
 

 

Roberto de Albuquerque Cezar 

 

Meus queridos amigos, bom dia. Um magnífico sábado e um final 
de semana de descanso e paz para você e todos os seus. Como de praxe, 
seguimos transcrevendo o livro “Vida de Jesus”, de Plínio Salgado, edição de 
1950, da editora Panorama. Seguiremos com a primeira parte do 53ª Capítulo, 
intitulado “A vinha do Senhor”. Sigamos ao escrito: 

 

A VINHA DO SENHOR – Parte 1 
 
A casa de Lázaro era frequentada por muitas pessoas de 

qualidade: altos funcionários que, nos arredores, tinham seus “vilinos”, onde 
passavam os ócios; ricos agricultores e proprietários de terras, cujos solares se 
espalhavam pelas colinas; e, ainda, - pelas relações desses habitantes de 
Betânia – homens de negócios ou de letras em vilegiaturas nas vivendas 
amigas. Muitos desses acorriam a ver e ouvir Jesus, ao saberem que o Mestre 
se encontrava tão perto. 

 
Lázaro e as irmãs não sopitavam a alegria, vendo a palavra divina 

cair e germinar naqueles corações. Os discípulos é que não pareciam muito 
satisfeitos, porquanto Jesus, precisando dispensar atenção aos novos 
catecúmenos, passava horas sem se dirigir aos três companheiros constantes e 
fiéis. 

 
- Ele se esquece de nós... murmurava Tiago. 
 
- Ocupa-se com os novos amigos... comentava João. 
 
- Já não nos fala em particular... lamentava Pedro. 
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As coisas devem ter sido certamente assim. Pequenas, leves 
referências em algumas passagens do Evangelho, autorizam-nos a pensar que 
tudo foi assim. E um fato decisivo nos autoriza ainda mais: os discípulos eram 
homens. “Até quando estarei no meio de vós?” perguntava o Mestre. Sim, 
eram homens. E basta. 

 
Os donos da casa atendiam às visitas que solicitavam audiência 

de Jesus. Era esse o serviço habitual de Pedro e dos irmãos Boanerges; e eles 
criticavam entre si o modo como os novos introdutores conduziam as pessoas 
ao Mestre. Às vezes tentavam intervir, admoestando Madalena, repreendendo 
Marta, censurando Lázaro por motivos insignificantes. Outras ocasiões, 
retiravam-se para um canto, a resmungar. 

 
À proporção que os dias iam passando, crescia o mau humor dos 

três discípulos, os quais manifestavam pressa em partir. 
 
Começava a formar-se em torno de Jesus essa atmosfera pesada 

que há sempre entre os servidores do mesmo homem: pequenas 
incompatibilidades, irritaçõezinhas surdas, crepitando sobre ninharias e 
questiúnculas, sem se manifestarem ostensivamente. Aqueles homens, que 
um dia atingiriam a insuperável grandeza, eram mesquinhos e 
incompreensíveis nos dias felizes da sua vida: os dias da convivência com 
Aquele que amavam e atormentavam. 

 
Na próxima continuamos. 

 


