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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 penúltima parte do 53ª 
Capítulo, intitulado “A vinha do Senhor”, narrando o encontro de Jesus com 
as crianças. Sigamos ao escrito: 

 

A VINHA DO SENHOR – Parte 2 
 
Uma tarde, quando se retiravam as últimas visitas e Jesus se 

achava extremamente fatigado, Marta e Maria fizeram subir pela escada um 
bando de crianças com suas mães. 
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Pedro, Tiago e João, que se encontravam no jardim, perceberam 
as intenções das duas irmãs. Entreolharam-se. 

 
- Vede, exclamou Pedro, o que fazem aquelas loucas. Não veem 

que o Mestre está cansado? 
 
- É tua culpa! Ralhou Tiago. Deves estar lá em cima, que esse é o 

teu ofício. No entanto, deixas que essas mulheres tomem o teu lugar... 
 
- Corramos! Bradou João, pois devemos impedir que importunem 

o Mestre. 
 
E os três, atropeladamente, chegaram à escada. 
 
As crianças iam subindo. Uma pequena de dez anos dava a mão 

esquerda a uma menina de cinco, e a direita a um menino de três, ambos 
cabelos escuro e olhinhos pretos como a sua condutora. Logo atrás, um 
rapazinho de sete anos levava, abraçando-o pelos ombros, um petiz de 
quatro. Loura e de olhos azuis, uma rapariguinha carregava nos braços o 
irmãozinho muito róseo e de cabelos encaracolados. Ia perto a mãe, com um 
bebê ao seio e dois meninos agarrados à saia. Outras mães levavam os 
filhinhos nos braços. Um bando de crianças, numa algaravia barulhenta, 
erguia, fechando o cortejo, dezenas de bracinhos desnudos, sacudindo ramos 
de mirto e de salgueiro. 

 
Era a despedida de Betânia, porque o Mestre devia partir ao 

alvorecer do dia seguinte. 
 
Os três discípulos fizeram parar o grupo infantil, bradando: 
 
- Que é isto? Que pretendeis? 
 
E puxaram as mães pelos braços. 
 
As crianças assustaram-se com o aspecto furioso dos três 

homens. Algumas puseram-se a chorar. A menina que levava o irmãozinho de 
dois anos, gritou: 

 
- Nós queremos ver Jesus! 
 
- Para trás! Para trás! Isso não pode ser agora! Bradaram os 

discípulos. 
 
E, juntando às palavras os gestos, foram empurrando, escada 

abaixo, os pequeninos. 
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- Era o que faltava! Ralharam os três, olhando 
admoestadoramente para cima, enquanto as mães recalcitravam e um 
pequno, chorando descompassadamente, dizia: 

 
- Eu quero ver Jesus! 
 
Os berros do petiz chegaram aos ouvidos do Mestre. Os discípulos 

empalideceram, vendo, no topo da escada, a figura serena e sorridente de 
Jesus, que estendia os braços para as crianças. 

 
- Mestre! Exclamou Pedro. Não estais fatigado? 
 
Mas Jesus: 
 
- Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos 

Céus. 
 
E abraçando as crianças, e afagando-as, e sorridente para elas, 

abençoou-as. 
 
Chegou a noite cintilante de estrelas. Os três discípulos e os três 

irmãos sentaram-se em redor do Mestre. Evolava-se dos canteiros o aroma 
sutil dos lírios. Uma aragem fresca bulia levemente na folhagem dos cedros. 

 
- Feliz é Pedro e felizes os filhos de Zebedeu que vos 

acompanham desde o primeiro instante! Disse Lázaro. 
 
- Felizes também sois vós, porque o Mestre vos ama... sublinhou 

João. 
 
- Na verdade (jactou-se Tiago) temos sido amigos fiéis e, por 

estes trabalhos, tudo abandonamos. 
 
- Mereceis mais do que nós, murmurou Madalena. 
 
- Pena é que sejais um tanto ciosos do Mestre, interveio Marta 

com ironia, pois também nós lhe queremos e não deveis guardá-lo só para vós. 
 
- Exageras, Marta, disse Lázaro. Nestes dias em que nos coube a 

fortuna de hospedar o Mestre, viste como se portaram Pedro, Tiago e João: 
afastaram-se bondosamente para que tivéssemos a primazia. No entanto, 
quem somos nós? Uns retardatários, não achas, Mestre? 

 
Na próxima continuamos. 


