
- Um dia saberás e, primeiro que todos, compreenderás. 
 
- Mestre, o pecador nunca fica satisfeito apenas com ser 

perdoado, pois anseia por uma nova estrada; ensina-me esse caminho. Os que 
foram justos não compreendem esta necessidade que temos, nós, os que 
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pecamos: a necessidade de continuar a andar. O pecado traz esta 
inquietação, este desejo de movimento, que nunca mais nos deixa parar. 
Ensina-me, Mestre, novos caminhos, novos meios de agir, de não estar quieta 
nas virtudes imóveis... 

 
O Mestre pôs-se a falar a Maria Madalena a respeito das coisas do 

Reino de Deus, das lutas perenes de cada um consigo mesmo e de cada um 
contra todos. Embevecida, Maria escutava-o. 

 
Marta, no interior da casa, ia e vinha, dando ordens aos servos. A 

tudo olhava e provia: as toalhas, para que fossem alvas e bem escolhidas; os 
vinhos, para que não trouxessem erradamente da adega os menos próprios; o 
pão, a fim de que viesse bem cozido; o carneiro, não fossem apresentá-lo mal 
assado; o mel, que deveria ser límpido. Examinava os cântaros, os pratos e os 
copos; corria a dar ordem para que colhessem os melhores figos e cachos de 
uvas. E, indo e vindo, azafamada, não se conteve ao notar a ausência de 
Maria. 

 
Chegou à porta, que dava para o alpendre, e vendo a irmã 

completamente abstraída, disse-lhe: 
 
- Muito bem! É assim que serves ao Mestre? 
 
Maria sorriu desapontada. E Marta: 
 
- E vós, Senhor, que dizeis de minha irmã? Estais vendo? Deixa-

me servir sozinha e aí vos fica importunando... Dizei-lhe, Senhor, que me 
ajude! 

 
Jesus, sorrindo, fitou Marta e, em seguida, ponderou-lhe 

gravemente: 
 
- Marta! Marta! Estás ansiosa e afadigada por muitas coisas, mas 

uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. 
 
E olhando para Marta com um olhar que revelava, aos afadigados 

do mundo efêmero, os altos misteres do Santo Espírito: 
 
- Deixa-a ficar. 


