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PREFACIO DA PRIMEIRA EDIÇÃO 

Ao Revmo. Clero da diocese suburbicária de Sabina. 

Esta monografia sôbre a PAIXÃO DE NOSSO SENHOR JESUS 
CRISTO, publicada fragmentàriamente no Boletim dioce:mrw, apresen
to-a, agora, aos meus sacerdotes, reunida em livro (como por alguns me 
havia sido pedido), a fim de que lhes esteja mais à mão para sua espiri
tual vantagem e bem das almas às suas curas confiadas. 

A Paixão de Nosso Senhor, ao lado da Santíssima Eucaristia, é fonte 
inexaurivel de santos pensamentos, de salutares meditações e de inume
ráveis graças, e nela se encontra alimento incomparável para cada virtude. 

Como, realmente, não amar o Senhor, e nêlc o próximo, quando vemos 
o Filho de Deus sofrer tanto e sacrificar-se por nossa redenção e sal
vação? Tradi-dtit sernietipsum pro me., escreve São Paulo (1) e cada um
de nós pode e deve repetir o mesmo: " O Senhor se sacrificou por mim ",
e acrescentar: Quis ergo nos separabit a oaritate Christi?

Como não esperar tudo do divino Pai, quando Filio suo non pepercit 
sed pro nobis omnibws tradidit illwm? não poupou o seu Filho, mas deu-o 
por todos nós? " Quorrwdo non etiam cum illo omnia nobis donavit? " Pois 
também com :Ê:le não nos deu tudo? " (2). 

E quantó à fé é verdade que os Apóstolos e muitos outros de Jeru
salém, ao verem Jesus caído em tão grande abjeção, desfaleceram de to
do na fé e já não vislumbraram o fulgor la divindade, que, entretanto, 
transparecia de tantos modos na vítima excelsa pela verificação das pro
fecias, pela atuação palpável das suas predições, pela sua virtude sô
bre-humana e por tantos prodígios, que acompanharam o sacrifício e a 
morte do Homem-Deus: lá, onde um grande incrédulo, J. J. Rousseau, nu
ma explosão de sinceridade, devia exclamar: '' Se a morte de Sócrates 
é digna de um filósofo, a de Jesus Cristo é a de um Deus! " ; mas nós, 
mais felizes nisto do que os timidos àiscípulos de Jerusalém, na Paixão 
do Senhor acharemos um argumento que nos fortificará na fé, da mes
ma maneira que nos seus milagres; veremos aquilo que em vigoroso 
pensamento exprime Tertuliano: Corona premit viilneraJ palma sangui

nem obscurat, plus victoriarum est quam -inju.ria.ru,rn: Coroa de glória 
cobre as feridas, palma de triunfo purifica o sangue, mais são as vitó
rias que as injúrias n.

E, descendo do Calvário, bateremos no peito, ao lado da turba com
pungida da cidade santa, e, cheios de fé, exclamaremos com o Centurião 
romano: "Verdadeiramente êste era o Filho de Deus". 

( 1) AoM Cft.lnlM, II. 20.

l :!) A111t Homn11011, VTTT, :12.
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, Que dizer, pois, de tantos outros exemplos de cada virtude que na 
sua Paixão nos deu o Senhor, pelo que os Padres da Igreja observam que 
a cruz de Jesus paciente se torna Oafhedra ma.gistri dooentis, ' 1 a cátedra 
do ensinamento do Divino Mestre"? Prudência, fortaleza, paciência, obe• 
diência e resignação à divina vontade, compaixão pelos pecadores e, ao 
mesmo tempo, severidade de justiça para com os obstinados, refulgem de 
tanta luz no curso da divina Paixão, a ponto de por elas nos devermos 
quedar confusos e ofuscados. 

Daí os mártires e os santos alcançarem a fôrça admirável, que os 
fêz grandes; na Paixão do divino Redentor tiveram o exemplo, tomaram 
coragem, fortaleceram a humana fraqueza para vencer as batalhas que 
lhes assaltaram as virtudes; por elas defluiu a graça que os fêz santos. 
É sempre Cristo que vence nos seus mártires, nos -seus discípulos, nos 
seus fiéis; �Ie, o primeiro mártir da sua divindade. 

Inúmeros são os escritos sôbre a Paixão, já que " a matéria mesmo, 
sendo por si inefável, nos dá meio de falar; nem pode jamais ser inconw

veniente o dizer, enquanto nunca é demais aquilo que se diz" (1). 
O presente estudo, como foi notado no Boletim ,diocesano, é uma nar• 

ração histórica dos acontecimentos da divina Paixão, com cuidado de 
concordar os vários textos evangélicos e a sucessão dos fatos no modo 
mais natural e conforme a tradição e os Padres, e não sem particular re
ferência às condições dos lugares onde se cumpriu o humano resgate. 
Acrescentem-se, além disso, aqui e ali, segundo a oportunidade, algumas 
reflexões óbvias e pias. 

Meus amados sacerdotes, possa êste modesto trabalho ser•vos útil 
para a salvação das vossas almas e das almas dos fiéis a vós confiadas ; 
e sirva isso para concorrer para a maior glória de Deus! Para tal fim 
vo•lo ofereço. 

Roma., Epifania do Senhor de 1921 

G. Card. de Lai

Bispo d·e Sabina.

Nota do: segunda edição 

Esgotada em /Jrcvc a primeira edição desta monogralia sôbre A FAIXA.O, 
devendo-se cuidar da segunda, o Autor nela fêz algumas mocliiícações, corre
ções e acréscimos, especialmente nos primeiros artigos·, publicados por uma 

modesta revista diocesana, mas que, ampliado o circulo dos leitores, exigiam 
vári,os retoques. Algumas notas mais longas foram postas em apêndice, no fim. 

Roma, Corpus Domini, de 1921. 

(1) São. Leão 1\-'Iagno, Scrmo XI de Passione Domini.
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I - DESCRIÇÃO TOPOGRAFICA DE JERUSALÉlVl 

É quase impossível seguir com tôda a nitidez a narrativa da 
Paixão, sem se ter diante dos olhos, ao menos nas grandes linhas, 
a topografia dos lugares. Por isso, como Nosso Senhor, no dia das 
Palmas, vendo do Oliveto a cidade que, embora santa é também in
feliz, antes de néla entrar, "chorou sôbre ela", fle-v·it super il'larn;

assim também nós, antes de entrarmos a meditar as dôres do Ho
mem-Deus, deitemos sôbre a cidade, que " m.ata os profetas e ape
dreja os que lhe são envia.dos ", um olhar velado de lágrimas. 

Acha-se Jerusalém sôbre o antiplano da Palestina, à altura 
média de cêrca de 700 metros do nível do mar: É circundada de 
montes (1), que superam de pouco a alturl da cidade e formam 
em redor um qu�drilátero longitudinal de norte a sul, no meio dos 
quais Jerusalém se sobreleva quase como uma ilha. Ao norte, está 
o monte Scopus; ao oriente, a cadeia do Oliveto; ao poente, outra
cadeia de colinas de vários nomes, das quais a primeira, que se liga
ao monte Scopus, é o Gareb, sôbre cujas últimas encostas para a
cidade (e pouco fora dos seus muros ao tempo de Nosso Senhor)
está o Calvário e o Santo Sepulcro. Finalmente, ao sul, ergue-se o
monte do Mau Gon:;;elho, assim chmnado porque, após a ressurreição
de Lázaro, Pontífices e Fariseus tomaram aí o secreto Conselho
de se desfazer do Senhor; e Caifás irrompeu com o célebre dito, que
decidiu da n1orte do Redentor: " Vós não sabeis nada - vos nesci

tis quidquarn - e não sabeis que é melhor que um só homem mor
ra pelo povo, do que pereça tôda gente" (2).

(1) Monti >H i11 clr<:uilu ('iU1> (Salmo 21)

(:!) H,,,. ;Juiio, XI. '17 ,, n�.
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Do monte Sco-pus até a cidade estende-se larga planíci,e de mais 
de três milhas de comprimento, um tanto côncava no ipeio e aci
dentada, mas que oferece à cidade acesso assaz fácil. Razão pela 
qua.1 Jerusalém, nos tempos antigos, se1npre foi assaltada dêsse_ la

do. De fato, ali, não longe do Calvário e do Santo Sepulcro, acam
pou Senaquerib com o seu exército ( destruído depois milagTosa
mente por Deus) , donde ter o lugar · tomado o non1e de Campo d-os 
Assírios. Por êsse quadrante irromperam sen1pre as arremetidas 
de Romanos, Turcos e Croatas à cidade Santa. 

O lado norte (especialmente o noroeste), fe,i sempre considera
do o mais frágil e acessível aos inimigos. Por isso, o rei Davi, ao 
circundar de muros a cidade, cuidou que por êste lado a cinta fôsse 
mais forte e elevada. Aliás, êle mesmo lhe celebra a grandeza. no 
Salmo 47 (1). Mais tarde, sempre paru fortificar êste lado, os reis 
Ezequias e Manassés construíram segunda e mais ampla muralha, 
que circundou a anterior e durou até depois dos tempos de Nosso 
Senhor. Essa passava ao sul da colina do Calvário, que ficava, des
tarte, fora da cidade. Aproximando-se os tempos borrascosos, predi
tos pelo Senhor, preludiadores da ruína de Jerusalém, Agripa, para 
fortificá-la ainda mais, acrescentou às duas primeiras, uma tercei
ra muralha ainda mais ampla, da qual permanecem grandiosos re
manescentes. Esta inclui também na cidade o Calvário e o Santo 
Sepulcro. Êste o aspecto exterior de Jerusalém do lado setentrional. 

Ao contrário, a leste e ao poente, as duas cadeias de colinas 
se apertam dos lados, separadas da cidade santa somente por dois 
estreitos e íngremes vales de erosão, que se reencontram, depois, ao 
sul, formando aí uma pequena planície, que separa a cidade do 
monte do Mau Conselho. O desnível dessa planura do sul, em relação 
à superior, é de mais de 100 metros. Compreende-se, logo, como deM 
vem subir escarpadamente e encurtar os dois vales laterais, aquêM

le, sobretudo, do ocidente, que é mais curto que o outro. 

Contemplada pelos três lados, do sul, oeste e leste, a cidade 
apresenta-se como grande castelo, construído sôbre o cume de altas 

(1) Fundatur exulta.tione univcrsae tenae mons Sion, latera aquilonis, civitas

Regis Mag11i (v. 3). 
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e íngremes colinas, inacessíveis aos assaltos inimigos, exceto pelo 
norte. 

O vale ao ocidente era chamado, algumas vêzes, por antono
másia, o ·Vale (1), talvez porque fôsse o mais estreito e curto. 

Mais tarde, teve o nome de Vale do Enon (Gehennan em he

braico) do qual derivou o nome de Gehena. Começa logo d�pois do 
Calvário e sobe, de repente, rapidíssimo, até que, chegado ao monte 
do Mau Conselho) dobra em ângulo reto e abre�se para formar a 
planície do sul. 

Neste ângulo, vemos o lugar execrando, chamado estritamen

te Gehena ou Tophet, onde outrora os hebreus entregues â idolatria 
matavam e queimavam os filhos, imolando-os ao ídolo Moloch. Mais 
além, sôb�e as vertentes do monte do Mau Conselho, há o célebre 
campo do sangue, hacéldama, comprado com os trinta dinheiros de 
Judas. 

O vale, a leste de Jerusalém, se bem que n1cnos árido, é 
bastante íngren1e e estreito. É o Vale de Josafat, em cujo fundo cor
re a torrente do Cedrori, que separa Jerusalém do OUveto. A dois 
terços, remontando o vale, além da torrente do Cedron, está o 
Hôrto de Getsêrnani. Ainda se conservam as oliveiras antiquíssimas, 
que certamente contam mais de 1.200 anos, e,talvez vissem a agonia 
de Nosso Senhor. O jardim é no fundo do vale e sobressai pelo de
clive da colina. 

Vêem-se, ainda, ai junto, os traços do antigo patamar que Je .. 
vava ao cume do Oliveto. 

Ao pé do monte, o Redentor começava a sua dolorosa Paixão; 
sôbre o cimo, vencida a morte e a humilhação da cruz, coroava a 
glória da sua ressurreição, subindo ao alto dos céus. 

Jerusalém, a cidade, já não é construída em um plano: ao 
contrário; mas, como canta Tasso (2): 

Geru.salem sovra due colli e posta, 

d'impari altezza, e volti fronte a fronte. 

{1) J•:i•Hll'lti-1 II, 12. 

1 :.l) < :, • an 1H1tlP1111 rHi li J)l\1'1\ t.n, ca.ntn III. 
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Va per lo mezzo suo valle interposta
.,

che lei distingue., e l'un dall-altro monte. 

E é precisamente assim. Duas colinas, paralelas aos dois vales_ 
laterais, separados por largo vale intermédio, que constitui a cida .. 
de baixa, formam Jerusalém. Antigamente, entre -estas colinas la
terais, havia uma terceira, mais baixa, provàvelmente o Millo ou 
M ello, fortificada por Salomão, e que no tempo dos Macabeus for
mava o castelo, (acra, em grego), a acrópole, isto é, da cidade, onde 
se refugiaram os assírios, até que, vencidos à fome por Simão Maca
beu, tiveram de afastar .. se. E então Simão demoliu não só a forta
leza, mas, com três anos de trabalho assíduo, aplainou a própria co
lina, de forma que já não servisse para dominar a cidade e o Tem
plo. 

Hoje, edificado o solo, distingue-se somente o colossal trabalho 
feito por Simão. Flávio José (1), o grande historiador hebreu que 
assistiu, como prisioneiro, à destruição de Jerusalém, sob Tito, ex
põe - tudo isto - pormenorizadamente. 

A colina ocidental de Jerusalém é o Sião (2), onde era a antiga 
fortaleza dos Gebuseus, expugnada pelo rei Davi, que a constituiu 
sua cidade capital, ci:vitas Davi.d, e fortificou com firmeza os muros. 
É esta a colina mais alta de Jerusalém, e sôbre o planalto superior 
atinge a altura de 777 metros acima do nível do mar. Encontram
se, aí, sucessivamente, caminhando do norte para o- sul, primeiro, 
a casa de Anás, depois, a de Caifás, e, finalmente, -o Cenáculo. Quan
tas e que coisas não recordam êstes nomes! No Cenáculo dentro em 
pouco veremos recolher-se o Senhor com os seus Apóstolos para 
a última ceia; aí, depois da sua ressurreição, visitou e tornou a vi-

(1) D<-l Bello iud., XIV, 1.
(2) Há, E>ntrP- os modernos, Quem profira l)fll' o Sião, não sob a. colina ocidental.

ma.s sob a oriental, na parte mais baixa, chamada Ofel, bascanrlo-se em certas ex

pressões da Sagrada Escritura, que parecem confirmar isso. Mas tal é contrário a tôda 
s. constante tradição hebraica e cristã, e ao explicito testemunho do mais acreditado
historiador hebreu, Flávio José (.Antip. iud e De bello :l\tda.ico). Por outro lado, é no
tório que a palavra Sião é usada muitas vêzcs pelos Profetas � agiógrafos em sen

tido extensivo, como, por exemplo, onde se diz: «os filhos de Sião», ou simples.mente,

« os ca.mihnos de Sião pranteiam»; onde Sião significa claramentP- tôda Jer·usalém
� nií.n 11 única colina tradicional, tomando-se a parte pelo todo. Com êste critério s�
cli�:�ipn111 as dificuldades sobrevindas. Quem quiser saber mais sobre isto, leia Meis

kr1111u111, La. ville de David, Paris, Ricard, ed. 1905.



sitar o seu pequeno povo consternado, prodigalizando-lhe alegria e 
ardor; aí, depois da Ascensão, se reunia o primeiro núcleo da Igre
ja nascente; e aí, depois de dez dias, descia como chamas ardentes, 
tanquam ignis, em forma sensível, o Espírito Santo. 

Os primeiros cristãos e os peregrinos dos primeiros séculos ti
veram aquêle lugar em suma veneração, e, transformado em igre
ja, chamaram-no a Santa Sião. 

Conta Sto. Epifânio (1) que, quando Adriano chegou a Jerusa
lém, no ano 135, "os cristãos possuíam ainda a pequena igreja cons
truída sôbre o lugar do Cenáculo, ond0 os Apóstolos se haviam reu
n.ido depois da Ascensão do Salvador. Ela - prossegue - se ele
va no bairro de Sião, que foi salvo, à época da destruição da 
cidade sob " Tito ". S. Cirilo, bispo de Jerusalém, nas Gatechesi (2) 
obra ad1nirável, que afortunadamente ainda possuímos, mostrava 
aos fiéis, habitantes de Jerusalém ao seu tempo (ano 350 aproxi
madamente), entre os outros lugares sagrados que a Providência 
tinha conservado em �ião, a igreja superior dos Apóstolos, onde o
Espírito Santo desceu sôbre êles. Os cruzados restauraran1 êste 
santo lugar. Hoje está em mão dos Turcos, que o veneram como lu
gar da sepultura do rei-profeta Davi. Aquêles velhos muros, que 
viram assim· grandes mistérios, que recor�m tantos acontecimen
tos sublimes, guardados zelosamente pelos infiéis, que dêle não co
nhecem o verdadeiro, o incalculável valor, subsistem ainda. O fiel 
que os visita sente-se confuso e quase acabrunhado, ao pensar que 
se acha em lugar tão venerando e está, assim, vizinho do sobrena
tural e do divino. 

O vale intermédio, que Flávio José chama largo (para dis
tingui-lo· dos dois externos laterais à cidade, os quais são estreitís
simos) na sua parte mais baixa, que ladeia a colina oriental e leva 
o deflúvio da água, é comumente chamado tiropeon.

A colina oriental é, pois, o M oriah - com tôda probalidade, 
o Mons 1,-i.sionis, onde Abraão, conforme a ordem recebida de Deus,
levou seu filho Isaac para oferecê-lo em sacrifício; sacrifício sus
penso milagrosamente pelo Anjo, pois que Deus não queria senão

(\) lh' .Mnm1, Xl:V 

1:�1 ( '1L\.1'1:l11·Hi, XVI. 
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provar a virtude e a obediência do grande patriarca� Eleva-se esta 

colina, gradativamente, do sul para o norte, no sentido perfeitamen
te inverso ao de Sião, que, ao contrário, se alça do norte para o 

sul. A parte inferior, que surge repentinamente sôbre a planície 

do sul, toma o nome de Of el, localidade habitada, ao tempo de que 

falamos, pelos servidores do Templo e operários, em geral amigos e 

fervorosos seguidores do Nazareno e por Êle beneficiados muitas 

vêzes de diversos modos. 

Do Ofel, saindo para o norte, existe a grande esplanada do Tem

plo, de mais de um quilômetro de perímetro. Era a antiga eira de 

Ornam, onde o rei-profeta viu o anjo com a espada desembainhada 

sôbre Jerusalém, nos dias da peste, e por êle comprada para nela 

fazer o altar de expiação. Mais tarde, Salomão erigiu aí o grande 

Templo, que, reedificado, ao tempo do Senhor, era um magnífico 

conjunto de pórticos, pátios, fontes e jardins, com quartos para os 
sacerdotes: no meio havia o ieron, com o sanctum e o sanctum sanc

torum. O Templo, contornado de forte muro por três partes, e, pelo 

lado oriental, o d,a cidade, era, além de lugar sagrado, formidáveii
fortaleza. Tito para expugná-la aí teve de perder longas semanas e 

muitos homens. 

Continuando para o norte, em seguida à esplanada do Tem
plo, sôbre uma rocha elevada, Herodes, o Grande, edificou o cas

telo ou fortaleza Antônia, cujo tamanho, resistência e luxo, Flávio 

José enaltece. No tempo de que falamos, o Governador (Praeses) 

da Judéia costumava residir aí, por ocasião das grandes festas, 

quando de Cesaréia saía para Jerusalém, a fim de cuidar da ordem 

pública. Em redor da Antônia, para além do Templo, havia os bair

ros das coortes romanas, que guardavam Jerusalém. Aqui, pois, se· 

passaram as Iutuosas cenas do Juízo de Pilatos. Recentes escavações 

feitas por arqueólogos e desaterros completados pelos franciscanos 
e outros, têm trazido à luz importantíssimos lugares dos quais fa

laremos a seu turno. 

Dado assim o toporama geral da cidade e de seus arredores, 

para seguir mais de perto e com precisão o desenvolver dos acon
tecimentos, passemos à narração. 

12 



II - A úLTIMA CEIA 

À tarde de 14 Nisan, que, com tôda a probabilidade, corres
ponde ao nosso 24 de março (1) do ano 29 da era vulgar, Nosso Se• 
nhor vinha com os doze Apóstolos da Betânia para Jerusalém e 
chegava ao Sião, no lugar já designado, o Cenáculo, onde Pedro· e
João tinham prepárado o necessário para a ceia ritual da Páscoa, 
conforme as prescrições judaicas. 

, 

JUDAS NO LA V A-PÉS 

Não há dúvida que, entre os Apóstolos que cercavam o Se
nhor, estava também o traidor, Judas. Que -o Divino Mestre tivesse 
pleno conhecimento de quanto êste tramava, é igualmente certo. 
Ainda prescindindo da sua ciência divina e da predição da traição-, 
por Êle feita, mais de um ano antes, em Cafarnaum, na ocasião 
da promessa da Eucaristia, isto que ora se dirá prova-o, peremptô
riamente. 

De fato, comido o cordeiro pascoal com tôda a solenidade do 
rito e recitados os salmos e os hinos, conforme as prescrições 
mosaicas, o Divino Mestre empreendeu a instituição da nova Pás
coa, da qual a antiga não era senão figura, começando pelo lavar 
dos pés dos Apóstolos. E eis o que nos narra o Apóstolo João: "Ter .. 

( 11 RM,rn o nuu n o din preciso da. morte de Nosso Senhor, vejam-se notas 2� e 

;lt t11 l'ln,-.
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minada a ceia ( et coena lacta) , havendo jâ o demônio feito nas�

cer no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, a idéia de o 
trair ... , (O Senhor) levanta-se da ceia e, depondo as vestes, cinge
se de um pano de linho (linteu�i) ... e começa a lavar os pés dos 
Apóstolos " (1) .

Chegada a vez de Pedro, que, pelo contexto do Evangelho se 
infere tenha sido deixado por último, Pedro recusa fazer-se servir, 
em coisa tão humilde, pelo Divino Mestre. Êste vence-lhe a relu� 
tância com estas memoráveis palavras: " Se eu t'os não lavar, 
não terás parte comigo". Lavados, assim, os pés, .também a Pedro 
Jesus exclania ; " Agora estais limpos, mas não todos " - sed non 
ornnes (2). 

•, 

E São João expressamente nota que o Senhor dizia isto porque 
sabia quem era aquêle que o haveria de trair (3). Assim, é fora de 
dúvida qu� Judas estava presente ao lava-pés. 

Judas na Instituição da Eucaristia - Retomadas as vestes e 
tornando a sentar-se à mesa - cwrn recubuisset iterum - o Divino

Mestre fêz aos Apóstolos algumas salutares advertências relativas 
ao sublime ato de humildade e caridade por Êle praticado, e em 
seguida, continua São João, "se turbou de ânimo e protestou e 
disse: " Em verdade, em verdade vos digo, que um de vós me há 
de trair'' - Curn haec dixisset Jesus, turbatus est spirit-u

., 
et pro

testatus est, et dixit: Artien
., 

mnen d-ico vobis; q-uia 'Wnus ex vobis 
tradet rne ( 4) .

E aqui segue-se a penosa cena em que os Apóstolos f�cam ata
rantados. Pedro e João inquirem opressos quern seja o traidor; Je
sus o indica, dando-lhe intinctum panem, sem que, porém, êste de

1nodo algum se comovesse: E o sagrado texto de São João conclui: 
Et post acceptam bucellarn introivit in eum Satanas. E't dixit e-i J e-
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8'Us: Quod facis, fac cittius: "E, depois de haver recebido aquêle bo .. 
cado

t 
entrou nêle Satanás. E Jesus lhe disse; "Aquilo que tens de 

fazer, faze-o depressa" (1). 
Dêste relato de São João, é fôrça concluir que Judas, depois do 

lava-pés, tornou a sentar-se à mesa e só depois de haver recebido 
intinctum panem partiu para cumprir a sua nefanda emprêsa. 

Esteve também presente à instituição do grande sacramento e

ousou participar do mesmo? São João não o diz expressamente, por
que omite êste episódio, já narrado pelos outros Evangelistas e por 
São Paulo; mas deixa-o supor, porque, depois do lava-pés, narra 
que Judas volta a sentar-se à mesa. Ora, é por todos admitido que 
êsse foi o momento solene da divina instituição. 

Além disso, São Lucas, se lhe ouvirmos as palavras na sua sin
geleza e sem prevenções, faz intervir claramente o traidor no gran
de ato. De fato êle escreve (2): "Depois (o Senhor) tomou um pão 
e, dando graças, partiu-o em pedaços e deu-os (aos Apóstolos), di
zendo: "Êst� é o meu corpo que é dado por vós; e fazei isto em me
mória de mim ". E, do mesmo modo o cálice, após o banquete, di
zendo: " Êste cálice é o novo testamento do meu sangue que será der
ramado por vós. Não obstante, ei.j que a mão do que 1ne atraiçoa es
tá comigo aqui à mesa. E certamente, o Filho do Homem, corno es

tá decretado, vai-se; ai, porém, do homem pelo qual êle fôr traído". 
O Senhor, portanto, depois de haver distribuído a Eucaristia 

(ded-it eis), lamenta que o traidor participe da sagrada mesa -
vc-:r-umtamen ecce nwnu.c;; tradentis me, mecum est in rnensa. Aí não 
pode haver dúvida: o traidor esteve presente à instituição do divi
no sacramento e não hesitou em dêle participar. Pensa do mesl!lo 
modo São Leão Magno ·(3), quando, exprobando a Jesus seu deses
pêro, assim o interpela: 11 Por que descrês da bondade daquele que não 
te repeliu da comunhão de seu corpo " - qui te a sui corporis com

-rn1.1,nione non rep·ulit - que não te negou o beijo da paz?" Do mes
mo 1nodo Santo Agostinho ( 4) escreve: "A todos êsses ( os Apósto
Jm;_) tinha o Senhor distribuído o sacramento do seu corpo e do seu 

C 1 ) Bilo .roii.11, 2-7 

( ·.n x x 11. rn 1• �l('�. 

c:a :41·1·11111 d1• :1 '11:1::iowi. 

(-b 'l'rncl. li!\ 111 .l1111n11, 11. 3 
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gue e, entre êles a Judas (ubi et ipse Judas etat) como São Lucas

evidentíssimamente narra". O mesmo se encontra em São João Cri
sóstomo, (1) e da mesma opinião pnrticipam Santo Tomás (2) e Ben
to XIV (3), citando.se também São Cirilo de Jerusalém, São Jerôni• 
mo e muitos autorizadíssimo-s doutôres e teólogos. 
. Há, é verdade, alguns aos quais repugna admitir que o Senhor 
se desse a Si próprio ao traidor e porfiam em sustentar o seu modo 
de ver. Mas, por mais abominável que fôsse o ato de Judas, não se 
pode daí concluir que Jesus o tenha impedido. Não lhe lavou porven
tura os pés? E mais tarde, no ato culminante de sua perfídia, não 
lhe permitiu que o abraçasse e beijasse? E demais a mais não viu, 
então, Jesus, e não vê até o fim dos séculos, os horrívP.is sacrilégios 
e inumeráveis ultrajes que viria a encontrar neste sacramento? Mas 
tudo isto não o demove do seu supremo ato de amor. Salvador do 
mundo, quis ficar no meio dos homens, não obstante a humilhação, 

.. , 

indelicadezas e ofensas que previu; mestre e pai da família apostó-
lica, não quis atê o último momento patentear a ignomínia do trai• 
dor e quis dar-lhe também esta extrema prova de amor para tentar 
salvá•lo. 

Contudo, a traição de Judas abre uma ferida cruel no coração 
de Jesus, uma das penas que mais o afligiram, com a qual começo� 
a provar o amargo cálice da Paixão. Já um ano antes, em Cafar• 
naum, Êle disso se havia publicamente queixado, dizendo aos Após• 
tolos: "Não escolhi a vós doze, e um dentre vós não é um demô• 
nio ''? ( 4). E muitos séculos antes, pela bôca de Davi e dos Prof e•
tas, não havia expressado tôda a sua indignação e pena por esta 
traição? " Se o meu inimigo me houvesse amaldiçoado, eu o teria, 
entretanto, suportado - si in·imicus meus malexisset. ni-ihi, susti
nuissem utique {5) - mas tu, meu amigo, meu super�ntendente e 
meu familiar, que comeste afetuosamente comigo, caminhando jun
tos na casa do Senhor; oh! venha a morte ... " Em vão; nem a ini• 
qüidade do ato, nem a infinita indignidade do grande Profeta de Na-
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(-1) São João, VI, 71

(5) Assim de fato se expressava o Senhor p-Ola buca de Davi no Salmo 54



zaré, nem a sua amorosidade, nem as delicadas atenções e tan1pouco 

as suas pavorosas ameaças, que fazen1 horripílar: " Ai daquele pe
lo qual o Filho do Homen1 fôr traido! Melhor lhe fôra se não houves
se nascido!" (1) - nada valeu para afastar Judas do caminho do 
mal por onde se havia metido. 

Quais e quantas reflexões se poderiam fazér sôbre o endureci-. 
mento do coração daquele miserável, sôbre a obcecação a que con

duz urna paixão desenfreada (fur erat et latro, diz a Sagrada Escri
tura) e sôbre as horríveis conseqüências que ela traz! Por outra 
parte, quanta longanimiàade no Senhor, quanta consideração até 
a de lavar os pés daquele infeliz; quanta di�igência para salvá-lo! 
E diante da obstinação, da paixão, da avidez pelo dinheiro, tudo 
inútil! Que lição espantosa para quantos se fazem dominar pelas 
paixões! 

l\ias deixemos pOl! agora o traidor, que vai reunir os esbirros 
para realizar o delito, e volvamos tün momento ao Cenáculo. 

(1) São Marcos, XIV. 21

... 
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III - OS úL Til\1:0S DISCURSOS 

No Cenáculo - Quando Judas saía do Cenáculo era noite: e
r

at

a·utem nox, diz S. João (1). Deviam, pois, ser aproximadamente se
te horas àepois do meio-dia, porquanto no firr1 de março, época da 
Paixão, o sol se deita cêrca das seis. 

Saído o traidor, o Senhor, como que despertando de um pesa
delo, exclama: "Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus 
foi glorificado nêle ". - Como? - Jesus Cristo, olhandp o futuro 
com os olhos do seu divino espírito, vê Judas que vai consumar a 
sua traição e aguarda com inefável magnanimidade os sofrimentos 
e a morte que se aproximam, como princípio das suas vitórias e 
conquistas: em outros têrmos repete aquilo que já tinha proclamado 
sem ambages: Q'uum exaUatus fuero a terra, omn-ia traham ad me

ipS'ltm. Co1n a partida do celerado, com a sua separação dos bons, 
já começava o curso da sua �orificação. 

E o Senhor prossegue: " Se Deus tem sido nêle glorificado, 
assim também Deus o glorificará por si mesmo, e muito em breve 
o glorificará ". Amados Filhos, pouco tempo ainda estarei convos
co, vós me procurareis, mas, como disse aos Judeus: "Para onde
eu vou, vós não podereis ir ", digo-o agora também a vós. - Eu
vos dou um novo mandamento; o de amar-vos uns aos outros como
eu vos tenho amado; assim amai-vos uns aos outros. Se vos amar
des reciprocamente todos verão que sois meus discípulos ".

(1) XIII, 30
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Pedro, sem dar atenção a estas 'últimas palavras do Senhor 
e impressionado pela sua menção, de os deixar, interrompe-o e 
pergunta: "Senhor, para onde vais?" E Jesus: "Para onde eu vou, 
tu por ora não me podes seguir; seguir-me-ás mais tarde". E Pedro, 
no ardor do seu amor, insiste: " Por que não te posso seguir agora? 
Darei por ti a minha vida ''. E o Senhor: " Darás por mim a tua 
vida? Em verdade, e1n verdade te digo, não cantará o galo, que tu 
não me tenhas já negado três vêzes " ( 1). 

Êste é o primeiro e, fôrça é dizê-lo, presunçoso protesto de fi
delidade feito por Pedro ao Senhor. Vem narrado por S. Lucas (2) 
e por S. João (3) e aconteceu no Cenáculo, como se verifica cla
ramente do contexto, já que depois desta passagem um e outro evan
gelista narram outros episódios e, em seguida, a saída. 

Semelhante protesto de Pedro, com igual presunção sua e igual 
réplica ao Senhor, veremos dentro em pouco no caminho de Getsê
mani. Vem exposto por S. lviateus e aconteceu depois que, hymno

d-icto, se dirigiram ao monte das Oliveiras. S. Marcos, o discipulus

Petr·i, que escreveu o seu Evangelho conforme o que-tinha ouvido
de S. Pedro, narra depois, pormenorizadamente, um e outro episó
dio. Duas vêzes, portanto, em análogas circunstâncias isso aconteceu.

Xo entanto, desta vez, para c�fortar da predita defecção o fu
turo chefe da sua Igreja� o Senhor o chama repetidamente pelo seu 
doce nome da família e lhe diz: " Simão, Simão, eis que Satanás te 

tem procurado para joeirar-te como grão. 2.\1as - acrescenta - eu 
tenho pedido por ti, para que a tua fé não pereça; e tu, uma vez 
con\-ertido. confirma os teus irmãos ". Bem podia Pedro agradecer 
ao Senhor tanta bondade que lhe mostrava, e tão preciosa seguran
ça que 1he da\·a� e que veremos quanto foi eficaz. Mas o Apóstolo, 
�-eg,.ündo o impulso do seu coração, quase não considerando a pre
dição da queda, só contando consigo e com sua boa vontade, repete 
que está pronto para ir com o Senhor para o cárcere e para a mor
te: Jesus lhe reafirma que, antes que o galo cante, êle três vêzes 
terá negado conhecê-lo ". 

(1) São Jo�. XIII, 31-38
(2) XXII, 33-34
{3) XIII, 37 e seg.
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As palavras do Senhor, que anunciavam tamanha e comum 
defecção, não podiam senão levar profunda consternação à pequena 
e fiel grei, não obstante a boa vontade que todos experimentavam . 

.rvlas era o lV[estre, era o Profeta, era o Filho de Deus que fa
lava, e um sentimento de terror lhes devia ter invadido os corações. 

Jesus o vê e, retomando a palavra, acrescenta: "Não se per
turbe o vosso coração: non. turbetu,r cor ·vestrurn. Tende confiança 
e1n Deus e tende confiança em roim ". E continua com uma série 
de maravilhosas palavras que S. João nos conta em breve resu-
1no, onde Bossuet admira "abisn10s de fazer tremer", (1) proféti
cas visões sôbre o futuro da Igreja, advertências e promessas aos 
Apóstolos, an1eaças ao inundo e ap8los à misericórdia do Pai. Está
ticos, os Apóstolos pendiam dos lábios de Jesus e deviam recor
dar aqui.lo que pelos próprios inimigos tinham ouvido repetir: "Ne
nhurn homem jamas falou como êste homen1 ". E a sua fé e o seu 
amor pelo adorado l\icstre achavain novos argumentos e novas fôr
ças. 

A certa altura prossegue o Senhor: "Não se vos perturbe, 
nem se vos atormente o coração. Ouvistes o que vos disse: " Vou e 
volto para vós ". Se me amais, deveis alegrar-vos, visto que vou 
para o Pai, porque o Pai é maior do que eu ". (Aqui fala como filho 
do homen1 a Deus). "E agora vo-lo tenho dito antes que aconte
ça, para que depois, quando acontecer, acrediteis. Não muito tem
po ainda falarei convosco, porque já vem o príncipe dêste mundo. 
Êle, na vérdade, contra mim :t-ada pode; mas para que o mundo 
saiba que eu amo o Pai e confor1ne o que o Pai rne ten1 prescrito, 
assim eu faço; levantai-vos e vamos" (2). Era êste o sinal da par
tida do Cenáculo. 

O príncipe dêste mundo, de que aqui fala o Senhor, é o diabo 
e aquêlcs que sã.o seus filhos - ex patre diabolo sunt. Na verdade, 
o demônio nada tinha nem nada podia ter que fazer contra o Se
nhor, sendo Êle a própria inocência. ]\tias con10 na humanidade
de que revestira, o Verbo divino tinha vindo à terra para expiar
os pecados, começando por aquêle da origem, e para satisfazer a

(1) Medit., 72� dia

(2) São .João, XIV, 27-31
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divina justiça, tornando-se o Adão da nova geração-} assim, volun
tàriamente, Êle se levanta e vai ao encontro da morte, cumprin
do dessa forma a vontade do Pai, vontade que era, como Deus, 
também a sua. Proptm·ea me diligit Pater, qu:i.a ego pono anünani

)

meam ut itertt,m su,mam -eam. Nemo toll-it ea.m a me, sed ego pono 
eam a me ipso: et potestatem habeo ponendi .eam, et potestatem ha

beo iterurn surnen.di ea1n. Hoc man<latum accepi a Pa.tre meo. 
Assim, poucos dias antes, havia solenemente proclamado o Se

nhor no Templo: "Ninguém me tira (isto é, me pode tirar) a vi
da, mas eu tenho o poder de abdicá-la e tenho o poder de reavê-la. 
Êste poder eu o recebi de meu Pai" (1). 

Havendo se levantado o Senhor, ocorre novo incidente narra

do por São Lucas e que se não pode colocar senão aqui, porque 
acontecido antes da saída do Cenáculo. 

Voltando-se, então, para os discípulos, interroga-os: " Quando 
vos tenho mandado sem saco, sem alforge e sen1 sapatos, vos fal
tou jamais alguma coisa? " " Nada ", respondem. Acrescenta o Se
nhor: " Mas agora, quem tiver um saco, tome-o e assim também 
ao alforge: e quem não o tiver, venda a sua túnica e compre uma 
espada. Por isto vos digo que agora também isto que foi predito de 
mim se deve cumorir: Foi incluído entre os c1·-im-ino.sos - já que 
das minhas coisas veio o fim - " etenini ea qu,ae S'Wnt de me fin-em 

habent" (2). Era uma clara predição da Paixão do Senhor e dos pe
rigos que ameaçavam tan1bém os discípulos, perigos para superar-s-� 
com a fôrça da fé e do amor e não com a ponta material de uma es
pada. Mas os Apóstolos, ainda um pouco rudes no entender, tomaram 
a coisa no.. sentido óbvio a-material e disseram: " Eis duas espa
das aqui ". E, sem mais, Pedro e Simão, o Zelante (Zelotes), cin
gem as armas de que haviam falado. A precaução não lhes parecia 
inútil, na época da Páscoa, quando costumava acorrer a Jerusalétn 
imensa multidão, no meio da qual não deviam faltar os ma! intencio
nados, tanto mais devendo de noite atravessar a campanha para 
chegar ao O li veto. O Senhor teve compaixão dêles: não os quis ti
rar da ilusão em que se embalavam e que lhes retardava a pen_a

(1) São João, X, 18
(2') São Lucas, XXII, 35-37
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e a consternação, que estava,� enfiln, para sobrevir. Disse pois: 
'' Basta assim" - satis est. E, acompanhado pelos onze, saiu do 
Cenáculo, a fim de encami11har-se para o Getsêmani. 

Em caminho do Getsê·man-i - Era o Getsêmani o lugar ha
bitual, onde à noite se retirava com os Apóstolos, quando devia 
demorar-se em Jerusalén1, e não queria ir ter à casa hospitaleira 
do seu amigo (amicus nos-ter) Lázaro. De quem era aquêle lugar?

Dizem alguns que um jardim público; outros, uma propriedade de 
Lázaro, ou de Nicodemos, ou qualquer outro discípulo do Senhor, 
onde podia livremente ter seguro refúgio. Há quem sustente que 
era patrimônio da família de Davi e que ali S. Joaquim e Santana 
quiseram ser enterrados (realmente ali por perto se lhes veneram 
os túmulos) e que, por conseqüência, devia estar sempre aberto ao 
herdeiro do rei-profeta, ao rebento glorioso da estirpe de Davi. 
Como quer que f ôsse, certo é que o Senhor dêle costumava fazer 
seu abrigo noturno, quando na cidade santa; e o fêz ainda nesta 
noite memoranda. 

O caminho que seguiu para ir até aí não pode ser duvidoso. 
Pouco distante do Cenáculo, do cume do Sião, partia uma escada
ria (da qual se encontraram recentemente os traços e as ruínas) 
que levava diretamente ao fundo do vale intermédio de Jerusalém, 
e de lá, por uma rápida descida, da qual sàmente estão descaber� · 
tos os vestígios e alguns degraus, à porta da cidade e à famosa pis-
dna de Siloé e en1 seguida à planura ao sul da cidade. 

�uerendo evitar a travessia de Jerusalém, como reclamavam 
as penosas circunstâncias do momento, não havia outro caminho 
a escolher. Da planície acima referida para ir-se ter ao Getsêma
ni era preciso volver ao vale de Josafat, costeando o Cedrão. 

E êste foi, sem dúvida, o itinerário seguido. 
Cheios de fé e de amor estavam os Apóstolos pelos discursos 

tão maravilhosos e quentes, que tinham ouvido, e pelos sacramen-"' 
tos recebidos. Certa1nente êles não tinham copreendido em tôda 
a sua essência o sentido das palavras do Senhor, aliás de per si 
bastante claras. Acontece sempre assim, quando se fala de aconte
cimentos futuros e singulares. Tanto mais fácil de ocorrer com 
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os Apóstolos, seja pela sua inteligência ainda vulgar antes. da vinda 
do Espírito Santo, seja por aquela mesma firme fé em que estavam 
na divindade - daquele que tanto amavam e que justamente ve
neravam como o prometido e tão suspirado Messias. Como persua
direm-se de que, depois de tamanho esplendor de milagres, devess8 
perecer tão miseràvelmente? Repugnava isto a tôdas as suas idéias, 
a tôdas as suas convicções, à crença comum, que fazia do Cri�to, 
aquêle do qual haveria de nascer uma nova ordem dos séculos, 
que haveria de restaurar o reino de Israel e de estendê-lo por tôda 
a terra. 

Menos ainda compreendiam a palavra ressurreição. Di-lo ex
pressamente São Lucas: (1) "Esta palavra era para êles um misté
rio. - Et ipsi nihil horu.m intellexerunt) et erat -verbum istttd abs
conditum ab eis. Supunham talvez tratar-se de uma expressão do 
Senhor, parabólica e enigmàtica? Quem o poderá dizer? Quem 
jamais poderá penetrar nas concepções do espírito humano? Sem 
dúvida estava assim providencialmente disposto para bem dos A
póstolos e em proveito da sua futura missão. 

Eritretanto, o Senhor, pelo caminho de Getsêmani, ora andan
do, ora descansando, por alguns instantes, continuava as suas ins
truções, como disso faz fé São João nos capítulos XV e XVI. Torna, 
pois, a dizer: "Eu sou a verdadeira videira e meu Pai é o agricul� 
tor. . . Permanecei unidos comigo e eu estarei convosco. Como o ra
mo da videira não p_ode produzir fruto, senão ficar unido à videi
ra, assim também vós, se não permanecerdes em mim ". E de
mora-se a desenvolver êste conceito, e a fazer ver a necessidade 
dêle. Sempre e para todos, mais ainda, porém, para os Apóstolos, 
naqueles graves momentos, quanto era necessária esta lição! 

Volta novamente à sua grande recomendação da caridade fra
terna: " Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, 
como eu vos tenho amado. . . Vós sereis meus amigos, se fizerdes 
isto que eu vos tenho ordenado . . . Eu vos ordeno que vos ameis re
ciprocamente". Parece que não se cansava de repeti•lo para impri
mi-lo, quase supremo testamento, no espírito dos seus discípulos. 
Quanta necessidade tem o mundo dês te ensinamento! 

(1) XVIII, 34
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Voltou ainda a dizer-lhes que dentro em pouco o perderiain; mas 
que depois, por um pouco, de novo o tornariam a ver. - M odicum

et non v·idebitis rne; et ite·rumi modicurn et vi-debitis nie. E confor

ta-os com lhes assegurar que vai ao Pai para lhes preparar o lugar, 
e voltará a retomá-los, et iter-um veniam et accipiarn vos ad mie

i.pBitm. Promete que não os deixará órfãos, non relinqumn vos or

phanos; n1as lhes mandará o Espírito Santo, o Paráclito, quem 1nit

tos Pater in no-mine meo. Prediz-lhes perseguições do mundo, como 

Êle as tinha dito; mas encoraja-os, garantindo-lhes sua assistên
cia; e como supremo confôrto lhes assegura o amor do Pai, ipse enirn 

Pater arn,at vos. E conclui: " Eis que eu já não vos falo com parábo
las. . . " Saí do Pai e vim ao mundo; de novo deixo o mundo e 

vou ao Pai : " E�civ·i a Patre et veni in m.undum: iteritm relinquo 

niundum et vado ad Patrern ". 

Trocados por esta límpida e precisa linguagen1, os Apóstolos 
exclamam: '' Eis que agora falas claro e não dizes nenhuma metá
fora. Agora sabemos que conheces tudo, e não há necessidade de que 

alguém te interrogue: por isso cremos que provéns de Deus !t ( 1). E 

aqui ocorre o episódio mencionado por São João e mais pormenori

zadamente descrito por São IVIateus e por São 1\/Iarcos. 

À exclamação dos Apóstolos: " por isso cremos que provéns 
de Deus", o Senhor (segundo o que escreve São João) (2) respon

de: "Agora acreditais? Eis que virá a hora, antes, já é vinda, em 

que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis só. 

'Todavia eu não estou só, porque o Pai está comigo ". E prosseguia 

(conforme o anotam os outros dois Evangelistas): "Todos vós vos 

escandalizareis de mim, · nes.ta noite, porque está escrito: " Ferirei 
o pastor, e serão dispersas as ovelhas do rebanho ". l\tias depois,

ressuscitado, preceder-vos-ei na Galiléia ".

Ferido pela predição do Senhor, na grande confiança da sua 

fé, Pedro exclan1a: " Ainda que todos se escandalizem de ti, eu 

não, eu jamais me escandalizarei". E Jesus (segundo São Mateus) 

(3): "Na verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, 
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me terás negado três vêzes 11• São l\rlarcos, poré1n, narrando êste 

mesmo incidente, com mais precisão escreve: (1) "Na verdade te 

digo que tu hoje, esta noite, antes que o galo cante pela segunda 
vez, me terás negado três vêzes ". Há porventura contradição entre 

os dois Evangelistas neste pormenor? Não. O galo canta a pri• 

meira vez à meia-noite; mas o grande canto do galo é pelas três 

horas. E disto se ocupa São Mateus (como também São Lucas) sem, 

porém, cuidar do outro, menos considerável. Mas São Marcos, o com

panheiro de São Pedro, também nisto desce a cirscunstâncias mais 
minuciosas ouvidas do Apóstolo: assinala o primeiro canto, ainda 

que pouco notado, depois também o segundo e precisa os mom.entos 
com perfeita exatidão. Oh! São Pedro não esqueceu nunca, nem 
pôde esquecer aquela hora, aquêle triste momento! 

No entanto, agora não sabe como ficar e1n paz ante a predição 
do Senhor e replica: " Ainda que seja necessário morrer contigo, 

não te negarei 1
'. O mesmo repetian1 os outros e se acotovelavam

em redor do Mestre, solícitos em mostrar-lhes o seu amor. E Êle 
se bem que com o ôlh-o de sua divina presciência os visse já fugi
tivos e medrosos, conforta-os todavia e lança-lhes no ânimo uma 
semente de fé imortal, que dará a seu tempo frutos emperecíveís. 

''Eu vos tenho dito isto - acrescenta - a fira de que em mim 
tenhais paz. No mundo, sereis angustiados; mas tende fé: eu venci 
o mundo: " sed confidite: ego ·uici munduni " (2).

Estavam, enfim, a dois terços do vale, próxilno da ponte do 
Cedron, que conduzia quase diretamente ao Getsêmani. A lua, às 
vésperas de cheia, pairando sôbre o Oliveto, projetava sua pálida 
luz no vale e, além, sôbre o Moria. Por sôbre a íngreme colina, 

coroada pelos muros de Jerusalém, erguia-se e aparecia a mole 
grandiosa do famoso Templo, a dom-u.s Patris mei, como gostava o 
Senhor de chamá-la muitas vêzes, onde tantos prodígios havia rea
lizado, tantos sublimes dicursos proferido. Naquela hora de tre
pidação, elevando seu espírito até o Pai - S'ublevatis oculis in 

coelu.1n - deu livre expansão aos sentimentos que, como homem 

(1) XIV, 30

(2) São João, XVI, 33
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e como nosso Redentor, lhe agitavam a alma, proferindo maravi
lhosa oração (1).

" Pai, é chegada a hora: glorifica teu Filho, a fim de que 
teu Filho te glorifique. Tu lhe deste poder sôbre todos os homens, 
para que Êle dê a vida eterna a todos aquêles que lhe confiaste. 
Ora, a vida eterna consiste em que te conheçam como o único ver
dadeiro Deus e a Jesus Cristo, como enviado por ti. Eu te tenho 
glorificado sôbre a terra; cumpri a missão de que me incumbiste. 
E, agora, glorifica-me junto de ti, ó Pai, com aquela glória que eu 
tinha junto a ti antes que o mundo existisse . . . " E desviando o 
pensamento, do Pai para aquêles que lhe estavam e1n tôrno, con
tinuava: " Por êles te peço, não pelo mundo; por aquêles que me 
tens dado e que são teus. . . Pai santo, conserva no teu nome a
quêles que me tens confiado, a fim de que sejam uma só coisa, como 
nós: ut sint unum sicut et nos. Estando com êles, eu os guardei 
no teu nome. E nenhum pereceu, senão o filho da perdição, para 
que se cumprisse a Escritura. . . Não peço que os tires do mundo, 
mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu não sou do 
mundo: santifica-os na verdade. Nem te peço só por êles, mas tam
bém por aquêles que, por tua palavra, acreditaram em mim, a fim 
de que sejam também êsses uma só coisa, como tu, Pai, -em mim, 
e eu, em ti. . . ó Pai, aquêles que me tens dado, quero que onde 
eu estiver estejam comigo, a fim de que vejam a glória que tu me 
deste antes da criação do mundo, Pai justo, o mundo não te conhe .. 
ce, mas eu te conheço; e êles sabem que tu me tens mandado. Eu 
lhes tenho feito conhecer teu nome, a fim de que a caridade com a 
qual me amastes seja nêles, e eu nêles ". 

Calou-se e nenhum dos Apóstolos ousava dizer palavra; só o 
Cedron, roJpndo entre os seixos do fundo do vale as revôltas· águas, 
parecia fazer eco à voz do Senhor. Um véu de tristeza se adensava 
sôbrc as almas: passaram a ponte e acharam-se do outro lado; em 
frente ao térinino do hôrto, eternamente famoso, de Getsêmani. 

Antes de entrar, o Mestre parou um instante e volveu ainda 
uma vez, os olhos para a colina oposta, para a cidade e o Templo, 
do qual dois dias antes havia predito a espantosa ruína. Devia ser 

(1) XVII, I e seg.
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aquêle um espetáculo n:1aravilhoso! Os muros de Salomão, restau

rados por Herodes, elevavam-se soberbamente em tôrno da espla

nada do Moria. A grande porta oriental, com as suas fôlhas de 

bronze cinzelado, indicava o grande ingresso aos pórticos de Hero

des e de Salomão, em cujo meio se alçava o santo e o santo do8

santos. Os raios luminosos da· lua derramavam-se entre as altíssi

mas agulhas do pináculo, contra as ameias das galerias, sôbre 

os alvos mármores, revestindo-os daquela luz incerta que os fazia 

ressaltar sôbre o fundo do céu, como sôbre um manto de azul escu

ro semeado de estrêlas de prata. Na quietude daquela noite prima

veril, a Majestade divina parecia repousar ainda clemente e enter

necida sôbre o trono levantado pelo povo predileto. ó tristeza! Era 

a última -carícia da misericórdia divina sôbre a infeliz cidade (1). 

(1) Olivier. a Paixão, li-v. II, ca.p. I
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IV - NO GETSÊ1"1ANI 

O Getsêmani, ou Hôrto das Oliveiras, às fraldas do Oliveto, de
via ter, além de muitos pés de oliveira, um lagar para o óleo, onde 
os refugiados, durante a noite, podiam achar modesto abrigo. O 

próprio nome nos autoriza a crê-lo. Mas disso hoje já não há traço 

algum. 
Aí existe, entretanto, ainda intata, uma ampla gruta ou ca� 

verna, que entra bem profundamente pela montanha. Também ela 
podia servir de abrigo contra o frio da noite. 

Quando o Senhor ali chegou talvez fôssem nove horas, cal
culando-se que, quando Judas saiu do Cenáculo, já era noite por 
volta das sete. 

À entrada do hôrto, Jesus, rompendo o silêncio, disse aos 
Apóstolos: " Permanecei aqui, enquanto vou orar: " Sedete hic, 

donec va.dam illuc et ormn ,,, (1). 
Não quis, poré1n, ir sozinho, e tomou consigo três dêles, Pe

dro, Tiago e João. Êstes, que tinham visto a glória do Filho do Ho
mem entre os esplendores da transfiguração do Tabor; êstes, aos 
quais no meio da alegria daquele dia solene tinha dado a entender 
" o fim ( ou evento) que estaria para ocorrer em Jerusalém " -
excessurn quem completu-?'US erat in J erusalem; - êstes não se de
viam escandalizar, não o teriam devido, ao menos, e escolheu-os co-
1no testemunhas das imensas penas que se dispunha a sofrer no 
Getsêmani àquela noite fatal. 

(1) São Mateus, XXVI, 36.
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Adiantando-se lentamente com os três para o interior do- hôrto, 
coepit pavere et taedere) (1) coepit contristari et moestus esse, (2) 

começou a tremer; uma tristeza, um tédio profundo lhe invadiu a 
alma, e disse: "A minha alma está triste até a morte": Tristis est

anirna mea usq-ue ad rnortem ( 3) . E ante tamanha dor procura 
uma solidão ainda maior, dizendo aos três Apóstolos: "Ficai aqui 
e vigiai "; e caminhou um pouco adiante ( 4) ou como narra São 

Lucas, com mais precisão (5), separou-se dêles a distância de uma 
" pedrada " - et ipse avu,lsu-8 est ab eis quantum i.actus est lapid-is. 

A prece - Tinha necessidade de estar só, só com o Pai, para 
efundir diante dêle, livremente, o sofrimento da sua aln1a, a prece 
da nossa redenção. E prostrado com o rosto por terra - proc-idit 

·in faciern suam - rezou e disse: "l\'.Ieu Pai, se é possível, livra-me
dêste cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua" (6)
" Pai, Pai - Abba, pater - tudo te é pos�ível. Afasta êste cálice
de mim; não faças porém, aquilo que eu quero, e sim aquilo que
tu queres " (7).

Quais e quantos mistérios nesta dor do Senhor! Não havia 
Êle dito: "De um batismo tenho de ser batizado: e quanto éu1seio 
por que se realize? " Baptismum habeo baptizari et quomodo coar·cto1· 

u.squ,e dum perficiat·ur (8). Não havia pouco antes proclamae.o no 
Cenáculo: " Quão ardentemente tenho desejado fazer esta Páscoa 

convosco!" Não sabia, e como Deus de uma só vontade com o Pai, 
não queria Êle próprio o pleno cumprimento da sua Paixão? Sem 

dúvida. Qual, pois, a razão de uma dor tão profunda para fazê-lo 

exclamar que sua alma estava triste até a 1norte? 

(1) Sã.o Marcos, XIV, 33

(2) São l\Iatcus, XXVI, 37

(3) São Marcos, XIV, 34

(4) São Mateus e São Marcos, lugares citados

(5) XXII, 41

(6) São Lucas e São Mateus, lugares citados

(7) São Marcos, lugares citados

(8) São Lucas, XII, 50

.. 
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O Filho de Deus, tomando a nature.za humana, tornou-se serné� 

lhante a nós, "em tudo", per oninw, menos no pecado (1). E como 

criança cresceu, sofreu fome e sêde, provou o cansaço e o sono, exul

tou pela ressurreição de Lázaro, chorou sôbre Jerusalém; assim, na 

iminência da sua Paixão, sentiu despertar dentro de si a inquietu

de, que em cada coração humano precede o sacrifício e que o leva 
a n1edir qual será o proveito, quais as conseqüências do seu sofrer. 

E porque, pela luz que da Divindade vinha à alma do Reden

tor, tudo foi aberto aos seus olhos, tudo o que era agora iminente 
e tudo quanto devia depois suceder até ao fim dos séculos; assim -
os Padres e todos os místicos estão concordes - naquelas horas su

premas, diante da alma angustiada do Redentor passaram, como em 
um quadro pintado, tôdas as cenas da sua Paixão; viu os horríveis 
dilaceramentos que lhe iam ao encontro; viu a traição de Judas, o 

abandono dos Apóstolos, o tu1nultuar da plebe diante do pretório, a 

flagelação, a coroação de espinhos, a crucifixão e os escárnios a 

que seria exposto pendente da cruz. Mas passou-lhe também diante 

da alma divinamente iluminada tôda a história dos acontecimentos 

humanos até o fim dos séculos. Viu o heroísmo dos mártires a vir
tude dos santos e o imenso amor por Êle de inumerável falange àe 

cristãos, e o seu coração com isso ficou consolado. Mas viu tam

bém os vícios, os pecados, as abominações de todo um mundo per

verso, as heresias e os cismas que haveriam de dilacerar a sua Igre
ja e profanar o santuário. Viu os sofrimentos de tantas almas a 

éle caras e as injustiças a que seriam sujeitas; e o que devia levar 
extrema consternação à sua alma, viu a inutilidade do seu padeci

n1ento pela grande multidão dos réprobos, aos quais a divina Paixão 
não devia ser senão argumento de maior pesar, segundo a profe

cia de Simeão: Positus est hi-c ruina1n et in resurrectionem mul

tuorum in Israel, et i.n sign·um cui contradicetur (2). E o seu divino 

Coração foi dilacerado pela dor. 

Mas esta sua dor não significava nem importava absolutamente 

em recusa do sofrimento. Tantas vêzes já tinha Êle afirma

do a necessidade e a vontade do seu sacrifício in qua voluntate sane-
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tificati suni-us ,; (1), que não se pode ,duvidar fôsse ao encontro da 
morte com vontade resoluta, embora isto lhe causasse terror e lhe 
trouxesse tédio e tristeza mortal, semelhante mesmo ao enf êrmo 
que detesta o remédio, porque desagradável, mas o quer e o ingere, 
porque salutar, como, com admirável lucidez, se exprime Santo 
Tomás (2). 

Mas não foi somente a visão dos seus iminentes sofrimentos 
e das penas futuras da sua Igreja e dos seus fiéis; nem foi só o 
quadro desolador de tôdas as ingratidões humanas e da inutilida
de do seu sofrimento por muitos que precipitou o Coração de Jesus 
em tanta angústia. Outro motivo aí interveio, bem mais nobre e 
alto e que nem sempre e nem por todos é considerado. Êle se en
tristeceu e se condoeu dos nossos pecados e dêles suplicou, por todos 
nós, perdão ao divino Pai: fêz, por assim dizer, o grande ato de
dor de tôdas as ofensas feitas a Deus sôbre a terra. " Chamou a 
si os nossos pecados e por êles se aflige,, - escreve Sto. Ambró
sio. . . ( 3) " Contristou-se dos pecados de todos ", ensina Sto. To
más " ( 4) . E não basta. " Esta dor em Cristo sobrepujou tôda dor
de qualquer arrependido ", (prossegue Sto. Tomás), seja porque o 
Senhor, mais do que ninguén1, conhecia a maldade do pecado, seja 
porque se condoeu da multidão dos pecadores de tôda a terra. Não 
lembra talvez a história dos pecadores que, diante do horror das 
próprias culpas, tocados pela divina graça, se tornaram inconsolá
\-eis, derramaram torrentes de lágrimas, desmaiaram e alguns por 
fim morreram de dor aos pés do Confessor? 

E que devia, ainda, provar Jesus diante da hórrida sobrecarga 
das inumeráveis e indescritíveis iniqüidades humanas, que tomara 
sôbre si e para as quais buscava perdão? Que maravilha, portanto, 
que dissesse: " a minha alma está triste até a morte " e que mais 
tarde caísse em agonia e suasse sangue? 

(1) São Paulo, aos Hebreus, X, 10
(2) P. II, q. 13, ad 8
(3) Peccata nos.tra pertulit et pro ipsis dolet (lib X, in Lucam).
(4) Doluit pro peccatis omnium. Qui dolo!' in Christo excessit omnem dolorem

c·uiuslibet contriti; tum quia ex maiori sapientia et caritate processit, tum quia pro 
omnibus peccatis simul doluit. (P. III, q. 46, ad 7) 
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Contudo, diante destas penas e desta profunda aflição de Je .. 
sus, devemos ter sempre em vista o que escreveu Santo Ambró
sio: (1) tristis est, no-n ipse, non di•l)in.a S'Ubstantia, sed anim.a: 
Triste está, não Êle, não a divina substância, mas a alma. Já que 
é essencialmente impossível que a divindade sofra. Sofria, porém, 
a humanidade assumida pelo Verbo eterno. E aqui está precisa
mente todo o sublime maravilhoso do trabalho da humana redenção. 
O vilipêndio feito ao Onipotente por mesquinha criatura, com o re
belar-se e ofendê-lo, toca o infinito: e não poàe, pois, ser digna
mente reparado senão com uma dor de valor infinito, ou por peni
tência igual (2). Incapaz é, pois, o homem, ser limitado, de satis
fazer à divina justiça, seja com a própria dor, seja com as suas pe
nitências sôbre a terra. r-.; então ·t Eis que o Filho de Deus desce 
do céu, assume uma alma e u1n corpo humano, e como homem ofe
rece ao divino Pai, preces e súpiicas por nós e lança-se ao sofri
mento. E uma vez que as suas súplicas e o seu sofrer são de valor 
infinito, suprem a nossa deficiência. Realmente, como no homem 
composto de alma e corpo, se sofre ou se é ferido um membro diz-se 
e justamente se diz que sofre e é ferido um homem; do 1nesmo mo
do em Cristo, o Homem-Deus, sofrendo a natureza humana, jus
tamente se diz e se deve dizer que sofre o Cristo, isto é, o Homem
Deus: e os seus atos precisamente porque são do Homem-Deus têm 

valor infinito. ó achado admirável da Providência, que soube con
ciliar a plena satisfação da justiça divina com a piedade e misericór
dia para com o homem! "ó profundidade da riqueza, da sabedo
ria e da ciência de Deus! Quão incompreensíveis são os seus 
juízos e imperscrutáveis os seus caminhos! (3). Quanta gratidão não 
devemos ter para corn o divino Pai, que por nós deu o seu Unigê
nito! (4) e quanto reconhecimento não devemos a Êle que, com as 
suas preces e lágrimas e com os seus sofrimentos (5), nos savou das 

(1) Lib. X. in Lucam .
. .. {2) Eis como o inferno, que pela. sua. eterna duração é penit�ci.a, quase infi

nita, é a justa pena dos pecados mortais e dos delitos humanos não perdoados. 

(3) São Paulo, aos Romanos, XI, 33.

(4) « Qui etíam próprio Filio suo non pcpcrcit sed P?'O nobis omnibus tradidit

illum (São Paulo, aos Romanos, VIII, 32) Qui dilexit me. et tradidit semetipsum 

:pro me. Aos Gálatas, II. 20, e aos Efésios, V, 2); 

(5) Precas supplica.tionesque cum ola.more valido et la.crinüs offerens (Sã.o Pa.ulo)
aos Hebreus, V, 7). 
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conseqüências do pecado de Adão _e das conseqüências não menos 
terríveis dos nossos pecados! - Mas prossigamos a narração. 

Já se passara quase uma hora que Jesus rezava. 
Levantou-se, mas os joelhos vacilavam: e foi ter com os três 

Apóstolos que havia deixado pouco distante. Aproximou-se dêles, 
qual homem angustiado, a quem impele o terror de recobrar o con
vívio dos seus amigos, qual o fiel pastor que, desanimado êle pró
prio, até o último momento, guarda o seu rebanho, de que sabe e 
mede todo o perigo (1). Encontrou-os adormecidos, prae tristitia,

"com grande tristeza" nota S. Lucas; e docemente disso se com
padece dizendo a S. Pedro: " Simão, tu dormes? Então não pu
deste velar uma hora comigo? Vigia e ora para não caíres em 
tentação ,, (2). 

Certo, não foi pequena esta falta dos três discípulos eleitos. 
Êles tinham, é verdade, começado a rezar, com a alma consterna
da, mas bem depressa as preocupações pelas graves admoestações 
dadas pelo Senhor se desvaneceram por falta daquela fé viva que 
era necessária e a natureza sobrepujou. Jesus o conhecia e quase 
a excusá-los e a confortá-los acrescenta: " O espírito sem dúvida 
está pronto, mas a carne é fraca n (3). 

E aqui todos os Padres e Doutôres advertem que a omissão 
da oração e1n momentos tão decisivos privava os Apóstolos daquela 
graça que, somente ela, podia torná-los fortes, e predispunha a sua 
mísera queda. 

O Senhor iterum secundo aoiit, voltou em. crescente aflição ao 
lugar da solitária prece; e os Apóstolos, estendendo-lhe as mãos, 
choraram, e depois se atiraram um nos braços do outro, dizendo: 
;, Que lhe aconteceu? Êle está muito pálido ". E puseram-se a re
zar cheios de tristeza . ( 4) . 

Também o Divino Mestre retornava à sua oração: " Pai, se 
não pode passar êste cálice, " nisi bibani illum ", a menos que eu 
não o beba, seja feita a tua vontade'' (5). A oração era a mesma, 

(l) Emmerich, a Paixão dolorosa - De Emmerich e do valor das suas meditações

Yêde nota. I in fine. 

(2) São Mateus e São Marcos, loc. cit.

(3) São Mateus, loc. cit., 40-41; São Marcos, loc. cit .. 37·38.

(4) Emmerich. loc. cit.

(5) São Mateus, ib., 42.
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como nota São Marcos, m�s não tinha sofrido, na forma, variação 
notável: significava mais claramente a resignação ao sacrifício. 

Depois de algum tempo, retornou aos três Apóstolos, mas en
controu-os de novo adormecidos em grande abatimento: Erant eni1n 
oculi eorurn gravati, dizem São lVIarcos e São Mateus. 

Levantaram-se ràpidamente. Jesus dirigiu-lhes de novo a pa
lavra; já que, nota São Marcos (1), os Apóstolos confusos "não 
sabiam o que responder-lhe" ignorabant quid r.esponderent ei. O 
texto sagrado não nos relata esta conversa; e nós respeitamos tal 
silêncio. lvias, oh! se os Apóstolos tivessem velado; se tivessem re
zado, na hora da tribulação, não teriam caído assim tão miseràvel
mente. 

Retirou-se Je3us pela terceira vez, para o lugar de solitário 
recolhimento ewndem sermonem dicens, "renovando a mesma ora
ção" (2). 

A Agon-i.a. E aqui São Lucas narra um acontecimento tão pie
doso quanto extraordinário. Retirado o Senhor a rezar, " apareceu
lhe um anjo do céu para confortá-lo; e, entrado em agonia, rezava 
mais intensamente. E o seu suor se fêz como gotas de sangue que 
corria para a terra" (3). 

A história, começando por Aristóteles, recorda exemplos de 
pessoas que, em momentos de suma angústia e de suma dor, têm 
suado sangue vivo ( 4). Portanto, isto que São Lucas diz de Nosso 
Senhor nada tem por si de inverossímil. Antes nos faz ver a profun .. 
da angústia de seu coração, que nos explica ainda mais f àcilmente 
aquelas suas palavras: a 1ninha alma está triste até a 1norte.

Não se pode pôr em dúvida o fato, nem ao menos criticamen
te, embora é bem verdade, quanto nos expõe São Lucas, seja da 
vinda do Anjo, seja do suor sanguíneo, se ache omitido em alguns 
códices gregos e latinos; mas isto, como .observa Sto. Epifânio (5), 
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(2') São Mateus, loc. ci t. 44.

(3) São Lucas. XXII. 43-44.
(4) Vêde Calmct, Comm. in Sacram Scripturam, Dissert. de sud. sang.

(5) ln Ancorato.



se deve à miopia dos copistas do tempo,. os quais, tendo observado 
que os Arianos se serviam dêste texto para defesa da sua heresia 
contra a divindade de Jesus Cristo, julgaram bem omitir-lhe a 
transcrição. 

Os códices, porém, que a Igreja tem sempre conservado como 
autênticos e íntegros trazem esta narração. Todos os Padres anti
gos, São Justino (1), São João Crisóstomo (2), Santo Hilário (3), 
Santo Epifânio ( 4) , etc., dêlcs falam expressamente, e, longe de 

achar nisso argumento contra a divindade do Homem-Deus, nêles 
descobrem os mistérios do seu amor. Em conclusão, portanto, a au
toridade e a fé constante da Igreja isto nos asseguram. 

Detenhamo-nos, pois, a considerar um momento êste piedoso 
episódio. Como os Anjos tinham cantado o Glória a Deu.s sôbre o 
presépio do Messias nascido, como haviam acorrido a servir ao 
Senhor no deserto, depois do jejum e da tentação do diabo, - et 

ecce .Angeli accesserunt et ministrabant ei (5); - assim, agora, 
um Anjo apreserita-se a Jesus, adora-o e depois o conforta nas suas 
penas. Naquela noite em que foi traído, enquanto os Pontífices e 
os Príncipes do seu povo conjuravam para preparar-lhe morte igno
miniosa e cruel, abandonado por todos; até pelos seus três mais fiéis 
discípulos, que não sabem compenetrar-se das suas angústias, não 
compreendem o momento

> 
talvez não crêem na hora fatal, e se 

abandonam ao sono, para confortar visivelmente a humanidade an
gustiada do Verbo, sobrevém o Divino Pai e envia-lhe um Anjo con
solador. lVIas que poderia êste dizer ao seu Senhor? Ter-lhe-ia tal
vez revelado, além da necessidade do seu sacrifício, os bens imen
sos que daí proviriam, a glória infinita do divino Pai, a salvação 
de n1ilhões e milhões de homens, o seu imenso amor por Êle, a 
exaltação do seu nome sôbre qualquer outro nome, até o fim dos 
séculos, pelo qual diante dêle se ajoelhariam todos quantos estão 
no céu, na terra e no inferno? (6). A Sagrada Escritura não o diz e 
nós não podemos levantar o véu de uma verdade que se liga ao 

, :J Dia!. cum Tryph. 

,z·, Hom. 84. in Math.

< i Lib. X de Trinitate, XLI 

• 4, ln Ancorato, XXXI, seg.

, �-, Sã.o lfaleus, IV, 11

1-5_, São Paulo, aos Filipenses, II, 9.
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1nistério da un1ao hipostática do Verbo divino com a sua assu1ni
da humanidade, mistério que só no céu poderemos seguramente 
apreciar e conhecer. Certo, porém, é que Jesus naquela aparição 
foi animado para enfrentar o grande transe. 

Então como é que o Evangelista narra que, depois da aparição 
do Anjo, Jesus entrou e1n agonia e suou sangue? Se em coisas tão 

sublilnes e divinas é lícito proferir alguma palavra, diremos, con
forme 1nuitos julgam, que Jesus, confortado, inclinou, é veràade, 
voluntária e decididamente a cabeça para beber todo o amargo 
cáiice da Paixão, mas o esfôrço da vontade contra a inclinação da 
natureza humana e dos sentidos foi tanto, para igualar a luta su
prema do hon1e1n na hora ·extre1na, a agonia; e a constrição do 
coração foi tão violenta, que um suor frio primeiro se difundiu por 
todo o corpo; e o suor frio bem depressa, pela reação e o impulso 
do coração, se mudou em quente àerrame de suor, que se fêz a pouco 
e pouco sanguíneo e lhe banhou a fronte e os membros tão copiosa-
1nente a ponto de correr por terra. ó inefável mistério de dor e de 
amor! 

Outra consideração é indispensável fazer-se aqui, análoga àque
la retro mencionada. Conforn1e o parecer de muitos Padres e teó
logos ( 1), não foi só o prospecto das horríveis penas da Paixão a 
causa de tanta angústia do Senhor. Junte-se a isto uma instantís
sima oração, idêntica a uma luta, em que Êle, o novo Adão, feito 

horne1n, nosso advogado, se empenhou por nós diante da eterna jus
tiça, a fim de impetrar perdão para nós e fazer abrogar o quirógrafo 

de ·morte, que, pelo pecado do velho Adão e també1n pelos nossos, 
pesava tremendo sôbre o mundo. 

Nen1 se creia arbitrária esta interpretação. Agonia, no seu sen
tido original grego, significa própriamente lu,ta e luta suprema, qual 
a do homem, travada con1 a morte, na hora extre1na. 

Por isso Santo Ambrósio, falando desta agonia do Senhor e 
dos bens a nós por ela advindos, escreve (2): "Lutou por mim, para 
vencer por mim " - m·ihi luctatus est u.t ·mihi vinc-eret ". 
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(1) Ventura, Omel. VI e VII da Paixão
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bênçãos celestes, nós o temos naquela famosa e misteriosa luta 
travada por Jacó com o Anjo antes de voltar para a sua· terra na
tal (1). Um Anjo durante a noite aparece ao Patriarca, anuncian
do grandes promessas. Jacó pede-lhe a bênção, mas o Anjo não se 
digna dar-lh'a e Jacó, por divino poder, detém o enviado divino, 
luta com êle, chora - flevi.t - mas não o deixa, enquanto não é 
abençoado: e assim um homem luta com um Anjo que representa
va o poder de Deus, vence-o e o obriga a abençoá-lo. Do mesmo mo
do, nota Sto. Isidoro ( 2) , " na Paixão, parece Cristo na debilidade 
da natureza humana triunfar sôbre Deus" in pas.s-ion,e visu�� est 
Christus in corpori-s s1ü ·infirmitate prae·valu.isse Deo. - E êste é 
também o pensamento de São Paulo, quando diz que o Senhor, "ha
vendo oferecido (ao Pai) preces e súplicas com grande cla1nor ..... ê 
lágrimas, foi atendido pela sua digniàade " (3). Eis, pois, como 
esta agonia, que foi uma luta suprema de dor e de an1or de Nosso 
Senhor, lhe fêz suar sangue pela nossa salvação. Graças, pois, ó 
divino Redentor, por tanta misericórdia e bondade vossa, pelas vos
sas lágrimas e preces pela vossa agonia por nós! 

Qual foi o Anjo consolador do Senhor? Comum.ente se admite 
que tenha sido o Arcanjo Gabriel, que vemos ser o mensageiro 
privilegiado do Céu na obra da humana redenção. Ele é enviado 
a Daniel para lhe indicar cinco séculos antes, a época precisa de 
tão grande acontecimento; êle prediz a Zacarias o nascimento do 
Precursor. �le é escolhido para levar a grande mensagem a Maria 
Santíssima. É be1n razoável crer que fôsse êle escolhido pelo divi
no Pai também para esta última piedosa missão. 

E, que momento foi êle mandado a Jesus? No princípio ou 
nos subsequentes estados da sua oração, já que São Lucas, que 
narra a intervenção do Anjo, nada diz dos três estados da oração 

(1) Gênesis, XXXII, Oséias, XII.

(2) In Genesim

(3) Qui in diebus carnis suae preces supplicationesque ad eum (Patrem) . . . cum

clamore valido et lacrimis offerens, exauditus est pro eua reverentia (aos Hebreus, 

v. 7).
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do Senhor? Patrizi (1) põe o suor de sangue no último estado da 

oração do hôrto. E parece isto natural. Abandonado desoladoramen

te por todos, mesmo pelos três mais caros Apóstolos, para consolar 

a humanidade do Redentor, vem um Anjo visivelmente do céu. 

Apesar de animado pelas palavras do Anjo, já certo de estar 

sendo ouvido pelo seu divino Pai, o Senhor levanta-se e volta pela 

terceira vez para junto dos três, que, contristados, pela terceira 

vez haviam adormecido. Vós dormis ainda (diz êle) e repousais! 

Está bem assim. Eis chegada a hora e o Filho do Homem será 

entregue aos pecadores. Levantai-vos e vamos. Eis que se aproxima 

aquêle que me atraiçoa. "E já se via entre as árvores, junto à ponte 

sôbre o Cedron, avançar, cauto e suspeitoso, forte manípulo de 
homens". 

A captura - Os Apóstolos se haviam, entretanto, deixado ven

cer pelo sono. Mas Judas, os Fariseus e os outros inimigos do Se

nhor não haviam perdido o tempo. Quantas vêzes se renova esta 

dolorosa verdade! Os maus semeiam a cizânia e trabalham e os bons 

dormem! Nas três ou quatro horas passadas depois que havia dei

xado o Cenáculo, Judas se apressara em juntar numeroso grupo 

de pessoas armadas, - uma coorte de homens com seu tribuno, 

diz São João para indicar forte companhia de homens com seu 

comandante; turba mu,lta) dizem com mais exatidão os outros Evan

gelistas, - turba munida de espadas e de bastões, cum gladiis et 

fustibus, e provida de lanternas, de tochas e de armas, cum lanter

ni.s, facibu,ç ,et armis, acrescenta São João. 

Judas tinha obtido dos Pontífices, tan1bém, oficiais. ministros.

Em auxílio ou em guarda? Talvez por ambos os motivos. Do trai

dor pago, bem se podia duvidar, embora Judas, já agora domina

do por suas paixões e por Satanás, não mais tivesse necessidade 

de estímulo para o mal. Deu antes, com revoltante cinismo, as ins-

(1) Contextus quatuor Evangeliorum
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truções aos seus homens, para que não se enganassem na captura; 
e para lhes fazer conhecer o Nazareno, estabeleceu um sinal, no 

qual não se pode pensar sem que o espírito se revolte; o beijo da 

amizade: " Aquêle que eu beijar, é .'Êle ,, . E, com impudência não 

menor, acrescentou o conselho de acautelar-se bem para poder con
servar o prêso: "Prendei-o e conduzi-o com precaução" (1). 

De sua parte, o Divino Mestre, com os três Apóstolos, teste
munhas de sua agonia, encaminha-se para os oito, e com êles para 

a entrada do jardim onde, de súbito, se põe diante do traidor que, 

dissimuladamente, se aproximava. Êle calculava, talvez, surpreen

der o Mestre na oração ou no sono, e, dando-lhe um beijo, designá
lo aos esbirros, e entregar-lho sem se fazer descobrir demasiada

mente. Estulto! Não contava com a clarividência divina de sua ví
tima! Jesus, porém, descobre a trama, e, fazendo-se antes rodear 
dos onze, revela o infame proceder do traidor, dizendo-lhe resolu� 

tamente: " Amigo, a que vieste? " Era ainda uma palavra suave 

de saudação ao coração do discípulo. Mas, ai! Judas fica surprêso, 

mas não se comove com o inesperado cumprimento. . . Pelo contrá
rio, perturbado (como bem se depreende das suas palavras, segundo 

o texto grego de São Marcos) (2) balbucia: Rabbi rabbi - mes
tre, mestre - ave." E súbito - confest-im, .�tatim, como notam
São Marcos e São Mateus - beija Jesus. E Jesus, a êle: "Judas, com

um beijo entregas o Filho do homem? " ( 3) .

Estas palavras, que revelavam a ciência divina do Mestre, que 
faziam ver que era dêle conhecida a palavra de ordem da traição, 
deviam ser um raio sôbre a alma do discípulo traidor. Não lhe fêz, 
porém nenhum efeito. O celerado, caído no abismo do mal, faz-se 

mais ousado, - q,uum in profundum vener-it, conternnit. A inefá

vel doçura das palavras do Divino Mestre despertou-lhe ao menos 
um sentimento de remorso no ânimo do traidor? Não o sabemos, 
A Escritura não o diz ( 4) . 

Entretanto, detenhamo-nos um instante a contemplar esta ce-

(1) São Marcos, XIV 44.

(2) XIV, 45.

(3) São Lucas, XXII, 48.

(4) Há alguns que dão outra ordem a êstes 'Últimos acontecimentos, isto é, põem

primeiro a interpela�o de Nosso Senhor aos esbirros, narrada poo- São João, depois o 
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na única no mundo: Jesus, abraçado a Judas, Jesus que se deixa 

beijar pelo traidor e que, descobrindo-lhe, embora, o delito, lhe dá 

o nome de amigo: amant-i af f;ec't'u, corripit ( 1) ; trucem bestiam

av-ersatu,s non est (2). Mais que o olhar amoroso para Pedro, mais

que o perdão a lVIadalena, mais que o Paraíso prometido na cruz

ao ladrão, êste tratamento do Redentor nos enternece e confunde.

Quanta bondade, quanta misericórdia! Que lição de caridade e pa

ciência para nós, miseráveis pecadores! Como isto nos abre o cora

ção a esperanças imortais! Sim, certamente, mas, desde que não

resistamos à graça, não fechemos os olhos à luz da verdade, faça

mos humilde penitência, e sigamos a Pedro, e não a .Tudas!

Os Apóstolos, tomados de indignação contra o companheiro 

infiel, acercavam-se ameaçadores de Jesus. E êste, em meio da e

moção do grave momento, tranqüilo vai ao encontro da turba dos 

soldados, que, surpresos, êles também, ficam por um momento imó

veis. 

"A quem buscais?", pergunta Êle, com voz firme. "A Jesus 

de Nazaré", respondem (3). E Jesus; "Sou eu". Judas, no entan

to, certamente para fugir à ira dos antigos colegas, foi juntar-se 

aos soldados. E êstes, quando o Senhor disse: " Sou eu ", como gol

peados pelo vento impetuoso que abate os cedros do Líbano e re

volve o deserto, recuaram e caíram por terra. As suas lanternas a

pagaram-se e Jesus, circundado dos onze, iluminado pelo esplendor 

da lua, parecia o "Vencedor que triunfa". 

Levantaram-se espavoridos. E Jesus repete a pergunta: "A 

quem buscais "? " A Jesus de Nazaré ", replicaram. E o Senhor: 

"Eu já vos disse que sou eu. Portanto, se me procurais, deixai que 

êstes se vão ". Era uma ordem, que, como veremos, os esbirros 

não tiveram coragem, ou melhor, não puderam violar. 

beijo de Judas e o resto. Mas não é assim. São Ma.teus e São :Marcos, peremptôriamente 

diz<!m que Judas con:festim, sta.tim, súbito se aproximou para o beijo fatal. Aceite

mos pois. .as palavras do sagrado texto . 
• 

(1) São Bernardo. Sermo de pa.ssioni Domini.

(2) Theoph. in J oannem.

(3) São .João, XVIII, 4 e scg.
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Vendo, entretanto, os onze, como se desenrolavam as coisas>

disseram ao Senhor: " Lançamos mão das espadas "? E um dentre 
êles, Pedro, sem mais, puxa do ferro e desfere um golpe no primei

ro que se adianta, - um servo do Pontífice, de nome l\iialco - e cor� 

ta-lhe uma orelha (1). 

O tratamento audacioso do príncipe dos Apóstolos aumentou 

a confusão daquela cena. Jesus dirige-se aos seus e diz: " Deixai 

fazer; basta assim "; e a Pedro: " Mete a tua espada na bainha; por
que quantos puserem mão à espada; pela espada perecerão. Que 

crês tu? Que eu não possa pedir ao meu Pai, e que Êle não me da

ria mais de doze legiões de anjos? Mas como então se cumpririam 
as Escrituras que dizem: assim é necessário que seja? E não deve• 

rei beber o cálice que o Pai me tem dado? " E, aproximando-se 

de Malco, toca-lhe a orelha, deixando-a perfeita. 

Temos aqui uma série de acontecimentos maravilhosos. Sou 

e-u, diz Jesus, e os adversários caem por terra. Só f:le fica de pé.

Sómente �le é! De outra vez, foi pronunciada esta potente palavra,

sôbre o Orebe e sôbre o Sinai: e era a voz de Deus, que ao imenso

povo hebreu, entre os raios e os trovões, anunciava os seus man

damentos. Eu sou Aquêle que é. Eu sou o teu S.enhor e Deus. Ainda

uma treceira vez ela se ouvirá e neste mesmo vale de Josafá; e será
novamente a voz do Filho de Deus, que às humanas gerações ressus

citadas aparecerá para julgá-las; e para os réprobos, enregelados

de terror, soará a tremenda palavra da eterna condenação. Qu,id

1·egnaturus pote1·-it, qui moritur-us haec potuit ? " Que poderá, quan

do reinar, aquêle que estando para morrer tanto pôde "? diz Santo

Agostinho (2) e semelhantemente São Leão Magno (3). " Falais

de legiões de anjos ''? Quo 1nihi legiones Angelor·um? exclama San

to Ambrósio ( 4) . Se a êles faz menção o Senhor, é ainda para ser
vir-se de vocábulos e figuras humanas, com homens que não com

preendiam o seu divino poder. Eis que a uma só palavra sua uma

turba, de ódio feroz e com armas terríveis, sem receber um só

golpe, é sacudida, repelida, jogada por terra!

(1) Todos os Evangelistas nos lugares citados.

(2) Tra.ct. 112 in J oannem.

(:l) Scrmo 5 de Passion�.

( 4) ln Lucam.
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A êste prodígio, já de per si grande, outros se ajuntam: o 
descobrimento do traidor e da sua palavra de orde1n para a prisão, 
coisa por sua natureza secretíssima e, no entanto, conhecida e ma
nifesta ao Senhor; e mais ainda a cura milagrosa de Malco. Mas 
para que serve? Naquele momento, todos estavam cegos: uns, por 
�ebilidade e temor, outros, por malícia e iniqüidade. Mais tarde, 
como abriram os olhos os Apóstolos, assim 1\'Ialco e 1nuitos daque
la turba armada se arrependeram e se reuniram à família cristã. 
(1). lVIas naquele momento os seus olhos estavam fechados e, per
mitindo-o Deus, as suas mãos, cometendo um delito, serviram aos 
desígnios eternos: f amulatae sunt Salvatorem.

Êle, contudo, voltando-se para aquêles ministros e para aque
la turba armada, atira-lhes na face, amarga reprovação, e acaba 
por lhes dar o poder de prendê-lo: " Saístes com espadas e bas
tões para prender-me como se se tratasse de um ladrão; enquan
to, todos os dias, eu estava convosco no Templo, sentado para en
sinar-vos, não tínheis levantado as mãos contra mim. Mas esta é

a vossa hora e do poder das trevas, a fim de que se cumpram as 
Escrituras ". 

As palavras estavam pronunciadas, a permissão concedida. E 
aquêles carrascos agora - não antes - adiantaram-se, atiraram
se contra Jesus e ataram-no ferozmente, sem nenhuma formali
dade legal, como um malfeitor em flagrante. E os Apóstolos? e 
Pedro? Omn��, relicto eo, fugerunt: " Todos, abandonando-o, fu
giram ". Nenhum foi detido, nem sequer Pedro, o qual, no entan
to, parecia tão suspeito. E por quê? Porque se opunha à palavra 
e à vontade daquele que tinha dito: " Se me procurais, deixai ir' 
êstes n, e a fim de que se verificasse aquilo que Êle pouco antes, 
na sua oração ao Pai, havia proclamado: "Daqueles que tu me 
tens dado, não perdi nenhum ,, . 

Começava assim também aqui a verificar-se a palavra profé
tica do Redentor. Começava a humilhação que devia chegar até 
à morte, e à morte na cruz; mas sempre acompanhada e envôlta 
em acontecimentos que revelavam a divindade da vítima e deviam 
dar a Jesus um non1e acima de qualquer outro nome. 

(1) Emmerich, Ioc. cit. e outros.
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V - SôBRE O SIÃO 

!flm cam·inho para a Casa d.os Pontffices. - Cum leginius te

neri Jesum, caveamus tne pute1nus eum teneri invitum et quasi in

firmurn: quando lemos ter sido prêso Jesus, guardemo-nos de acre

ditar que Êle tenha sido prêso pela fôrça e quase por sua fraque

za (1). "llle enim quando voluit detentus est, quando voluit occi

s-us est (2), ou, como diz o profeta !saias (3): Oblatu-s est, quia 

ipse voluit: " Foi oferecido, porque Êle próprio o quis ". Os mi

nistros do Sinédrio e aquela turba de soldados nada teriam podi

do contra Êle, se Êle não o tivesse permitido; e isto :Êle provou

lhes à evidência, fazendo-os cair por terra cmn uma só palavra. Mas, 

uma vez demonstrado o seu poder sôbre-humano, o que exigia a 

glória de Deus e o prestígio da missão, do Redentor, deixou que 

tivessem livre curso as leis da natureza e o arbítrio, ainda que iní

quo, do l'J,omem. O mesmo se deu quando criança, diante do furor 

de Herodes, que procurava para a morte o nascido rei dos Ju

deus; não deteve a mão do ímpio tirano, não f êz intervir extraor

nários prodígios, mas subtraiu-se à perseguição, fugindo, com Ma

ria Santíssima e José, para o Egito. 

Recordemo-lo, que em nossas curtas e rápidas visões, diante 

do mal Que alaga, a pintar de lindas côres a iniqüidade, queremos 
ver intervir sem tardança a justiça divina. Intervirá esta, certa-

(1) Santo Ambrósio, In Lucam.

(2) Santo Agostinho, Tract. 28 in J oannem e Tract. 112.
(3) Cap. LIII, 7.
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mente, mas, a seu tempo, quando a infinita sabedoria de Deus jul

gar o momento oportuno para a sua maior glória, para a ordem 

das coisas criadas e para as condições humanas. 

Jesus, pois, foi ao encontro da morte, porque o quis. Filho de 

Deus, feito homem para ser o novo Adão de uma geração melhor, 
enquanto oferece espontâneamente a sua hu1nanidade aos padeci
mentos e à morte, para satisfazer à divina justiça, reden1ir-nos da 

escravidão do demônio e, com os seus méritos, abrir�nos as portas 
do Paraíso, conquista um título, se se pode dizer, também maior, 
à nossa gratidão, pela espontaneidade do seu sacrifício; do mes
mo modo que um bon1 pai de fan1ília diante de seus filhos acres

centa novo título ao seu amor pelas fadigas e canseiras que afron
ta livremente para lhes melhorar o estado. 

Ataram Jesus com cordas e correntes, do modo mais bárbaro. 

Não inutilmente havia dito Judas " conduzi-o com cautela"; te

miam alguma. surprêsa e queriam bem assegurar-se. Estavam tam
bém impelidos por aquêles prevaricadores ministros do Sinédrio, 

que haviam acompanhado Judas e a turba e por aquêle poder das 

trevas
) 

ao qual agora pelo Senhor foram dadas mãos livres; mas, 

para cevarem a sua maldade sôbre a vítima, talvez os impelisse 

tan1bém um sentimento de desdé1n e de desforra sôbre o Profeta, 

o qual os havia abatido com uma palavra, e do qual, por um mo
mento, haviam triunfado. Deveriam, então, dizer-lhes: " Ah! ago

ra te temos em nossas mãos, não nos escaparás; onde estão, agora,

as tuas fôrças? Livra-te, se puderes; onde estão as tuas astúcias? "
E não pensavam que, como Sansão, assim, e também 1nais, sem

comparação, o Senhor teria podido, de um golpe, despedaçar, co

mo uma teia de aranha, todos aquêles enredos. Mas o Senhor lhes

havia dito: " É esta a vossa hora e a do poder das trevas ".
Puseram-se em ordem, finalmente, e, pôsto no meio o prisio

neiro, aviaram-se depressa para conduziwlo aos sumos sacerdotes, 
arrastando-o cruelmente sem contemplação. Tornaram a passar a 
ponte sôbre o Cedron e começaram a descer pelo vale. A certa al� 

tura, um jovem, adolescens quidar,i (1), envôlto em um lençol, talvez 

o do seu leito, se dispôs a segui-lo. Mas, a êsses satélites, isso não

(1) São Marcos, XIV, 51-52.
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agradava; não estavam sem ten1or: não podia êle ser enviado dos 
partidários do Nazareno? Voltaram-se, pois, de repente, para se

gurá-lo e, de fato, o seguraram, porque não estava protegido pe
la palavra onipotente daquele que havia dito: "Deixai ir êstes ". 
Mas êle, deixando-lhes nas mãos a coberta, niulus profugit ab eis, 

nu escapou-lhes das mãos. 
Quem era êste? Há quem pense fôsse o próprio Evangelista 

São 1v1arcos, o qual narra o fato; outros que fôsse o apóstolo João 
ou Tiago, o Menor (1). N.Ias é bem difícil admitir que um dos A

póstolos, que haviam escapado todos por ocasião da prisão do Se

nhor, se pusesse a segui-lo assim de perto e com aquêle traje, en
rolado num lençol, super nudo. Veremos, sim, dentro em breve, 
dois Apóstolos seguirem o Senhor mas a longe, de longe. E óbvio, 
portanto, supor que um homem daquelas circunvizinhanças, que 
ali dormia tranqüilamente na sua choupana, despertado pelo ru
mor da turba que passava, atraído pela curiosidade, sem pensar 
em vestir-se melhor, envôlto no lençol, se resolvesse a segui-los. 
Pense cada un1 o que 1nelhor lhe parecer. 

Depois da metade do vale, uma estrada rasgava a colina e con
duzia à porta (equor·um ou aquarum?) da cidade, que dava aces
so ao quarteirão Ofel, já mencionado. Era o caminho mais curto 
para chegar à casa dos Pontífices, e1n Sião, cortando a cidade ao 
sul da esplanada do te1nplo. A turba e os oficiais tinham pressa de 
chegar, e é de crer tenham tomado êste caminho. Tal é também 
a opinião de 1nuitos comentadores. 

O Ofel era habitado por gente do povo, exaltados sequazes 
e amigos do Nazareno, muitas vêzes por �le milagrosamente be
neficiatj.os. Era de temer, à sua passagem ali, qualquer movimen
to e uma tentativa de libertação do prisioneiro. lVIas o Sinédrio 
havia pensado nisto; e fêz ocupar a praça e as estradas por bom 
trôço de guardas (2). Êstes mesmos movimentos, porém, e, depois, a 
passagem rumorosa da turba que conduzia o Senhor e parecia 
exultar como o vencedor capta praeda, deram o alarme àquela boa 
gente, que se apresentava, saía e andava procurando o que fôsse. 

(1) São Gregório Magno, Moral. XIV; Theophil, ln :rvrarcum, XIV, 9.

(2) Emmerich, Joc. cit.
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E como viu o amado Mestre no meio dos esbirros, pâlido, com a 
veste arregaçada, empurrado, e arrastado sem contemplação, le
vantou de cada lado um côro de vozes de indignação e de protes
tos; muitos choravam. Não faltaram, porém, espíritos débeis, que 
se escandalizaram e deixaram penetrar no seu coração a dúvida 
e a desconfiança, primeiro passo para o abandono da causa do 
Senhor. 

Atravessado, finalmente, o quarteirão, o cortejo desceu ao 
vale intermédio de Jerusalém, e de lá começou a subida do Sião 
por entre os hortos e os jardins que se estendiam pela encosta da 
colina, até que chegaram à casa dos Pontífices. 

Anás, Cai/ás, o Sinédrio. - Uma palavra sôbre êles: é me
lhor conhecê-los, antes de prosseguirmos a narração. 

Anás, filho de Seth (Hannan-ben-Seth em Hebraico) parece 
que foi eleito regularmente, Sumo Pontífice, quando, expulso Ar
quelau filho de Herodes I ( o bárbaro assassino dos meninos Ino
centes), Roma assume diretamente o govêrno da Judéia, por meio 
de um Procu1·a.dor. Nove anos depois foi êle deposto, se bem que 
vitalício devesse ser o ofício do Su1no Pontificado. Mas o onipoten� 
te governador de Roma assim o quis e não havia como replicar
lhe. Anás, porém, conservou sempre aos olhos dos fieis Israelitas

o prestígio da sua eleição.

Teve vários sucessores de breve duração, até que se chega a 
Caifás, seu genro, o qual, comprada a tiara a grande preço, a cin
gia por dezesseis anos, quando Jesus foi levado ao seu tribunal. 

Home1n débil, estava integralmente nas mãos do sogro, Anás, 
velho hábil, astuto, rico, o verdadeiro chefe do particlo sacerdo
tal, tanto que se costumava1n colocar juntos os seus nomes, an
tes de prepor o de Anás ao de Caifás: sub principibus sacerdotum 

Anna et Caipha (1). Anás, portanto,_ deve ser considerado o ver
dadeiro autor do assassínio jurídico que estava para se cumprir 
e sôbre êle recai a primeira responsabilidade do deicídio. 

(1) São Lucas, III, 2.
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Um quadro, ainda que bem ionge de ser agradável, das qua
lidades de Anás, de Caifás e de suas familias, no-lo dá o historia
dor hebreu Flávio José, juiz certamente insuspeito. E no Talmud, 
texto legal da nação hebréia, dêle se acha escrito: " Que ira de 
Deus, a família de Simão Boeto! Sejam malditas as suas línguas! 
Que desventurai aquela família de Anás! Sejam n1alditos os seus 
assobios de víbora!" Tais eran1, portanto, ao tempo do Senhor, os 
supremos chefes da religião de Israel. 

Mas, por maior que f ôsse a autoridade dos Sumos Pontífices, 
ela não era absoluta. O supre1no julgamento dos negócios compe
tia ao Sinédrio (Sanhedrin), o grande Conselho da nação, a quem 
especialmente

1 
desde o tempo dos Macabeus eram atribuídos os ne

gócios mais graves, religiosos e políticos. Os romanos lhe haviam 
delimitado bastante a competência e, sobretudo, o haviam privado 
do poder de vida e de morte; mas, contudot o poder do Sinédrio era 
sempre grande, como se depreende dos Atos dos Apóstolos, dos Evan
gelhos e do Historiador José: a própria prisão do Senhor o prova. 

O Sinédrio era presidido pelo Su1no Pontífice do tempo conse
qüentemente agora por Caifás. Conpunha-se dos chefes das tribos 
sacerdotais, também chamados Príncipes dos Sacerdotes, dos doutô
res da lei; dos Escribas e dos outros seniori do povo hebreu. 

Ao tempo de Nosso Senhor, como tôda a classe dirigente he
bréia e muitos do povo, assim também o Sinédrio se dividia em 
duas facções: dos Fariseu.,s e dos Saduce·us. Os primeiros passavam 
por zeladores da lei, até ao ridículo, tanto por se crerem obriga
dos a pagar ao Templo o dízimo até da salsa que tinham em seus 
vasos, como pela ostentação de longas orações no Templo e até 
nos ângulos das praças, in angulis platearurn, para desfrutar a cre
dulidade pública; mas, debaixo desta vestimenta escrupulosa e de
vota, escondiam o coração corrupto, cheio de vícios, de injustiças 
e de rapina: hipócritas, verdadeiros sepulcros caiados, como mui
tas vêzes os chamou o Senhor; raça de víboras, como os qualifi
cou o Batista. 

Os Saduceus ficavam ainda mais abaixo; eram verdadeiros 

céticos e epicureus: não admitiam a imortalidade da alma e, daí, 
tão pouco a ressurreição final e a vida eterna; tôda a sua preo� 
cupação era gozar a vida presente, observando embora e fazendo 
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observar as prescrições mosaicas, em tudo quanto exigia a ordem 
pública, -o viver tranqüilo e o gôzo da vida. l\iiuitos da casta sacer
dotal militavam nesta facção, e entre êles, parece certo, estavam 
também os Sumos Sacerdotes, Anás e Caifás. 

Tão baixo havia caído o sentimento religioso entre o povo 
eleito, na própria casta sacerdotal e no supremo Conselho e Pon
tificado Hebreu! Era, pois, tempo de o Filho de Deus vir dissipar 
tanta treva, tanta perversão de idéias, tanta corrupção de costumes! 

Os Saduceus entendian1-se muito bom com os Romanos, ao 
passo que os Fariseus os detestavam realmente. Uns e outros, po

rém, esperavan1 - era o sentimento, então, geral no mundo -
esperava1n, c1nbora com finalidades um tanto diversas, o Cristo, 
o lVIessias, que, segundo as falsas idéias do Sinédrio e a errônea
interpretação por êles dada às Sagradas Escrituras, devia ser o

glorioso chefe da nação hebréia, que a haveria de libertar do jugo
estrangeiro e fazê-la dominadora de tôda a terra.

Mas, quanto a Jesus, que êle fôsse o esperado M ess·ias, não 
queriam absolutamente admiti-lo. Antes Anás e Caifás, Fariseus 
e Saduceus, e a maior parte do Sinédrio odiavam com tôda a f ôr
ça da alma o jovem profeta de Nazaré, o qual tinha tido muitas 

vêzcs a audácia (e era dever seu: por isso o Filho de Deus havia 
descido do céu), de desmascarar os vícios do seu coração e a per
versão de sua · doutrina. Os seus próprios feitos gloriosos, os seus 
milagres, o seu falar divino, o favor de que era cercado pelas mul
tidões, tudo isto era, para êles, un1a fonte de aversão e de inveja. 
Julgavam-no inovador perigoso que não correspondia em coisa al
guma ao seu ideal do Cristo (e não podia corresponder); entre
tanto, Éle, sen1 muitas reservas,· gostava de se fazer passar por 
tal. Firmes, pois, na idéia de que o Messias devia ser grande ca
pitão e rei que libertaria a nação do odiado jugo dos Romanos e 
não encontrando em Jesus êsse pretenso caráter, temeram que 
Êle os fôsse comprometer com os Romanos, sem conseguir a es
perada libertação, agravando antes a sua condição. - Si d-imittimus

e?1,m .�·ic., or11,nes crede·nt in eum: .et 1ven-ient Ro-nutni ,et tollent nos

trwrn locum et gentem (1). E, conquanto quase todos aspirassem 

(1) São João, XI, 48.
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a libertar-se do jugo de Roma, todavia, _contra Êle também êste 
temor serv�a e o fizeram valer, para lançá-lo contra a plebe, como 
veremos. E assim, segundo agudamente nota Santo Agostinho pa
ra assegurar-se do favor de Roma, como êles diziam, perderiam 
tudo, êste favor, a redenção, a pátria, a própria nacionalidade. Mas 
os milagres e as obras prodigiosas do Senhor? Fazia-se então co

mo hoje: explicavam-se; e, quando isto não bastasse, punham-se 
em dúvida, criticavam-se. Em vão havia dito o Senhor: "As obras 
que eu faço em nome de meu Pai, essas dão testemunho de mim ... 
Se em mim não quereis crer, crede nas obras, para que saibais e 
acrediteis que o Pai está em mim e eu no Pai" (1). Nada se po
dia diz€r de n1ais eficaz, nada de mais convincente. Mas, infeliz
mente, quando as paixões se apoderam do espírito, já não se vê 
mais, já não se escuta mais e a verdade já não encontra mais o 

caminho da inteligência e do coração. Verifica-se, então, o que 
Isaías predisse dos seus contemporâneos (2) e o que o Senhor lamen
tava com os Apóstolos: " Ouvireis com os ouvidos, mas não en
tendereis; vereis com os olhos e i no entanto, não vereis:'" Auditu

au.dietis -et non intelligetisJ et videntes videbitis, et non videb·itis; 

incrassatuni enirn est cor populi huius JJ (3). 

De u1n tribunal composto de tais elementos, presidido por se
melhantes sujeitos, assim apaixonado contra o Senhor, que coisa 
se poderia esperar, de reto e de justo? Êle era, como hoje se di
ria, recusável, porque formado de juízes na maior parte suspeitos. 

Mas não basta. Depois da ressurreição de Lázaro, reunidos 
os membros do Sinédrio, em Concílio secreto, tinham decidido des
fazer-se, de qualquer forma, do Senhor e matar, com Êle, também 
Lázaro, para sepultar até a memória do odiado Galileu. Caifás, 
êle próprio, se havia feito promotor de semelhante perfídia, di
zendo: " É preferível que um só homem morra pelo povo, a que 
todos pereçam: " Expedit -vobis ut unus homo rnoriatur pro popu

lo et non tota gens pereat ( 4). Jesus, pois, pelo bem público (se• 

(1) São João, X, 25 e 38.

(2) VI, 9.

(8) São Mateus, XIII, 14-15.

(4) São João, XI, 50.
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gundo o que êles pensavam) devia ser sacrificado: êles o haviam 
decidido. Como poderiam em tais condições ser seus juízes? 

É �em verdade que, estando próxima a Páscoa, êles haviam 
logo acrescentado: " Não em dia de festa, para não suscitar tu
multo: "Non in die jesto,, ne turn;ult1.tS fieret in POP'Ulo (1). Mas, 
quando, dois dias antes da Páscoa (2), se apresentou o traidor e 
lhes ofereceu auxílio, mudaram logo de opinião; e quando, no dia 

14 de Nisan, Judas voltou para apressar o golpe, com fúria descon
posta se puseram a concentrar para que tudo fôsse cumprido, jul
gamento, condenação, execução, antes do grande sábado da Pás
coa. Não havia tempo a perder: apenas vinte e quatro horas os se
paravam da festa. 

Proibia a lei julgar de noite e na vigília de um dia festivo; e, 
no entanto, o 1nomento em que Jesus era arrastado ao julgamento 
era noite plena, e uma noite que precedia a maior solenidade he
bréia. As irregularidades multiplicavam-se. Mas, que importava 
àqueles celerados, desde que chegassem ao têrmo estabelecido e

salvassem as aparências? Verificava-se o que o Profeta havia anun
ciado: "Os seus juízes são lôbos da noite": ludices e·ius lupi ves

pere (3). 

Assim, pois, contra as maquinações e os conselhos dos ímpios, 
realizavam-se os desígnios de Deus ( 4) e a própria vontade daquele 
que havia dito: "Ninguém me tira a vida, mas eu a deponho e 
tenho o poder de depô-la e tenho o poder de retomá-la" (5) e que, 
poucos dias antes, aos Apóstolos havia anunciado: " Eia, subamos 
a Jerusalém ... e entregá-lo-ão (O filho do homem) à gentalha pa
ra ser escarnecido, flagelado e crucificado; mas ao terceiro dia 
ressurgirá " ( 6) . 

Estava estabelecido que durante a festa se devia evitar a pri
são; e eis que, pela iníqua e não prevista intervenção de Judas, os 
acontecimentos se precipitam e devem pôr as mãos no Senhor na 
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(2) E1·at autcm Pa�cha �t azyma posta biduum (São Marcos XIV, 1).

CR) Sophonia, III, 3. 
(4) Ego sum Deus ... consilium meum stabit et omnis voluntas mea fiet (Isaías,

LXVI, 8-10).
(5') São João • X, 18. 
(6) São Mateus, XX, 18-19.



própria tarde do dia da Páscoa. A Páscoa Judaica éra o prenún
cio da cristã; o cordeiro imolado, cujo sangue havia salvado do 
anjo exterminador os hebreus no Egito e cuja memória. se reno
va cada ano, no povo eleito, era a imagem do Cordeiro imaculado 
de Deus, que, com o seu sangue, devia remir todo o gênero huma
no: e, sem o saber, contra a sua vontade, no dia histórico do acon
tecimento figurativo, a Páscoa judaica, a Sinagoga realizava as 
profecias e as imagens. Queriam, sem rumor e quase na sombra, 
desfazer-se do Nazareno, para não ter de permeio o testemunho 
e o distúrbio da multidão; e eis que o feu sacrifício se consuma 
na Páscoa, quando uma multidão de Hebreus de tôdas as partes 
da terra costumava acorrer à cidade santa. Vai-se prender o Se
nhor, por temor de tropeços, no silêncio da noite avançada; e, en
tretanto, naquela mesma noite, tôda Jerusalém ficou disso sabedora. 

Aspecto de ,Jerusalhni nesta ho1·a. - A vasta e populosa ci
dade e as tendas daqueles hóspedes pascoais copiosamente levan
tadas em tôrno dela, estavam imersas no silêncio da noite, quan
do, decidida pelos Sumos Sacerdotes a prisão do Senhor, os men� 
sageiros dos tribunais foram com presteza enviados aos arredores 
para convocar precipitadamente os membros do Sinédrio e reco
lher testemunhas de acusação. Era preciso agir depressa: naquela 
mesma noite se devia realizar o primeiro julgamento, que, natu
raimente, não podia ser outro senão de condenação. Era indispen
sável dar à coisa aspecto legal aos olhos do público, para descon
certar os sequazes do Kazareno e, também, para pesar sôbre o 
Governador romano, a quem por último era preciso recorrer-se, 
para executar-se a condenação à morte. Foi, pois, um corre-corre 
pela cidade, um bater às portas, aqui e ali, um gritar para des
pertar os que dormiam e solicitar-lhes subir o Sião. 

Os cidadãos, que, ante a grande afluência de povo por causa 
da Páscoa, já estavam apreensivos, despertavam: êste, com temor 
de uma revolta, fechava as portas; outro aceitava o convite; ou
tro pedia notícias; outro, ao saber que Jesus havia sido prêso, co
mentava com satisfação o acontecimento, que a pouco e pouco 
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tomava aspecto fantástico. "Ah! - diziain - agora se verá quem 

Ele é; muitos estão jmplica.dos nas façanhas do Galileu; é bem 
qu� sejam chamados para escrutínio êsses inovadores, que quere1n 
ser melhores do que os outros e mudar as nossas tradições. Que 
acontecerá? O fato tem raízes mais profundas do que se pensa. 
Estes faziam escândalo; aquêles, aterrados e chorosos, temiam ma
nifestar os próprios sentimentos, pois que os inimigos do Naza
reno, que agora triunfavain, podiam dar-lhes incômodos. Os bons 
habitantes de Ofel, corno se viu foran1 os n1ais desconcertados. O 
silêncio noturno era cada vez mais perturbado pelas pessoas que 
iaro e vinham e se encan1inhava1n para Sião, donde desda descom
posto vozerio e um esplendor de fachos. 

Os soldados romanos, que davam guarda à cidade, atentos a to
dos êsses 1novimentos, reforçavam seus pôstos. Pilatos, o governa
dor romano, devia ser de tudo informado irnediatamente. 

Os Apóstolos, fugidos no momento da prisão do Iv1estre, an
davan1 errando, uns a procurar um refúgio, outros a levar noti
cias e ainda outros a consolar-se, a condoer-se com um amigo. Pe
dro e João a longe_, de longe, se dispuseram a seguir o cortejo do 
Senhor (1) ! 

Não se pode duvidar que sem demora, naquela n1esn1a tarde, 
a beata Virgem e as piedosas mulheres que seguiam Jesus, tives
sem sido postas ao corrente dos graves acontecimentos. A penosa 
missão dêste aviso talvez Iôsse assumida por João, o mais jovem 
do Colégio Apostólico, que foi também o mais animoso e mais 
fiel ao Divino Mestre, naquelas duras emergências. 

Os místicos são do parecer de que
1 

enquanto agonizava Jesus 

no G�tsêmani, a divina Mãe, em longínquo pressentimento, sofria 
com Êle e por Êle em seu íntimo. Sabia dos graves discursos pro
nunciados no Cenáculo pelo Senhor, naquela tarde; sabia, ainda, 
que o momento doloroso, predito pelo velho Simeão, já se estava 
aproximando e sentia a alma preparada. Ao ter, porém, conheci-

(1) São Mateus, XXVI, 58; São Marcos, XIV, 54; São Lucas. XXII, 54; São João,
XVIII, 15. O Evangelho não menciona. precisamente Sã.o João, mas é unânime a opi

nião de que o alius- discipulus, d<-!' que fala o Evangelho de São João, é precisamente 
êle mesmo, João. Assim, de fato, êle gosta de se chamar a si próp1·io também em 
outras pas.!'agcns dos seus escritos, alius discipulus, disoipttlus quem diligebat Jesus, etc. 

52 



1nento de que ia soar o momento terrível,. ao saber da prisão e dos 

horríveis maus tratos infligidos por aquela bárbara gente ao seu 

divino Filho, eis que a espada da dor lhe varou inteira o coração 

e uma indizível angústia lhe invadiu a alma. 

As piedosas 1nulheres, não alimentadas por aquêle espírito so

brenatural, que sempre sustentava a bem-aventurada Virgem, caí

ram em consternação mais profunda ainda; não sabiam p�rsua

dir-se, eram inr.apazP.s rle se acalmar e as lágrimas lhes jorravam 

dos olhos sem conf ôrto. 

Judas, por sua vez, açoitado pela consciência culpada e já tra

balhado pelos remorsos de seu delito, vagueava à toa, medroso 

dos homens e de si mesmo, perseguido pelo demônio, até se apro

ximar de sua divina Vítima e inteirar-se da marcha dos aconte

cimentos. 

Voltemos, porém, ao fio principal de nossa narração. 

E'm casa de Anás. - Chegados que foram ao Monte Sião, os 

esbirros, que vinham arrastando o Senhor, detiveram-se primeira

mente em casa de Anás - " et addu.xerunt eurn ad Annam, pri-

1nu,m '' (1), seja por atenção ao velho Pontífice, principal organi

zador dessa iníqua trama, seja para darem ten1po a que o Siné

drio se reunisse. Anás queria o Senhor em sua presença. Na ve

lha rapôsa escondia-se um coração de tigre e, no ódio feroz ao Ga

lileu, procurava dar todo o pasto ao desejo de humilhar o Senhor 

antes de o entregar aos meirinhos do Grande Conselho; quem sa

be? talvez mesmo para lhe armar cilada (2) e preparar melhor 

sua condenação. E, assim, com aquela barba branca, tão sua, e o 

semblante fatigado, que conciliavam perante os profanos, respeito 

e autoridade, pôs-se a interrogar o Senhor, tanto sôbre sua dou

trina, como sôbre seus discípulos. 

(1) São João, XVII!, 13.

(2) O Talmud aconselha a arr.1ar cilada ao sedutor, pro,·ocando-lhe palavras que

o compromeLam perante testemunhas hàbilmente obtidas (TraL Sanhedrin, livr. IV).
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Era irregular o processo de pretender do suposto réu mani

festação preventiva da culpa e dos cúmplices. Em vão, porém, se 

tenta enganar a sabedoria divina. Jesus responde: " Tenho falado 

abertamente ao mundo: '' Ego palam locutu..c:; sum mundo"; sempre 

ensinei nas assembléias públicas e no Templo, aonde acorrem todos 

os judeus, e nada disse às ocultas. Por que me perguntas? Pergun

ta antes àqueles que ouviram o que falei; eis que êstes sabem o que 

lhes disse ". 

Nada havia, portanto, de doutrinas secretas, nada de cúmpli

ces; antes, tudo à plena luz do dia. A resposta não admitia répli

ca. Era bastante grande a sagacidade de Anás para não se dar con

ta do caminho errado por que enveredara; seu orgulho havia de 

sofrer as conseqüências. Todos se mantinham em silêncio. Repli

car ao Mestre era emprêsa perigosa, como tantas vêzes no passa

do o demonstrara a experiência. Adianta-se um dos oficiais pre

sentes - "11,nus assistens ministrorwrn ", que desfere uma bofe

tada na face do Senhor, interpelando-O: ,t É assim que respondes 

ao Sumo Sacerdote"? (1). A lei proibia e punia tais insultos; com 

Jesus, porém, diante de tais juízes, tudo era lícito-. Não querendo 

o Senhor ficar sob a imputação de haver faltado com o respeito ao

Sumo Sacerdote, voltou-se para quem o esbofeteara e lhe respon

deu calmamente: " Se eu falei mal, dá testemunho do mal: " tes

timonium perhibe de rnalo "; mas, se falei bem, por que me bates "?

(2). Que poderia ser replicado a tão justa observação?

Por conseqüência, estava removida a imputação de falta de res

peito ao Pontífice. "O Senhor fêz com que a malícia se voltasse 

contra si mesma e a desmentiu", como fôra predito (3). Quer o 

ministro, que ousara tão ultrajante e ilegal ato, como o juiz, que o 

permitira, sentiram-se igualmente humilhados e confundidos. A_nás 

achou inútil prosseguir no interrogatório; mandou amarrar o Se

nhor, contràriamente às leis que impunham respeito à liberdade do 
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acusado e ordenou que O levassem a Caifás, " et niisit eum Anna 

ligatum ad Caipham Ponti.ficem" (1), com quem já se achavam 

reunidos os membros do Sinédrio, " ubi scribae et seniores conve

nerant " (2). 

Há quem dê a bofetada como ocorrida na presença de Caifás. 

Como São João, porém, que é quem nos refere o fato, apresenta o 

Senhor como primeiramente conduzido à presença de Anás, e como, 

depois de exposto o episódio da bofetada, acrescenta logo no verso 

24: "et misit eum Annas ligati1,m ad Caipha1n Pont-ificem" "e A

nás enviou-O atado ao Sumo Sacerdote Caif ás " - parece logica

mente que se deve inferir ter sido a bofetada desferida diante de 

Anás. 

Quem terá sido o agressor de Jesus diante de Anás? São João 

Crisóstomo diz (3) que quem levantou a mão contra :tle foi o mes

mo Malco que em Getsêmani com a orelha decepada por Pedro, fôra 

milagrosamente curado pelo Senhor. Ignora-se em que funda êle 

esta afirmativa ou se se trata de mera suposição oratória sua. O 

Evangelho nada diz a respeito; antes, enquanto os quatro Evange

listas chamam a Malco "Pontificis servus, ser1)U8 Summi Pontifi

cis ", um escravo, o agressor de Jesus em casa de Anás, é chama

do " unus assistens ministrorum ", um dos oficiais assistentes. É

grande a diferença. Pense cada um o que quiser, mas a miríl repug

na admitir, em Malco, espírito tão perverso, depois de tantos bene

fícios recebidos e que o curado de Getsêmani, poucos momentos 

depois, esquecido de tudo, haja levantado a mão para agredir a Je

sus. 

E que sentimentos agitaram a alma dêste escravo, ou ministro 

do tribunal, diante da resposta do Senhor, tão justa e mansa ao mes-

(1) São João, XVIII, 24,

(2) São Mateus, XXVI, 57,

(�) Homilia., LXXX,
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mo tempo, depois de tão grave injúria? Abriu-se à luz da verdade? 

O próprio S. João Crisóstomo o afirma expressamente com outros 

(1). 

A piedade dos fiéis erigiu, mais tarde, em casa de Anás, uma 
capela em honra dos Santos Anjos. Quaresmio, em sua famosa obra 
Terrae Sanctae elucidatio (1626), diz haver lido em antiquíssimo do
cumento que em casa de Anás fôra edificada uma capelo. cm honra 
dos Santos Anjos, porque êstes, segundo a expressão oriental, se 
horrorizaram e cobriram a face, quando o ministro de Anás vibrou 

a bofetada no Senhor. O local acha-se hoje em poder dos Armênios, 
antes católicos e, agora, cismáticos, que perto da capela dos Anjos e

no local em que foi degolado o Apóstolo S. Tiago Maior, erigiram 
sua catedral. 

A casa de Caifás. - No planalto de Sião, entre a casa de Anás 
e o Cenáculo encontra-se o lugar tradicional da casa do Sumo Sa
cerdote Caifás, também em poder dos Armênios Cismáticos. Acha
se hoje separada da casa de Anás, porque os muros de Jerusalém 
passam entre ambas. No tempo de Jesus Cristo, poré1n as duas 
moradas deviam comunicar por hortas e jardins. Naqueles recua
dos tempos, todo o Sião estava incluído na r.idarlP. e 08 muro8 achR.

vam-se situados, não a meio da colina, como agora, mas bem no 
cmne, como nitidamente se observa das ruínas das tôrres e dos 
bastiões ainda visíveis. 

Que tenha estado erguida aqui a casa · de Caif ás, é tradição 
geralmente admitida e que remonta ao tempo das Cruzadas. Apoiam
na os Franciscanos, benen1éritos defensores dos lugares santos e 

é comumente admitido. Existe hoje ali uma capelinha dedicada a 
S. Pedro, ou n1elhor ao seu arrependimento e em um vão lateral

está o que se chama a prisão do Senhor "carcer Dornin·i ", '' habs

(1) V:entura, « La Passiorni ». Om. XI; Emmerich, Loc. cit., Sto. Tomá.c;i ·pág. III,

q, 44, a. 3. 
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-el 111 essieh " ( em árabe) , dado que, como veremos, entre o 1" e

29 julgamento de Caifás, foi o Senhor detido e guardado em uma

cela ou prisão.

Não deve, porém, ser omitido aqui que os Assuncionistas de 
Nossa Senhora de França, no guia e em outras publicações suas, 
qu�rem que a habitação de Caifás tenha sido um pouco mais a 

levante, melhor ainda o sueste, sôbre o declive do Sião, onde se 

encontrava a capela chamada canto do galo ('' in gall·i cantu "), 

de que existem notáveis vestígios e um pouco do pavimento em 

mosaico. 

A esta capela fazem referência o c01nernoratório do ano 808, 

que apresenta o recenseamento dos santuários de Jerusalém, e o 

monje Bernardo (870). O primeiro, porém, que dá a esta capela 

o nome de in galli cantu é Soewulf em seu itinerário aos lugares

santos, de 1102. Sem dúvida o nome de canto do galo: dado àquela
capela, parece recomendar a opinião dos Assuncionistas, mas os

Franciscanos já sustentam, pelo contrário, que com esta capela

e sob êste nome se venerava o primeiro pranto de Pedro, após sua

conversão. Seja como fôr, -o certo é que os dois lugares não dis

tam muito um do outro e, abandonando o assunto de vez, deixe

mos aos arqueólogos definir, se possível, esta questão. O que para

nós resulta mais importante, a fim de que melhor se entendam

os acontecimentos, é fornecer uma descrição da casa de Caifás.

Tal construção, como ainda se vê hoje cm muitas casas se

nhoris do Oriente - em Damasco, por exemplo - compunha-se 

de dois pátios contornados de pórticos, onde se abriarr1 janelas e 

portas que davam luz e entrada aos cômodos circundantes. O pri

meiro pátio, chamado inferior (" ·in atrio deorsum ,; - diz Sã.o 

Marcos) era destinado à habitação dos servos, dos escravos e dos 

forasteiros; o outro, alguns degraus mais alto, e e1n que se entra

va por uma porta do pátio inferior, era reservado à habitação do 

Sumo Sacerdote e ali se achava a grande Sala do Sinédrio. A meio 

do primeiro pátio e ao ar livre, havia uma lareira, e1n que na es

tação invernosa se acendia grande fogo ao redor do qual se en

tretinham os servos, os forasteiros e todos aquêles que esperavam. 

A porta da entrada da casa (ostium) era guardada por uma don• 

zela escrava (ancilla ostiaria.) e dava entrada para uma espécie 
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de sala, vestíbulo
., 

da qual por uma porta (janua) se entrava para 
o primeiro pátio ou inferior.

Apresentada, pois, sumàriamente, uma idéia da casa do Su
n10 Sacerdote, prossigamos com mais rapidez a narração. 

Jesus perante Cai/ás. - Na grande sala da casa de Caifás 
Ja se achava reunido o Sinédrio, quando apareceu Jesus. Não há 
dúvida de que tiveram o cuidado de evitar o comparecimento da
queles poucos que no Sinédrio já eram considerados partidários 
do Profeta. Realmente, está escrito e em breve o veremos, que 
todos, onines, assentiram na condenação do Senhor. Mas, sabe
mos, de outra parte, que José de Arimatéia "não concordava com 
os outros", "hic non consenserat consilio et actibus eorum" (1).

O mesmo se deve dizer de N icodemos e Gamaliel. Portanto, esta
vam ausentes os três, ou foram vencidos. 

Caifás, se devemos crer em E1nmerich (2), recebeu o Senhor 
com palavras de desdém: " És tu, profanador da divindade, aquê
le que nos está perturbando em noite tão santa? ". E um secreto 
murmúrio, que não prometia boa coisa, acompanhou as palavras 
do Sumo Pontífice. Aquêles Pontífices, aquêles Anciãos (seniores), 

de rugas na testa e ódio no coração, eram como uma visão de mor
te em que nada respirava justiça ou misericórdia: diante dêles 
tinha-se a impressão de estar, não diante de juízes, mas de algozes. 

Jesus permanecia de pé, no meio da sala, as mãos atadas e 
o semblãnte pálido. Em derredor, os carrascos e os sopher·im, os
taheliões ou escrutadores da lei, guardas e verdadeira turba de
curiosos e servos do tribunal, atraída pelo extraordinário espetáculo.

Mandaram comparecer as testemunhas de acusação. " Os prín
cipes dos sacerdotes e todo o conselho ( diz o texto sagrado) pro
curavam falsos testemunhos contra Jesus, para o condenarem à 
morte, mas não os encontravam" (3). Contradiziam-se as teste� 
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munhas, depondo coisas claramente insustentáveis e ridículas: "et 

convenietia testimonia non erant" (1). 

Aproximaram-se por fim duas testemunhas, que assim depu

seram: " Ele disse e nós outros o ouvimos dizer: Eu posso des

truir êste templo e, em três dias, reedificá-lo ". Falsas testemu

nhas também estas, dizem os Evangelhos. E ainda discordavam 

umas das outras: " et non erat conveniens testimonium illorum >J

(2). Um depunha que Êle dissera "posso destruir", ao passo que 

outro dissera: "eu destruirei
,,
_ O sentido era bem diferente. Ade

mais, que acusação era essa? Desde o momento em que o Senhor, 

segundo essas mesmas testemunhas, havia logo acrescentado " que 

o teria (ao templo) reedificado em três dias
,, ou que H o poderia

reedificar ", cessava evidentemente a injúria. No n1áximo, pode

riam suas palavras ser consideradas jactância. Mas ainda não é

bastante: as duas testemunhas haviam falseado as palavras do Se-

nhor, dado que Êle dissera: "Destruí êste templo e eu o reedifi-

carei em três dias n (3). Não era Êle, portanto, que havia de des

truir o templo e sim os outros. Finalmente, Êle se referia ao tem

plo do seu corpo, cuja ressurreição preanunciava. Tanto as turbas,

como os Fariseus, e o pessoal do Sinédrio bem o haviam compreen

dido e tanto isso é certo que, morto o Senhor, quiseram colocar

guardas ao sepulcro, precavendo-se, assim, contra o que Jesus dis

sera de sua ressurreição.

Primeira e segunda negação de São Pedro. - Enquanto isso 

se passava na sala do Sinédrio, coisa bem mais dolorosa para o 

coração de Jesus, ocorria no pátio exterior. Pedro e João, depois 

de haverem seguido de longe - "a longe", a Jesus, também ha

viam chegado à casa dos Pontífices. João, o " alius disc·ipiüus JJ, 

entrou, porque era conhecido, mas Pedro ficara do lado de fora:

(1.) �ão Marcos. XIV. 56. 

(2) lb., 59.

(3) São João, II, 19.
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"Petrus a-u.tem stabat ad ostiurn foris )) (1). Como João não o 
visse, saiu, fêz sinal à porteira e introduziu-o. Pedro, uma vez 
dentro, provàvelmente confuso, não sabendo o que fazer, sentou
se no meio dos demais, junto ao fogo, que estava aceso no pátio 
inferior - in atrio deorsu1n,, (São 1'/Iarcos), "foris in atrio" 

(São lVIateus), para se aquecer e acompanhar os acontecirnentos: 
"Sedebat curn min-istri.�., ut vicleret finem )) (2), "et sedebat curn 

ministris ad ignem et calefaciebat se )) (3). Reahnente, fazia frio 

naquela noite. 

Pedro, porém, devia estar pensando em outra coisa, que não 
em aquecer-se, nesse n1omento e1n que via o amado lVIestrc acusa
do por testemunhas e juízes infames! Outra coisa lhe conviria, me
nos o deixar-se ficar ali inerte, a aguardar o fim dos acontecimen
tos e em meio de tal companhia! Pois não se tratava acaso de um 
local inconveniente e de un1a companhia perigosa? Frio bem mais 

farte que o des�a noite, deveria estar sentindo o coração do Após to� 
lo. Que diferença daqueles momentos em que, cheio de si, a mão 
sôbre a espada, excla1nava: " Estou pronto, Senhor, a te acom

panhar até à prisão e à morte!" Mas assim é: êle confiara uni
camente em suas próprias fôrças e estas lhe deveriam provar que 
sem o auxílio de Deus não lhe bastariam para a salvação. 

Realmente, achando-se aii, havia poucos instantes, uma es
crava ( 4), das que se achavam guardando a porta, tendo-o fixa

do bem à luz do fogo, disse-lhe: "Também és dos discípulos dês

te homem? " E, então, como que falando aos circunstantes, pas
sou a repetir: "É, sim, também êste estava com Jesus Nazareno, 
estava com Êle ". E logo Pedro, despachadamente: " Não, 1nulher, 
eu não o conheço; não sei nem compreendo o que dizes". 

Era uma negação peremptória, absoluta. Não obstante isto 
a situação de PecJ�o, naquele lugar, tornava-se embaraçosa.: êle o 
compreendeu, levantou-se, saiu pela porta e foi parar no vestíbulo; 

(1) São Joiio. XVIII, 16.

(2) Sã.o Matt'!US, XXVI, 58.

(3) São Me.rcc,s, XIV, 54; Sfio Lucas, XXII, 55; São João, XVIII, 18 igualmente.

(4(1 « Qur!m quum vidisset ancill;;i. quaedam sedentern ad lum<m, ct ci.;m fuissct

intuita, dixit, etc. São Lucas, XXII, 56: « Ancilla ostiaria »,. diz São .João. XVIII, 

17; e una ancilla » São i\fateus, XXVI, 69: « una. ex ancillis » Sã.o Marcos, XIV, 66. 
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o galo cantou pela primeira vez. "Et e:x;-iit foras ante at-riuni
J 

et

gallus can,ta-v·i" (1) u exeunte illo ian-uam" (2).

Juigava-se n1ais tranqüilo, mas novo perigo ainda o aguarda

va ali. Outra escrava, provàvelmente das colocadas para guarda
rein a entrada, viu-o também: "v-id-it eu,m alia ancilla" (3), e ex
clamou: "Também êste estava com Jesus Nazareno". Logo um 
hornern dali de perto, e outro com êle, perguntaram: " Tam.bém 
és dos discípulos dêste? " ( 4) . Pedro negou pela segunda vez, cu1n

·i-urct'mento (5) que conhecesse o Senhor e tratou de se afastar. Pa
ra onde? Não o diz o texto sagrado. O certo é que se pôs a salvo
de in1portunas interrogações, tanto que a terceira negação só ocor
reu, passada ur11a hora. Assim o diz expressarnente São Lucas (6):
ª Et interoallo fa.cto q-uas-i horae -unius -''. Talvez que nesse m�io
te1npo êie se haja retirado para o pátio interno ou para a própria
sala em que estava sendo julgado o Senhor.

Pobre Pedro! Não podia afastar�se do Mestre Adorado, ama
va-o, 1nas faltavam-lhe as fôrças da virtude necessária: na impe
tuosidad� do seu caráter, arremessara-se contra o perigo, sem re

fletir suficientemente no que fazia. Outras preocupações assalta
vam-lhe o espírito, e caiu como todos aquêles que presumem de

masiado da própria virtude e se expõem aos perigos. 

Pri1ne·ira CO'ruie:nação de Jes'l.l-S. - Voltemos, porém, à sala do 
Sinédrio, onde as coisas vão caminhando para o desenlace fatal. 

As tolices das testemunhas, suas contradições, o silêncio de 
Jesus, sua majestosa calma, a piedade que inspirava um homem 
caído num instante de tão granàe altura, causavam funàa impres
são entre os magotes aglomerados no Sinédrio e um sentimento 
de silnpatia parecia repontar dos espíritos menos propensos ao 

(1) São Marcos, XIV, 68.

(2) São Mateus, xxvr, 71.

(8) Ibid.

(4) Sã.o Lucas, XXII, 58; São João, XVIII. 2.5.

(5) São Mateus, XXVI. 72.

(6) XXII, 59.
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Profeta de Nazaré. Caifás logo o percebeu e, de pê, aproximando
se de Jesus - " exsurgens Sum1nus S:acerdos in medium " ( 1) , 

disse-lhe, para acabar com tudo de uma vez: " Nada respondes 
ao que êstes estão dizendo contra ti?

,, Juiz, um resquício de pu
dor dever-lhe-ia ter impedido tal atitude; a lei era clara: diante 
de testemunhas contraditórias, que nada provavam, o réu deveria 
ser libertado. O juiz prevaricador, porém, procurava fazê-lo fa
lar: poderia ser travada uma discussão e dar margem a conse
qüências. Mas aquêle silêncio do Nazareno cortava qualquer es
perança e era precisamente a condenação daquele castelo mons
truoso e inconsistente de acusações. Jesus, portanto, calava-se: '' ille 
autem tacebat ( 2) . 

De repente, diabólica centelha iluminou a mente de Caifás. 
Pois o Nazareno não pretendera ser o l\fessias? Se o declarasse 
perante o Sinédrio, não estaria, aí, o n1otivo para ser condenado 
como blasfemador? Fazia-se mister, pois, provocar uma confissão 
sua. 

A jurisprudência proibia êste processo e inquinava-o, aberta
mente, de nuidade (3). Mas que importava isso ao iníquo Pon
tífice? Tomou o seu partido e, aparentando majestade, usando a 
fórmula sagrada que a nenhum Hebreu se poderia recusar a res
ponder, levantadas ambas as mãos para o céu, disse: " Eu te es
conjuro pelo Deus vivo, dize-me: és tu o Cristo, o filho de Deus. 
Bendito?" Na imoderada fúria de seu ferocíssimo ódio, Caifás, 
sem medir convenientemente as palavras, caíra numa situação 
bem comprometedora, pois não dissera "pretendes tu ser", n1as 
" és tu o Cristo ,>. 

Profundo silêncio se fizera em tôda a sala, parecia suspensa 
a respiração de todos, todos os olhares se achavam pregados no 
jovem Profeta, que, ereto, imóvel, pálido, levantando os olhos pa
ra o Sumo Pontífice, sem a menor perturbação e com a voz ine
fàvelmente grave, respondeu; "Tu o disseste, eu o sou'.'· E pros
Séguiu: "Digo-vos, porém, que de agora em diante vereis o Filho 
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do homem à dtreita do Poder de beus (do Onipotente) vir sôbre as 
nuvens do céu ". 

Já não havia lugar para outra interpretação. Jesus, como Fi
lho do Homem, fazia-se também Deus: arrastado e atado perante 
os juízes humanos, recordava-lhes o juízo final, em que Êle, vindo 
sôbre as nuvens do céu, haveria de ser o árbitro inapelável. A au
dácia de uma declaração tão sôbre-humana emparelhava com a 
calma e a segurança com que f ôra pronunciada: apoderou-se de 
todos um frêmito de apreensão; sentiam que o momento era so
beranamente solene. 

Caif ás, porém, não se perturbou: viu que alcançara, enfim, 
a meta almejada. E, então, tomando com ato de suprema ira as 
vestes sacerdotais, rasgou-as ( era a maior prova de horror que 
se poderia dar, ouvindo injúria contra Deus), e exclamou: "Blas
femou! Que necessidade temos ainda de testemunhas? Eis que 
agora ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? " ( 1) . E aquêle con
ciliábulo, aquêles criminosos, refeitos da surprêsa em que haviam 
caído por instantes, respondendo, gritaram todos: "É ré-u de

morte! J, 

E assim era dada a sentença. Jesus era condenado à morte 
como blasfemador, por haver dito ser o que era, o que sempre ha
via declarado, o que com suas prodigiosas obras provara ser. To
dos os testemunhos contra Êle haviam caído. Nenhuma acusação, 
nem mesmo aos olhos daqueles conjurados, tinha podido resistir. 
O Sinédrio o condenava à morte por êste e sómente por êste mo
tivo: porque se declarara Homem-Deus. E, assim, Ele vinha a ser 
o primeiro mártir da nossa fé, a primeiro testemunho de sua pró
pria divindade. Inclinemo-nos perante Êle, cheios de fé e de amor,
e com os anjos do céu adoremo-lo profundamente.

Ao grito infame: É réu de morte!, seguiu-se uma cena sel
vagem, que repugna descrever. Os circunstantes, os algozes que 
guardavam Jesus e talvez os próprios juízes, lançaram-se contra 
o manso cordeiro, até agora mais ou menos protegido pela ma
jestade do julgamente que se processava e começaram a escar-

(1) São Mateus, XXVI. 63·66.
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rar-lhe no rosto, a desferir-lhe socos e bofetadas, empurrões e pan
cadas. São os evangelhos que no-lo narram. ª Tunc expuerunt in fa

ciern eiits
., 

et colaphis e-um cec-iderunt '' (1). "Et .coeperunt q-ui

da1n cons-puere eu.m et cola.ph-is eurn caedere '' (2). Et 1uiri q-ui te

tenebant illuni illudebant ei ,caedentes. . . et percutiebant facie·m 

e-ius '' (3). Que horror! 
A êstes atos brutais não tardaram a seguir-se o escárnio e a 

zombaria. Vendaram•lhe os olhos, velaram-lhe a face e, logo a se
guir, expancando-o perguntavam: "Adivinha, ó Cristo, quem foi 
que te bateu? Profetiza!" E não se cansavam de invectivá-lo (4). 

A civilização latina, iluininada pelo Evangelho, proclamou o 

réu coisa sagrada, " res sacra re-us "; mas entre os IIebreus o con
denado à morte, mais ainda, o blasfemador, tornava-se alvo da ira 
e do escárnio público (5) : era, pelo contrário, segundo as perver
sas doutrinas da Sinagoga, proibido ter compaixão dêle. Contra 
Jesus, pois, acrescia o ódio por muito tempo contido e que agora 
tinha podido expandir-se livrem�nte. 

Terce·ira negação de São Ped-ro. - Emmerich faz presentes 
na sala do Sinédrio, à condenação do Senhor, os dois discípulos 
Pedro e João, o que é 1nuito verossímel e descreve-nos João que, 
pensando em Maria Santíssima e receando que a terrível mensa
gem ihe fôsse levada mais cruelmente por outros, lança um olhar 
de compaixão ao r\1Iestre e corre à Santíssima Virgem. Pedro, pe
lo contrário, abatido intimamente pelo ocorrido e mesmo não sen

tindo fôrças para separar-se do Senhor, sai da sala onde não po
ôia mais respirar, nem suportar os horríveis escárnios e maus tra
tos infligidos ao Mestre e, ocultando como podia a tristeza da al
ma, pôs-se a rondar por perto1 até que, vencido pelo cansaço e 
sentindo a penetrante frescura da madrugada que despontava, apro-
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ximou-se da lareira do átrio, para onde acorria a aquecer-se geri
te de tôda espécie e os próprios ministros do tribunal. 

O conhecimento do local já o deveria ter pôsto de prevenção, 
mas, seu estado era o de que já não sabe mais o que fazer. Ora, 
exatamente nesse lugar, alguém, reparando nêle, lhe disse: " Cer
tamente és também dos tais, porque és Galileu ,

, 
. E os circuns

ti:lntes acrescentavam por sua vez: " Decerto, pois tua própria fa
la te dá a conhecer" (1). Os Galileus tinham no falar um sotaque 
e na indumentária umas roupas que os distinguiam particular
mente do resto da nação. ,i Mas eu não conheço aquêle homem 
a quem vos referis ", replicou São Pedro. Surgiu então outra per
sonagem, parente daquele l\'.lalco, a quem Pedro cortara a orelha, 
que se pôs diante dêle e lhe jogou em face estas palavras: "Pois 
não te vi eu no hôrto com Êle? " (2). Pedro, inteiramente con
fundido e de índole arrebatada que era, pôs-se a jurar e imprecar 
que não conhecia tal homem. Foi esta a terceira negação de São 
Pedro1 mais resoluta e ousada que as anteriores (3).

Ora, enquanto o Apóstolo tão violenta1nente protestava '' não 
conhecer aquêle homem", Jesus saía da sala do tribunal, onde 
depois do primeiro julgamento sofrera tantos e tão horríveis maus 
tratos. Cercado dos algozes, entrara no pátio em que se encontrava 
Pedro, para ser conduzido, a seguir, ao local em que deveria ficar 
aguardando o segundo julgamento que, de acôrdo com as normas 
impreteríveis do processo judaico, devia ser feito antes da con
denação de um homem à morte. 

Com o aparecimento do Senhor, operou-se súbito movimento 
na 1nultidão. Todos os olhares se volveram para aquêle lado. Pe
dro sentiu-se, por momentos, livre das objurgatórias e interpela
ções. Jesus, pálido e como que oprimido por imensa dor, com as ves
tes desarrumadas e sujas de escarros, atravessava o pátio em meio 
do surdo murmúrio de tôda aquela gentalha. Poder-se-ia dizer que 

(1) s. Mateus, XXVI, 71.n; São Marcos, XIV, 69-71; São Lucas, XXII, 59-60.

(2) São João, XVIII, 26-27.

(3) A série de acontecimentos que acompanham a terceira negação de Pedro e

que aqui expomos é a que nos vem de Emmerich e outl'os autores' conforme aliás 

as antiquissimas tradições locais, e também dos Evangelhos, tomados como se deve 

e sem sofisticar muito, com simplicidade, 
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Pedro ainda conservava nos lábios suas negações imprecatórias, 
quando, de repente, se fêz ouvir distinta e estridente voz do canto 
de um galo. Nota-o expressamente S. Lucas (1): "Et continuo,

adhuc ülo loquente, gallus cantavit," ou, como cmn mais precisão 
escreve S. :rviarcos (2) : " E subitamente o galo de novo cantou ".

"Et stat·im gallus iterum cantavit ". Naquele instante, dirigindo
se para o lugar a que era conduzido, '' o Senhor, voltando-se olhou 
para Pedro ", nota S. Lucas: Convers-us Dominus respex·it Petru1n " 
(3). Eram cêrca de três horas da madrugada. Aquêle canto e o o
lhar do Senhor, que parecia dizer: "'fambém tu, Pedro!. .. " cha
n1avam rápida e tristemente o Apóstolo à realidade do momento. 

Interpretam alguns aquêle "respex-i.t '' de Nosso Senhor a Pe
dro sob o ponto de vista moral, isto é, como o dom de uma luz e 
de uma graça especial que ao Apóstolo deu fôrça bastante para se 
arrepender. l\tias aquêle voltar-se do Senhor (" conversus ") e aquê
le olhar (" respexit ") determinam bem, um gesto físico e material, 
que certamente devia ter sido e foi acompanhado também da trans• 
missão da divina graça, mas que não pode ser pôsto em dúvida as
sim tão fàcilmente. Por outro lado, prova-se que, da sala do Siné
drio, para esperar o segundo julgamento da madrugada, foi o Se
nhor levado à cela ou prisão ali por perto. Era muito natural que, 
conhecedor de tudo, lançasse o Senhor um olhar, de passagem, ao 
infiel discípulo, para chamá-lo ao arrependimento. 

Imensa angústia apertou nessa altura o coração de Pedro. Re
percutiram-lhe na alma, com tremenda fôrça, as palavras do Se
nhor: "Nesta noite, antes que o galo cante pela segunda vêz, três 
vêzes me terás negado ". Tinha pecado, bem o sentia. Pecara con
tra o Mestre adorado, contra aquêle a quem tanto amava, em quem 
acreditava, a quem venerava como Filho de Deus, que era e sentiu 
então em tôda a amargura de uma imensa dor. Não desesperou, 
mesmo assim. Pois não havia dito o Mestre que rogaria por êle, a 
fiin de que, uma vez convertido, não desfalecesse em sua fé? E o 
próprio olhar do Senhor, severo, sim, mas cheio de piedade e de lá-
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grimas, não lhe dava acaso esperança de misericórdia? No tumul .. 
tuar dêstes pensamentos e à vista de tanta bondade perante sua 
iniqüidade, vieran1, insopitáveis, o soluço e as lágrimas. Já não te
mia declarar-se pelo que era; temia, porém, agora, a si mesmo, só 
a si mesmo e não pensou em outra coisa senão em fugir, fugir da .. 
quela casa fatal para desabafar no pranto, longe dos homens, -o j ..

menso de sua aflição. 

" Quem ousará dizer - lê-se em Emmerich - que em tal pe
rigo, opressão, angústia e confusão, em tal batalha entre o temor 
e o amor, abatido, vigiado, perseguido, fora de si pela dor das mi
sérias daquela calamitosa noite, com uma natureza tão simples e ao 
mesmo tempo tão ardorosa, outro teria sido mais forte que Pedro? 
O Senhor o abandonou unicamente à sua fôrça e êle foi impotente, 
como todos aquêles que esquece·m as palavras: " Orai e vigiai, pa
ra não cairdes em tentação ". 

Na extremidade meridional do Sião, sôbre o flanco oriental da 
colina, foi edificada nos primeiros séculos da era cristã, como já 
vimos, uma capela chamada S. Pedro '' do canto do galo ", r, in galli 

cantu ", por ter sido ali, em uma gruta, conforme a tradição fran
ciscana, que o Apóstolo se escondera e chorara. 

Quando Jesus foi conduzido ao cárcere, para aguardar o se
gundo julgamento, era noite ainda. Algumas horas de tréguas fo
ram, pois, concedidas à vítima divina. 

- Mas que horas!
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VI - O SEGUNDO JULGAMENTO DO SINÉDRIO 

Encerrado na prisão, foi o Senhor alvo de novos e ainda mais 
graves ultrajes. Não se pode disso duvidar, a aceitarmos o que al

mas piedosas e n1uitos santos nos deixaram escrito como revelações 
que tiveram. É óbvio, aliás, supô-lo, depois do que ocorreu no Siné

drio, com o consentimento e aprovação do tribunal: os algozes a 
que1n fôra confiada a guarda de Jesus, nas últimas horas daquela 

noite funesta, não eram gente capaz de poupar a vítima colocada em 

suas mãos. 

Parece fora de dúvida, muito en1bora os Evangelhos não no-lo 
digam, que o tivessem amarrado a unia coluna e sentissem o sel

vagem prazer de espancá-lo e de escarnecer dêle pelas mais cruéis 

formas. Dessa coluna da flagelação em Sião temos documentos que 
parecem colocar a questão fora de qualquer dúvida. 

Realmente, o célebre peregrino de Bordéus, en1 333, do Cená

culo passO'u, lá onde se vê a casa de Ca.if ás e ali venerou a coluna 

a que fôra atado e flagelado o Senhor. E Santa Sílvia - cujo iti• 

nerário, escrito por ela mesma, foi recentemente descoberto por 
Gamurrini, na biblioteca de Arezzo - ao narrar as cerimônias da 

Semana Santa, a que ela assistiu em Jerusalém entre os anos de 

350 e 390, conta que na sexta-feira santa, depois da missa de cruce, 

" antes que o sol se levante ", " logo os mais animosos se encami

nham para Sião, a fim de rezarem junto à coluna em que foi flage

lado o Senhor '', « antequam sol procedctt, stat-im uni1,squisque ani

-niosi vadent Sion era·re ad colu,nina:,i illa-ni ad quam flagel,a;tus es 

Dominus ". 

68 



O mesmo confirma S. Jerônimo por volta do ano 408 em sua 

" Carta à Eustóquio ", chamada '' Epitaphium Pau"lae ", na qual nar

rando a viagem desta nobilíssima matrona romana aos Lugares 

Santos, assim se exprime: " De lá (isto é, de Moria), subiu o Mon
te Sião, onde existe a cidadela já conquistada pelo rei Davi e por 

êle reedificada. . . E lhe foi mostrada ali uma coluna, sustentando 

o pórtico da igreja, aspergida com o sangue do Senhor (" ·infecta

cruore Domini '·'), e ligado à qual se diz ter sido Êle flagelado (" ad

q-uam vinctus dicitu,r flagellatus '' ). E depois viu ainda o lugar on

de desceu o Espírito de Deus sôbre os primeiros fiéis, ali reunidos,

isto é, o Cenáculo. Daí se infere, portanto, que a igreja em que se

achava a coluna santa era separada do Cenáculo. E, então, não se

pode pensar senão na igreja de S. Pedro, que a piedade dos primei

ros fiéis erigira na casa de Caifás. É de estranhar que uma coluna,

banhada pelo sangue de Jesus, tenha servido para sustentar o pór

tico de uma igreja, mas a admiração cessará ao se refletir em que,

para construir a igreja, de S. Pedro, foi preciso utilizar, como se

supõe, o átrio de Caifás com suas colunas, entre as quais também
se achava aquela a que foi amarrado o divino Redentor.

Outro testemunho mais explícito nos é fornecido pelo lt·inerá

rio de Jerusalém, do ano 570, atribuído ao chamado Anônimo de 

Placenza ou Antonüw 1J,1á11tir. Realmente, pode-se ler ali: "Sobe-se 

o Sião, e aí se nos depara o local em que foi a casa de Caifás sacer
dote e onde ainda existe a coluna na qual vergastaram Cristo com

açoites", "ascen,ditur Sion, et paret
) 

ubi fuit domus Gaipkae

sacerdotis
) 

et colurnna adhuc ibi .est
., 

in quo Christu:ni flagelU.s ceci.

derunt ".

É, pois, historicamente certo que havia sôbre Sião uma colu
na venerada por causa da flagelação aí sofrida pelo Senhor e esta 

não deve ser confundida com a da flagelação do Pretório: primei
ro, porque é um tanto inverossímil a transladação desta coluna do 

Monte Moria para Sião, em casa de Caifás; segundo, porque a co
luna da flagelação do Senhor no Pretório, como a chamada dos " in

propérios ", sôbre a qual foi coroado de espinhos, ambas têm sua 

história própria; ao passo que a de Sião, quebrada na feroz invasão 
e devastação de Jerusalém pelos Persas, sob o poder de Cosroe, por 

volta do ano 607, foi depois despedaçada pelos Turcos, quando em 
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1537 invadiram e ocuparam o Cenáculo; e mais tarde, por volta de
1555, seus fragmentos foram enviados pelo Padre Bonifácio de Ra
gusa, guarda da Terra Santa, aos diversos príncipes da Europa, ao 
Papa Paulo IV, ao Imperador, ao rei Filipe II da Espanha, à Repú
blica de Veneza, etc., para interessá-los na libertação dos Lugares
Santos (1). · .· .1;

Pode-se, pois, dar c01no certo que naquela noite lutuosa, além 
dos muitos padecimentos e ultrajes, foram acrescidos ao atormen

tado Jesus também os flagelos. 

1 

Despontou, por fim, o dia, aquêle grande dia predito pelos Pro

fetas e aguardado pelos séculos, estabelecido pela infinita justiça 

e misericórdia de Deus, o dia da grande expiação e do nosso res

gate. Devia Êle completar a missão da vida e da passagem do Filho 
de Deus pela Terra, triunfar do inferno, abrir aos homens de boa 

vontade as portas do céu. Jesus, amarrado como estava àquela co

luna e horrivelmente abatido, entrevia nisso os albores daquele dia 

e saudava-os com trepidação, sim, e também com o coração cheio 

de lágrimas, como pouco antes no Getsêmani, mas, ao mesmo tem
po, com o ardor do desejo daquele que está para alcançar meta di

ficílima. E renovou ao Pai comovente prece por nós. 

Entretanto, em casa de Caifás con1eçava a despertar a vida. 
A cada instante se tornava mais intenso o movimento: guardas, 

ministros do tribunal e algozes se sucediam, dado que se devia pro
ceder a segundo julgamento. O primeiro, feito de noite às pressas, 

poderia parecer ilegal e o era, de fato. Mas, o segundo, feito na cal
ma da manhã, após muitas horas de reflexão, já dêle não poderia 
ser dita a mesma coisa. De acôrdo com as leis e costumes hebrai

cos (2), uma condenação à morte não deveria ser decidida em um 
só julgamP-nto, mas exigia um segundo, 110 dia imeditato. Aquêles 

(1) Quem desejar aprofundar-se mais nesta matéria poderá consultar Meister
ma.nn, <� Nouveau Guide de Terre Sainte >>, Paris. ed. Picard, 1907, ou << La Pales
tine par des Prof. de Notra Dame de Fra11ce à Jerusalém» e melhor ainda Rouhault 
de Flcury, « Mémor. sur lehs instr. de la Passion », a mais clá.,;sica obra moderna a 
respeito. 

(2) Sauhedrim, IV, 1, 4.
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histriões bem queriam passar como rígidos observantes das leis e 

dos costumes, mesmo que, em substância, os violassem descarada .. 

mente, tanto assim que o segundo julgamento não se realizou no 

dia imediato, como o prescrevia a lei, mas horas após o primeiro. 

E como se faziam as coisas! Não fôsse o receio do povo, não esti

vesse na cidadela Antônia o Governador Romano, com suas tropas, 

que o tivessem feito respeitado, que tentação não teriam de, sem 
n1mor e a despeito da lei, desembaraçar-se de tão molesto adver

sário! Mas nem sequer nisso se poderia pensar. O assassínio jurídi

co do Galileu poderia levar a conseqüências de apavorar só o pen

sar nelas e por isso era mister se resignassem à humilhante neces

sidade e proceder a um julgamento, sob as formas legais, pelo me

nos aparentes e, depois, bater à porta do Governador para dêle ob

ter a licença para a execução. 

De novo se reuniu, pois, o Sinédrio e sôbre isto estão de ple

no acôrdo, não apenas os Evangelistas (1), como ainda as testemu

nhas hebraicas. Mas onde êsse julgamento? Na mesma casa de Cai

fãs ou na própria sede do Sinédrio? A êsse respeito suscitou-se re

centemente uma polêmica. De uma palavra de S. Lucas talvez se 

pudesse deduzir que da casa de Caif ás Jesus foi levado à sala pró

pria do tribunal. Realmente, é assim que se exprime S. Lucas (2): 

'.' Ao amanhecer, reuniram-se de novo os anciãos do povo, os prín

cipes dos sacerdotes e os escribas e o conduziram (Jesus) ao seu 
conselho ", " Ut factus est dies, convenerunt .�eniores plebis et pri-n

cipes rS<J,Cerdotum et scribas et d·uxerunt illum · IN OONCILIUM 

SUUJl,i J'. A sede própria do Sinédrio, até quarenta anos antes da 

destruição de Jerusalém, era no Palácio de Mármore ( chamado Ga

zith), junto ao Templo, do lado sul. Desde aquêle ano fôra a sede 

do tribunal transferida para baixo da esplanada do Templo, num pa

lácio do Tiropeon, não muito longe do Pretório. E Ollivíer, i\Ieister

mann e alguns outros pensam ter sido justamente para aí que con

duziram Jesus, para o segundo julgamento. Mas será isto mesmo 

verdade? E não se poderá considerar lugar apropriado para o Con

selho também êsse na casa de Caifás? 

(1) São Mateus, XXVII, 1; São Marcos, XV, 1; São Lucas, XXII, 66.

(2) XXII, 66.
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Parece que a isso mesmo se deve dar· crédito, pois, S. João es

creve sem ambages: " Conduzem, pois, Jesus de Caifás ao pretó

rio ", "adducunt ergo lesum a Caifha in praetorium '' (1). Partiu

se, então, da casa de Caifás para ir ao pretório. Foi, portanto, aí 

que se realizou o segundo julgamento. É mais natural essa hipóte
se, mais consoante a tradição e a que melhor se concilia com o que 

diz S. Lucas e o que pensam Emmerich e muitos outros. 

Seja como fôr, uma vez levado Jesus perante o tribunal, Caifás 

deixou de lado qualquer formalidade e foi direto ao argumento que 

na noite anterior achara tão fácil para condenar o Senhor. Reno

vou-lhe formalmente a pergunta (2): "Dize: és tu o Cristo?''. Res

pondeu Jesus: "Se vo-lo disser, não haveis de me acreditar; e, tam

bém, se eu vos fizer qualquer pergunta, não me haveis de respon

der nem me poreis, por isso, en1 liberdade ". Aludia claramente o 

Senhor, à pergunta, que poderia dirigir a seus juízes, sôbre os ca

racteres distintivos do Messias, que néle se verificavam plenamen

te e denunciava ao mesmo tempo o partido por êles tomado para 

se desfazerem do Mestre, de qualquer modo e a todo o custo. En

tretanto, para afastar qualquer desculpa de ignorância que pudes

se ser alegada e para incutir nêles algum temor salutar, acrescen

tou logo, como já fizera no primeiro julgamento: " Doravante, po

rém, estará o Filho do homem sentado à direita de Deus onipoten• 

te ". Então acudiram todos: " Logo, és o Filho de Deus? " E Jesus: 
" Vós o dizeis, eu o sou ". 

A esta nova e tão precisa afirmação, aliás já esperada, para 

não dizer desejada, os membros do Sinédrio, como que escandaliza

dos e indignados, exclamaram= " Que necessidade temos mais de 

testemunho? Nós mesmos o ouvimos de sua bôca!" "Quid adhuc 

desiderarnus testimoniuni? !psi eni.1n a-udivimus ele ore eius" (3). 

Também aqui se nota, por disposição de Deus, a pergunta inep

ta e comprometedora dos inimigos do Senhor. Não disseram: "Pre

tendes tu ser ... ", mas sim: '' És tu, pois, o Filho de Deus? " Ob
serve-se, ainda, que neste segundo julgamento, perante a multidão 
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(1) que se aglomerara em redor do tribunal, os ímpios Ju1zes, com

mêdo do povo e respeito ao Governador Romano, à plena luz do

dia, não ousaram chegar às baixezas e crueldades que se haviam

permitido pouco antes, durante a noite. Até se abstiveram de re

petir o grito: "Blasfemou! É réu de morte!" Nenhum Evangelis

ta, pelo menos, o refere. Erguido e amarrado Jesus, levaram-no

para o pretório presidido por Pilatos, o Governador Romano (2).

(1) Multitudo, diz São Lucas, XXIII, 1.

(2) São Mateus, XXVII, 2; São Marcos, XV, 1; São Lucas, XXIII, 1; São João,

XVIII, 28. 
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VIl - AO PRETóRIO, PELA PRIMEIRA VEZ 

Para se ir da casa de Caif ás ao Pretório, ou seja do sul do Sião 
à banda setentrional do Maria, era necessário atravessar grande 
parte, e a mais populosa, de Jerusalém. A notícia da prisão do su

blime profeta de Nazaré espalhara-se desde a noite pelos vários 
pontos da cidade; e desde pela manhã cedo já eram sem conta os 

comentários e intensa a agitação. A cidade fervilhava de gente, por 
causa da celebração da Páscoa e todos se perguntavam intrigados 

como iria acabar aquilo; todos, amigos, inimigos e indiferentes 
1nostravan1-se ansiosos e em expectativa. 

No pátio que dá para o Pretório, o cortejo levava à frente A

nás e Caif ás, precedidos de muitos 1nembros do Sinédrio com tôdas 
as suas vestes pomposas, dado que desejavam impor-se a Pilatos 

com grande solenidade. Seguiam-se os guardas e esbirros, com Jesus 

entre êles, acorrentado, as vestes curtas e sujas, o rosto pálido in

chado pelas pancadas. Ao lado e ao redor, o populacho, compra
do ou ligado ao partido do Sinédrio, insultando e escarnecendo 

do Senhor. 

Os Sumos Sacerdotes, ministros de Deus transformados ago
ra em ministros de Satanás, haviam espalhado contra Jesus as 

mais graves e inverossímeis acusações, fortalecendo-as com sua 
autoridade, para contra Êle excitarem a plebe. "Blasfemou; -

diziam - propunha-se a destruir o Templo santo, conspirava com 
os Romanos, contra Israel ", e coisas outras do mesmo jaez. E na
da era melhor para fanatizar os Judeus do que semelhantes im
putações. Sucediam-se ultrajes a ultrajes e não faltaram escár-
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nios, improper10s e pedradas. Um torpe palavreado logo se jun

tou a tôdas essas brutalidades. 

Que humilhação para o divino Redentor! E onde estavam 

aquêles que pouco antes o aclamavam e bendiziam, aquêles que 

vinham ao seu encontro com palmas e lhe estendiam, à passa

gem, tapêtes pelas ruas! Que até os próprios amigos nos abando

nam, quando atingimos a miséria, Jesus o provou: desde que mui

tos que nêle acreditavam e por Êle foram beneficiados, quando 

viram o Senhor conduzido pelos algozes, disforme e abatido, em 

meio de injúrias e pancadas, sentiram vacilar-lhes a própria fé, 

mal podendo imaginar que o Rei, o Profeta, o Messias, o Filho 
de Deus chegasse a tal ponto. Os melhores retiravam-se, entre

gues à angústia e à dúvida; outros e não faltaram, deixaram-se 

arrastar pela corrente dos maus que triunfavam e os aplausos 

dos dias precedentes eram agora ululantes gritos de morte. 

A humanidade - reflete Ollivier (1) - sempre foi assim, 

e seria inútil exprobar os contemporâneos de Jesus pelas misérias 

de que nós mesmos estamos contaminados. Não que o povo he

breu tivesse desculpas: por demais magníficas e por demais evi
dentes foram as obras do Senhor para as esquecer assim num mo

mento. Mas Deus, pelos seus altíssimos fins e para glorificação 

da sua Providência, permite, por vêzes, semelhantes crises, isto é: 
que um povo, para justa pena de suas culpas, seja seduzido pelos 

seus próprios condutores, ofuscado pelas paixões e pratique atos 

contrários à justiça e à caridade. 

Abandonado pelos fiéis discípulos, traído por Judas, renegado 

pelo primeiro dos seus Apóstolos, no meio daquela turba frené

tica, sem que um só se erguesse para defendê-lo e mostrar com
paixão pela inocente vítima, Jesus, em sua humanidade, estava 

verdadeiramente sozinho. " Torcuwr calcavi solus et de gentibus 

non est vir mecum J, (2). Como fôra profetizado, o divino Atleta 
queria e devia descer e vencer, sozinho, na luta contra o pecado e 

a morte. 

(1) « A Paixão�>. livr. III, cap. VI.

(2) Isaías, LXIII, 3.
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Apenas uma criatura, no dizer de Emmerich (e é natural e 

quase necessário supô-lo), a Bendita entre tôdas as mulheres, ro

deada de algumas piedosas companheiras e também, talvez, do 

Apóstolo São João, seguia Jesus com a angústia na alma, mas 

desejosa de ver o seu filho adorado e de levar-lhe pelo menos o 

confôrto de sua comiseração. 

A tôrre Antônia e o pretó-i�io. - Antes de prosseguir nesta 
exposição, faz-se mister acompanhar com precisão os acontecimentos 

e descrever com nitidez o teatro onde ocorreram. Difícil não será 

para quem seguir de perto as pegadas de antigos escritores, es

pecialmente Flávio José, que o viu em todo o seu esplendor e pa

ra quem se valer das ruínas que ainda existem e que nos últi

mos tempos foram postas a descoberto e esclarecidas. 

Bem ao norte da esplanada do Templo, sôbre uma rocha ele

vada, de 110 metros de comprimento por 60 de largura, onde an

tes se erguia a tôrre Baris, Herodes I fêz construir um palácio, 
que era também fortaleza e palácio real. Diz Flávio José que He

rodes pôs em ação todos os recursos de seu engenho e de sua ri

queza para torná-lo suntuoso e ao mesmo tempo inexpugnável. 
Mandou cortar a prumo em tôrno da rocha, de modo tal que o 
palácio dava idéia de castelo sem base, sôbre um rochedo a pique, 

de 1.0 a 12 metros de altura. Tal rochedo assim talhado ainda 
existe hoj-e. Acima dêle e após várias transformações, ergue-se 

grande caserna, guardada pelos Turcos até a ocupação inglêsa. 

O palácio herodiano apresentava ao meio um grande átrio ou pá

tio e nesse local é que o Senhor foi coroado de espinhos. Os cnt

zados erigiram aí um oratório redondo com cúpula, que ainda se 

pode ver. 

Para saída e entrada no palácio fizera Herodes construir duas 

escadas principais uma ao sul, que dava para a esplanada do Tem

plo e, desta, embora demolida, é que ainda se vêm claramente ruí

nas e vestígios. Nos Atos dos Apóstolos deparam-se-nos preciosas 

informações a respeito. Ali se diz que Paulo, voltando da Grécia e 
tendo-se dirigido ao Templo para orar, foi reconhecido pelos Judeus, 
que lhe votavam ódio de morte e, assaltado com tanto tumulto, que 
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o Tribuno (General), que se achava na tôrre .!ntônia, desceu com
soldados e centuriões para acalmar o povo, libertou Paulo das mãos
de seus inimigos e ordenou fôsse conduzido ao Castelo. Ora, haven
do êle chegado à escadaria - ª cum venisset ad gradus " - foi le
vado para cima, pelos soldados. Havendo, porém, solicitado licença
para falar ao povo e sendo-lhe ela dada, quando se achava na es
cadaria - " stans in gradibus " - pronunciou, embora sem resul
tados, aquêle discurso a que se referem os Atos no capítulo XXII.
Ora, os degraus de que ali se fala são evidentemente os da escada
que ãa Antônia descia para a esplanada do Templo.

A segunda escada, outra saída principal do Palácio, dava pa
ra o norte e ia ter ao forum da Antônia e à via pública. Esta ainda 
existe e serve de ingresso à caserna ali instalada pelos Turcos. Con
siste numa larga e cômoda subida, cortada de flanco, na rocha. Le
vava da via pública, como ainda hoje leva, ao portão de ingresso 
no edifício, diante do qual está um pequeno patamar que domina a 
estrada e antigamente devia dominar tôda a praça em baixo, cha
mada '( Fôro da Antônia

))

. Herodes mandou cobrir esta escadaria 
com amplos degraus de mármore branco, como afirma Flávio José. 
l!;sses degraus são provàvelmente os da Escada Santa, mais tarde 
levados para Roma, como quer veneranda tradição. Sustentam os 
Franciscanos, porém, que não é esta, a do ingresso principal, mas 
outra secundária - da qual se falará mais adiante - a que deve 
ser tida como Escada Santa. 

Assim descrito, era o Palácio Herodiano, como se exprime Flá
vio José (1), a sentinela do Templo, do mesmo modo que êste, por 
sua vez, o era da cidade. 

Quando o Governador Romano ( Proc-urator), por ocasião da 
Páscoa ou em outros dias notáveis, subia de Cesaréia para Jerusa
lém, era sua principal residência o palácio herodiano, chamado en
tão Pretório) por ser aí que o Procurator julgava e dava as senten
ças. 

O palácio, porém, não passava de simples parte das grandio
sas construções que Herodes fizera erguer para sua residência e 
guarda do Templo e da cidade, tanto que ao norte do próprio pa-

(1) Antiqu. Iud., v. 5, 8.
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1âcio, isto ê, na parte oposta â esplanada do Templo, mandou cons
truir uma série de edifícios para nêles se alojarem, como no acam
pamento romano, a cavalaria e a infantaria. Tudo êle fêz cercar de 
fortes muros, com amplos fossos cortados na pedra, que ainda hoje 
são em parte, visíveis e em parte, cobertos por construções. Em ho
menagem a .seu amigo, o célebre triúnviro Antônio, quis êle que 
todo êste conjunto tivesse o nome de Tôrre Antônia. 

Das muralhas que cercam Antônia, ainda está bem conserva
da a parte ocidental, ou melhor, os três vãos que formavam a por
ta de ingresso à torre, por onde passava a estrada e da qual se faz 
mister digamos alguma coisa mais em minúcias. 

Da parte mais baixa da cidade, ou seja do vale do Tiropeon, 

uma antiquíssima estrada partia de baixo da rocha da antiga tôr
re Baris, mais tarde Palácio Herodiano, marginando-a, para logo 
descer ao vale oposto, o do Cedron. Herodes, quando se dispôs a

construir a Tôrre Antônia, não quis fechá-Ia, subordinando-a, to
davia, às exigências militares. E fêz então que a atravessassem os 
muros da fortaleza, pondo-lhes um portão de três vãos, como era 
de uso nos campos fortificados romanos e outro semelhante, para 
saída, do lado oposto ( 1) . 

Esta pista da estrada ainda hoje existe, passando sob o arco 
central da antiga porta, que tem agora o nome de arco Ecce Homo, 

ainda com muitos blocos da construção primitiva, embora esteja em 
parte um tanto modificada. À esquerda e à direita, porém, acham
se as duas partes menores, que compreendiam a principal: a da di .. 
reita, engastada na casa dos derviches turcos, não é bem visível, 
e nem mesmo conservada; mas a da esquerda, colocada no conven
to das Damas de S·ião, foi desembaraçada do entulho e pode ser ad
mirada hoje em tôda a sua severa integridade, com os seus gran
des blocos de pedra superpostos, de corte herodiano, como dizem 
os arqueólogos. 

Sob a superfície da atual estrada, encontrou-se a pavimentação 
da época romana, estriada com linhas transversais para a passagem 
da cavalaria, que se alojava na tôrre. E também aqui nos é dado um 

(1) Em Le.mbesa, na Africa, nestes últimos anos, foi descoberto um dêstes acam

pamentos romanos, que fornecem a. respeito muitos esclarecimentos. 
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testemunho assaz ilustrativo nós Átos dos ÁpÓstotos, no êapítulô 
XXIII. Tendo os Judeus resolvido, naquela ocasião já citada, matar
Paulo a todo o custo, foi o Tribuno prevenido disso, e, para colocar
o prisioneiro a salvo de qualquer cilada, fê-lo conduzir de noite a
Cesaréia, dando-lhe até fora da cidade a companhia e guarda de

200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros. Tôda esta escota e, por
tanto, também a cavalaria, partiu da Antônia. Não é de estranhar,
de conseguinte, que a pavimentação fôsse estriada: assim devia
ser para dar segurança ao passo dos cavalos. Sob êste calçamento
ainda se encontrou outra estrada antiquíssima, pré-romana, visto
que por aí sempre foi mais fácil o trânsito do vale interno da cida
de para o externo de Cedron.

Logo ao entrar pela grande porta da Antônia ( o arco do Ecce 

Horno), abria-se, nesse tempo, uma praça contornada de pórticos, 
que se estendia até de baixo da rocha do palácio herodiano e podia 
ser considerada como o pátio inferior do mesmo palácio, onde os 
soldados faziam exercícios e passavam o tempo como em logradou
ro público. A calçada dessa praça foi também em boa parte desco
berta e pode ser vista nos subterrâneos do convento das Danias de

Sião. É formada de grandes quadrados de pedra da côr do basalto, 
mas aqui e acolá - coisa que dá muito que admirar - vêem-se in
cisos jogos de dados e do chamado rodíz·io, idênticos aos que qual
quer pessoa pode examinar em Roma, na calçada do antigo Forum, 

Romano e que se sabe terem estado muito em voga entre os Ro
man0s. 

Tal praça, chamada também Forum, situada no ponto culmi
nante da estrada, é, sem dúvida, o Lithóstrotos (pavimento de pe
dra) do Evangelho, também chamada, em língua siro-caldaica, a 
que então falavam os Hebreus, Gábbata, isto é, lugar elevado. 

Desta praça, não longe do arco do Ecce Homo, partia a gran
de escada que servia de entrada principal para o palácio hero .. 
diano, o Pretório, propriamente dito. 

Fixada, assim, a topografia do lugar, podemos prosseguir com 
a narração dos acontecimentos. 

79 



ô primeiro julgamento de Pi"latos. - Era de manhã, quando 
chegou Jesus à Antônia - "erat autern mane"

., 
diz São João (1), 

e bem cedo, isto é, lá pelas seis horas, pois os romanos costuma
vam iniciar os julgamentos ao raiar do dia. Os Sumos Sacerdotes, 
por sua vez, tinham todo o interêsse em ganhar tempo, para se 
desfazerem do odiado Nazareno, antes da noite, quando começa
va o grande sábado- da Páscoa, em que qualquer julgamento e, 
sobretudo, qualquer execução capital, eram rigorosamente veda
dos, para não perturbarem a festa e a alegria do povo. 

Pararam na praça junto ao Palácio Herodiano e, empurrando 
Jesus para a frente, até aos pés da escadaria do palácio, guarda
ram-se de entrar nêle, com receio de se contaminarem, e ficarem 
impedidos de comer a Páscoa, " et ipsi non introierunt in praeto

riumi
., 

ut non contaminarentur sed ut rnanducarent Pascha " (2). · 

Era vedado aos Hebreus freqüentar a casa dos infiéis, porque 
isso constituía perigo para a sua fé; o que bem se compreende. 
Nos tempos em que nos achamos, porém, os fariseus e Doutôres 
da Lei haviam levado tal prescrição, como de costume, ao exa
gêro e a excessos. O simples fato de entrar em uma casa de pa
gão constituía imundície legal, que tornava impuro o fiel e o obri
gava a abster-se de qualquer ato de culto e, também, de partici
par da Páscoa, enquanto não se purificasse com sacrifícios e ou
tros ritos. Por êsse motivo, os Sumos Sacerdotes, o Sinédrio e o 
povo turbulento estacaram na praça; ninguém queria entrar no 
Palácio Herodiano, o Pretório, habitação de infiel, como era Pi
latos (3). " ó ímpia cegueira - exclama Santo Agostinho ( 4) -
temiam sujar-se por causa da morada de um infiel e não pelo pró
prio crime; por causa do pretório de um juiz estrangeiro e não 
por derramar o sangue do irmão inocente! ,, 
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Pilatos, já ao corrente dos acontecimentos da noite e em pre
sença daquela numerosa multidão acompanhada das notabilidades 
do povo hebreu, suspeitou logo do que se tratava: não se incomo
dou muito com a recusa dos Judeus a entrar na sala do tribunal. 
Porém, homem de espírito e observador da norma romana, de 
não melindrar inconsideradamente a susceptibilidade dos povos sub
jugados, saiu ao encontro dêles - "'exivit ergo Pi"latus ad eos f o

ras J, (1) - e parou no terraço, ao alto da grande escada, de on
de podia ser visto de todos e dominar a situação. Encarou fria
mente a multidão, que sua presença levara ràpidamente ao si
lêncio; correspondeu, com visível complacência, à saudação mili
tar dos legionários que, alinhados, ali perto, em perfeita ordem e 
armados de ponto em branco, lhe asseguravam que o prestígio de 
Roma não seria impunemente ofendido; e, abaixando os olhos, viu 
aos pés da escada, à frente de todos, o homem de quem já ouvira 
falar tanto, amarrado e com uma corrente ao pescoço (2) - "vin

cientes Jesum duxerunt ad Pflatum '' (3) vestes rôtas e desasseia
das, mas calmo e com um seml)lante de dolorosa majestade, que 
comovia. 

Refere São Jerônimo ( 4) que os Hebreus tinham por hábito 
entregar ao juiz, já amarrado, aquêle que em seus Conselhos hou
vessen1 julgado réu de morte: - " habebant enim hunc morem.,

ut quem morti adiudicassent, ligatum iudici traderent ". Pelo que, 
como bem observa São Leão Magno (5), êles se apresentam ao 
Pretor mais para o fazerem executor de suas sevícias que juiz da 
causa: - "Expeti.verant Praesidem niagis executorem saevit1ae)

quam arbitrum causae ". 

E a própria intervenção de todo o Sinédrio e dos Sumos Pon� 
tífices. em pessoa, assin1 com tamanha solenidade e com tóda aque� 
la multidão exaltada e turbulenta, evidentemente se destinava a 
fazer pressão sôbre o juiz e forçar-lhe a mão. 

(1) São João, XVIII, 29.

(2) Ludolfo Cert., «Vita. J'estt Christi », pág. II, cap. LX.

(3) São Marcos XV, 1.

4) ln Matthaeum.

(5) Sermo 8 de Passione.
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Pilatos, no entanto, não estava de acôrdo. Pagão, cêtico, com 
a cabeça cheia <laqueia filosofia então em voga, que tudo punha 
em dúvida, preocupado principalmente c01n fazer fortuna à custa 
da carreira política, não era, ainda assim, destituído de boas qua
lidades naturais, como ainda havemos de ver no desenrolar dos 
acontecimentos da Paixão. Conhecia o ódio que os Su1nos Pontí
fices votavam ao jovem Profeta de Nazaré, e sabia que só por in
veja o haviam arrastado até ali: "sc·iebat enini quoà per initl'idiarn

tradidi8sent e-11,111, .,., (1). Não podia, portanto, dar crédito ao julga
me_nto daquela gente. Diante da sua insólita pretensão de impor, 
o orgulho do Romano, desta vez, em conforr.aidade com a sua cons
ciência, revoltou-se desdenhosamente, "julgando absurdo que êles,
além de se arrogarem o direito de julgar, lhe reservasse1n a êle,
o onipotente Governador de Roma, as meras funções de execu
tor da sentença - "abs·uràum arbi-trat·us est, -i.1u,diciu1n eos prae

s·umere, et sib·i execu,t·ionem perinitti ·'' (2). Tanto sua honra e sua
dignidade, como a justiça e a lei, não lhe permitiam suportar se
rnelhante imposição.

Tomou, então, firmemente, a decísão que de modo tão claro se 
lhe oferecia: os Sun10s Sacerdotes vinham a êle, para pedir-lhe 
a condenação de um homern à morte; pois bem, que trouxessem 
as acusações e provassem o crime! E assiro, voltando-se para êles, 
com fria imperturbabilidade e, en1 voz clara, perguntou: " Que 
acusações trazeis vós contra êste homem? " - (( Quam accusa.tio

n,ern affertis adverSU,m horninern hunc? " (3).

Os Judeus observa São Cirilo ( 4), não contavam com tal in
terpelação e desconcertados, com evidente ressentin1ento, respon
deram: " Se :f.:le não fôsse um n1alfeitor, não to haveríamos en
tregado " - " Si non esset hic malefactor, non, t-ibi tradi-d'i-sse·mus

eum" (5). E, assim, aquêle que as turbas tantas vêzes haviam 
aclamado em vida, aquêle que fizera ben1 tôdas as coisas � " be-
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ne o-mn·ia f ecit " (1), aquêle que, depois_ de morto, o povo reconhe
ceu e admitiu, que passara fazendo o bem e curando a todos - " per

transiit benefaciendo et sanando omnes" (2), é considerado mal
feitor, nesta triste hora. Fazia-se, porém, mister que o Divino 
Salvador sofresse tamanho ultraje pela nossa salvação e, ao mes
mo tempo - diz Santo Agostinho - " para consolação de seus 
servos

t 
quando vierem a ser chamados sedutores " (3). 

A resposta tão genérica, dada a Pilatos foi: "Ê um malfei
tor ", por isso mesmo que genérica, não alegava delito algum e 
nada provava contra o Divino Mestre. Pilatos, portanto, não via 
outra solução diante de si - e realmente não a tinha - senão 
repelir do seu tribunal semelhantes acusadores: " Actore non pro

bante reus absolvitur >>, regra que nenhum juiz romano teria ou
sado violar. Devido, porém, a uma dessas transigências e acomo
dações de que vamos vê-lo fazer tão deplorável abuso, Pilatos não 
repeliu pura e simplesmente os acusadores, como devia, nem mui
to menos, libertou o Réu. Mas, disse-lhe: " Tomai-o vós então e 
julgai-o de acôrdo com as vossas leis" - "Accip·ite eum vos et 

sec-undum "1,egem vestram iudicate eum " ( 4). 
Implicava isto em livrar Jesus da pena de morte, uma vez 

que o Sinédrio não podia chegar a tanto; mas deixava Jesus nas 
mãos de seus ferozes inimigos, o que constituía, para o Governa
dor Romano, uma injustiça. 

Os Sumos Pontífices, porém, queriam a morte de Jesus e daí 
replicaram à repulsa de Pilatos: "Não nos é lícito matar quem 
quer que seja". "Nobi-s non licet occidere quemquam" (5), que
rendo assim claramente significar com isso qual a sua intenção. 

Tratava-se, porém, de amaríssima confissão, esta, que êles, os 
chefes da nação hebraica, faziam naquele momento, diante de 
imensa multidão aglomerada na praça do Lithóstrotos e em pre
sença do representante de César. Declaravam solenemente que, o 
soberano poder de vida e de morte e o cetro do comando, haviam 
sido tirados das mãos dos Judeus e passados para as de Roma. 

(1) São Marcos, VII, 87.

(2) Atos, Ap. X, 38.

(3) ln Ps. LXII.

(4) São João, XVIII, 31.

(5) São João, Ibid.
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Ah! se houvessem pensá.do por um momento no grande vaticinio 
de tantos séculos passados, do seu patriarca J acó, expresso tão 
claramente em seus livros sagrados (1), "de que não será tirado 
a Judá o cetro, nem à sua descendência, o comando, até que ve

nha o Messias esperado de tôdas as nações "; se houvessem re
fletido nas predições assaz claras e numerosas que, de século em 
século, tantos outros santos e profetas, até João Batista, vinham
repetindo, e que se aplicavam e realizavam tão admiràvelmente 
em Jesus, demonstrando ser o Cristo, - um sentimento de con
f4são e terror devia ter invadido seus corações no momento de 
fazerern tão humilhante confissão. Mas, quem, dentre êles, nesse 
momento, pensava nas profecias? Um só era seu pensamento uma 
só coisa desejavam, uma só coisa reclamava seu imenso ódio ao 

Nazareno: a sua morte e a morte na cruz, pena atroz e humilhan
te, não prevista nas leis judaicas, mas introduzida na Palestina 
com os usos romanos e que se costumava infligir apenas aos es
cravos e réus dos mais nefandos delitos: era esta a pena que que
riam aplicar a Jesus, para com a ignomínia de tão miserável fim, 
sepultarem também e para sempre, a reputação do jovem e odia
do Profeta (2). 

Para conseguirem-no porém, era indispensável a intervenção do 
Governador romano. E, como a acusação imprecisa - " é um 
malfeitor,, - não alcançara de Pilatos a condenação de Jesus,
puseram-se a fomular contra Êle acusações precisas e concretas. 
Logo três foram apresentadas, que S. Lucas (3) enumera espe
cificadamente: " Encontramos êste homem sublevando nosso po
vo, proibindo-lhes o pagamento de impostos a César e dizendo-se 
Cristo-Rei" - "Hunc inveninius s·ub-vertentem gentem nostram, 

et prohibentmn t·ributa d.are Gaesari, et dicentem se Ghristum re

gem <esse ". 
Assinale-se aqui, com Crisóstomo ( 4), um golpe da finíssima 

astúcia e requintada má fé dêsses farçantes. Haviam proclamado 
Jesus réu de morte, por blasfêmo, por se haver declarado Filho 
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de Deus. Mas sôbre isto não dizem a Pilatos uma só palavra, não 
tugem nem mugem, sabendo e não sem razão, que êle, idólatra, 
não se comoveria muito com uma blasfêmia; e de mais a mais, 
uma blasfêmia imputada a Jesus, pois, aos olhos de Pilatos, a de

claração feita pelo jovem Profeta, de ser Filho de Deus, pode

ria, sem dúvida, ser tomada como pretenciosa jactância, nunca 
porém, como delito tão grande que merecesse o maior e o mais 

grave dos suplícios. 

Ao contrário, as acusações feitas a Jesus, de ser revolucio

nário, de rebelar-se contra o pagamento de impostos ao Impera

dor e de aspirar à soberania, já era coisa muito diferente e, de 
fato, muito séria, especialmente com um César temível como Ti

bério, em cujo govêrno a imputação de conspiração era castiga
da com feroz severidade. 

Pilatos, entretanto, não mostrou dar grande importância nem 

à primeira, nem à segunda acusação. Em tempo algum nada de 
qualquer das duas lhe chegara aos ouvidos, e não podia duvidar 
do zêlo de seus oficiais em inf armá-lo. É possível que não igno
rasse a sábia e arguta resposta dada pelo Divino Mestre aos Ju
deus, ao perguntarem se era lícito pagar tributo a César, respos

ta, aliás, tornada célebre e que já corria de bôca em bôca. Quan

to à terceira acusação, de Jesus inculcar-se como Cristo-Rei, Pi
latos sentiu-se um tanto perplexo. Invadiu-o verdadeiro turbilhão 
de reminicências e idéias. Durante muitos anos Governador da 

Palestina, bem sabia quais as aspirações e esperanças do povo he
breu; a vinda dos Reis Magos e a matança dos Inocentes eram 
acontecimentos por demais recentes e clamorosos, para que os 
pudesse ignorar e pareciam estar indicando que o tempo, em que 

o esperado Messias deveria aparecer, tinha chegado; a pregação

do Batista, os três anos de vida pública do Senhor, a sua mara
vilhosa palavra, as suas obras, os seus milagres não eram menos
conhecidos de Pilatos que o ódio com que os Sumos Sacerdotes

perseguiam o jovem Profeta de Nazaré; eram decorridos apenas
poucos dias que Êle entrara triunfalmente em Jerusalém. Seria,
então o esperado Messias? Em todo o imenso império romano já
se havia generalizado esta convicção, e Pilatos não devia ignorá

Ia, pois por essa ocasião homens vindos da Judéia se mostravam
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bem ao par dos acontecimentos (1). Pilatos não acreditava mui
to nisso, mas seu espírito não se sentia inteiramente livre de tal 
ou qual preocupação. 

A idéia de uma fôrça moral e religiosa dominando o mundo 
inteiro não entrava nas concepções do soldado, que êle era; para 
êle, dominador, se tivesse que vir, não deveria ser outro senão 
poderoso monarca, êmulo de César; nisto concordava com as fal
sas idéias do Sinédrio e dos Sumos Pontífices hebreus. Mas se se 
tratava de um êmulo do Imperador, estava em seu dever supri
mi-lo. E poderia ser êsse o êmulo, o Homem que tinha diante dos 
olhos,_ em tal abjeção? Não lhe parecia possível. No entanto, em 
assunto de tamanha responsabilidade, achou necessário certificar
se de tudo, investigando e examinando o Acusado. 

Do terraço, onde se deixara ficar, voltou ao pretório, fêz um 
sinal ao oficial de guarda para que levasse Jesus à sua presença, 
e tomou assento no tribunal, como era de praxe, assistido por um
escriba, para ouvir o Divino Redentor. "lntro-ivit ergo iterum in

Praetorium Pilatus et vocavit Jem.tm" (2). "Achava-se Jesus em 
presença do Governador ,, - " J efflS autem stabat ante Praesi

dem " (3). " E assim exclama Orígenes ( 4) - o Juiz de todos 
os homens resigna-se a ficar de pé, como réu, diante do juiz da 
terra da Judéia ". 

Pilatos pôs-se a observá-lo atentamente. Não podia deixar de 
sentir o ascendente daquela tranqüilidade sublime, em meio de 
tanta perturbação de ânimos. E, após alguns instantes de muda 
consideração, saiu-se com esta pergunta: "És tu o rei dos Ju
deus?" (5). Não ousou, não pôde ou não quis dizer: "Pretendes 
ser tu o rei dos Judeus?" 

(1) Todos os historiadores e grandes escritores da época se referem e dão testemu�
nho a. esta convicção espalhada. por todo o Império. << Plurlbus persu.a.sio inera.t, a.ntiquis 
sa.eerdotum libris, contineri, eo ipso tempore fore ut va.-lesceret Ori-ens, prorecticiiue Iu
da,e :r-eru:m. potirent'IU'», diz Tácito (Lib. VI, 13, História.); - « Percrebu.era.t in Oriente 
toto vetus et consta.ns opinio. esse m fa.tis ut eo "t4mtpore �u.daea, profee�i rerum poti
rem.tm- » - escreve ;Suetôni;o (ln Vespas, 4). Nirgilio, no cântico ao filho de Poli"'.l Sice
lides musae, confirma esta mesma tradição. sem fala.r no vaticinio da célebre sibila Cu
mana, referido por Cicero (lib. II, De Divinat.). 
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O Senhor, longe de responder a �sta pergunta, faz por sua 
vez, Ele mesmo, un1a pergunta ao seu juiz: " Dizes isso por ti 
mesmo ou foram outros que to disseram de mim? " 

A pergunta visava a libertar Pilatos das incertezas em que 
se debatia e que provjnhmn das diversas fontes de· onde recebera 
a notícia a respeito da realeza do Nazareno. O Governador, po
rém, ao ver-se descoberto em suas dúvidas e evidentemente em
baraçado, saiu-se corn uma escusa: "Mas sou eu, acaso, Judeu? 
Tua nação e seus Pontífices é que te entregaram a mim. Que 
fizeste?" 

Teve o Senhor compaixão do embaraço em que se metera seu 
próprio juiz, que, na manifesta confusão do espírito, lhe fizera 
pergunta _tão desacertada quanto ilegal: '' Qite fi-zeste? " E vol
tando à interrogação que lhe fizera antes Pilatos a respeito da 
realeza do Ohristus, que era a verdadeira questão do momento, 
respondeu: " O meu reino não é dêste mundo. Se o meu reino fôs
se dêste mundo, certamente pelejariam meus ministros para que 
eu não fôsse entregado aos Judeus; portanto, o meu reino não é da
qui de baixo 't. 

O conceito estava claro. Jesus não negava ser rei, antes de
clarava ter um reino, não fundado nas fôrças humanas das armas 
e dos exércitos, mas sim num caráter que o colocava fora e aci
ma das soberanias conhecidas no mundo. Pilatos mostrou haver 
de algum modo compreendido e acrescentou logo: "Portanto, tu 
és rei?" E Jesus: "Tu o dizes, porque eu sou rei". E continuou: 
H Para isso nasci e para isso vhn ao mundo, a fim de dar testemu
nho à verdade. Todos os que são da verdade ouvem a minha 
voz" (1). 

De outras vêzcs havia Jesus proclamado: " Eu sou o cami
nho, a verdade e a vida " - <, Ego sum via, -veritas et vita "; o 
caminho que conduz e ajuda a chegar à verdade e à vida, sendo 
Êle mesmo por essência a verdade e a vida. Repete de outra for
ma o mesmo conceito e refuta a antiga e mesquinha objeção que 
pretende impedi-lo de reinar sôbre a terra e no tempo. 

(1) Todos os Eva.ugelistas nos lugares acima citados.
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Demoremos um instante nesta nova·-- e grande afirmação de 

Nosso Senhor: "Sim, eu sou Rei". :Metido em cadeias, tido como 

malfeitor, pedida aos gritos sua morte, aviltado ao extremo, ex

posto aos clamores de todo um povo frenético t perante um juiz 
de quem dependia sua vida, Jesus guarda a sua inalterável calma 

e se proclama solenemente Rei. E que Rei? Não de um só país, 

mas de tôda a terra, de todos os homens de boa vontade que te

nham o espírito aberto à verdade. Não um Rei sustentado pela 
�'ôrça falível das armas daqui de baixo, mas pela virtude do alto; 

e para tal fim, para atingir tal soberania, é que Êle disse ter nas

cido e vindo ao mundo. Oh! Precioso testemunho! Oh! Fôrça de 
ânimo surpreendente! Oh! Inacessível altura de pensamento, só dig

na e possível para o Rei imortal dos séculos! Jesus, dirigindo-se, 
assim, ao juiz pagão e respondendo de modo adequado à sua inte

ligência, proclama-se de novo o Ckristus, o Eman1wl, o Filho de 

Deus, cujo reino vem do céu e é indefectível e eterno, como do 

céu vem e é indefectível e eterna a verdade. 

" A verdade " - murmura Pilatos pensativo - " Que é a ver

dade?" (1). Educado em Roma no culto da pluralidade dos deuses 
e vindo a Palestina onde ouvira falar de um só Deus, Pilatos 

oscilava em incertezas e dúvidas, como todos aquêles que não al

cançaram do céu a graça de serem iluminados. Perguntava-se a 
si mesmo se seria possível ao hon1em conhecer e alcançar com cer

teza moral a verdade dos grandes e supremos problemas da vida; 

e então achava que o melhor era viver despreocupadamente de 

acôrdo com a filosofia dos céticos e de Epicuro, sem acreditar de

mais no futuro, no céu, na alma e em tôda a verdade que trans
cende os sentidos. 

Do singular discurso do Senhor, porém, no qual a clareza se 
enleava com a obscuridade, depreendeu claramente que a sobera

nia reclamada para si pelo jovem Profeta de Nazaré não era das 

que pudessem fazer sombra à de César. A calma do divino pri
sioneiro, sua majestade e, sobretudo, a sinceridade que tarnspa-

(1) «Respondit Jesus: <(TU dicis, quia rex sum ego. Ego in hoc natus sum, et

in hoc veni in mundum, ut testimonium perhibeam veritati: omnis qui est ex. veri

tate audit vocem meam ». Dicit ei Pilatus: «Quid est veritas?» (São João XVIII, 

37-38).
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recia de suas palavras, acabaram por tranqüilizar Pilatos. Não 

era mais o caso de se pensar em ambiciosas aspirações ou conju

ras por parte do Nazareno; se Êle aspirava a um reino espiritual, 

não dêste mundo, a um reino cujos sequazes não precisariam com

bater para sustentá-lo, por que preocupar-se com Êle o Procurador 

de Tibério? Foi o que Pilatos não tardou a compreender. Levan

tou-se e, revolvendo na mente êsses pensamentos que mau grado 

seu, o haviam profundamente conturbado, voltou lentamente ao ter

raço, em direção aos Judeus; e, em meio do mortal silêncio com que 

foi recebido, articulou distintamente estas palavras: "Nada acho 

de criminoso neste homem ". - " Ego nulknn invenio in eo causam )' 

( 1) . Era a absolvição de Jesus: era a primeira declaração de sua

inocência, pronunciada pelo tribunal romano.

Os componentes do Sinédrio sentiram-se atordoados, abria-se

lhes a terra sob os pés, pulverisava-se-lhes a maquinação infernal 

com tanta astúcia urdida. O estupor, entretanto, não durou muito: 

em seu imenso ódio a Jesus, encontraram fôrças para reagir. Insis

tiram nas acusações já feitas, desenvolveram-nas e acrescentaram 

outras. Era uma tempestade de calúnias e injúrias, num " crescen

do " que impressionava. Ao mesmo tempo, a multidão, açulada por 

seus chefes, gritava e se alvoroçava cada vez mais violentamente. 

Jesus permanecia ali, perto de Pilatos, em absoluto silêncio: 

" et cum accusaretur a (Principibus sacerdotum ret a senioribus, nihil 

11espondit" {2). À fúria dos seus inimigos, opunha maravilhosa 

calma e seu silêncio era a condenação antecipada e solene daqueles 

atos, mais que outro qualquer protesto. Pilatos acompanhava com 

admiração e não sem preocupação, tôda esta cena. Instantes depois, 

voltando-se para o Senhor, disse-lhe: "Não ouves quantos teste

munhos se levantam contra ti? Nada respondes?" - "Non audis 

quanta adversum te dicunt testinwnia?" (3) - Non respond,9s 

quidquam? )) ( 4). Mas Jesus não descerra os lábios, não pronu,ncia 

(1) São João XVIII, 38.

(2) São Mateus, XXVII, 12.

(!-:1) São Mateus, loc. cit. 14.

(4') São Marcos, XV, 4.
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uma silaba sequer, com grande admiração de seu- juiz: "ita u,t rni

raret-ur Prases vehementer '' (1). 

De repente, Pilatos ouviu uma palavra que parecia fornecer

lhe ótima oportunidade para se libertar do embaraço era que se via, 

um dêsses expedientes da política humana, tão caros a Pilatos e 

que êle adotava com particular satisfação. " Êste homem - gri

tavam os membros do Sinédrio - subleva o povo com a doutrina 

que prega em tôda a Judéia, desde a Galiléia até aqui" - "i-nc·i-

pie·ns a Galilaea usque huc" (2). Ouvindo Pilatos falar da Galiléia, 

perguntou se Jesus era natural daquela província e ao obter rP.spos

ta afirmativa acrescentou: "Pois bem, que vá ser julgado por He
rodes", que era o Governador da Galiléia e naqueles dias se acha

va em Jerusalém para a solenidade da Páscoa, pois professava a 

religião hebraica (3). 

Os membros do Sinédrio e os Sumos Sacerdotes receberam de 

má vontade essa solução. Estavam de relações cortadas com o rei 

Agripa, porque era adúltero e por êsse fato justamente excluído dos 

sacrifícios. Prescindindo mesmo, porém, desta circunstância espe

cial, irritava-os o fato de terem sido e,;pulsos pelo Governador da 

Palestina e remetidos a outro juiz, tanto mais depois que êste de

clarara não haver encontrado culpa alguma no acusado. 

Nada mais havia a fazer! - Era assim que decidia o onipoten
tp GlwPrn�dor do I.mpe-.rador. Par.a êle, Jesus era vítima da inveja 

e do ódio dos Príncipes dos Sacerdotes. A consciência e a justiça 
pediam que o libertasse, mas não ousava enfrentar a ira do povo. 

O expediente de mandá-lo de volta a Herodes eximiaNo por momen

tos de qualquer responsabilidade e apresentava a vantagem de al

cançar com essa deferência as graças dêste com quem há tempos 

lhe estavam rôtas as relações. Magistral idéia -- pensava Pilatos. 
Sua diplomacia tirava-o por algum tempo dos cuidados de uma ques

tão que previa embaraçosa. Por outro lado, segundo as leis roma

nas, a devolução de um acusado do tribunal, ( de capturas, diremos 

hoje), ao tribunal de origem ou do domicílio, era perfeitamente le-
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gal. Ainda hoje é uma prática do direito em uso. Os membros do 
Sinédrio e os Sumos Sacerdotes sô tiveram que inclinar a cabeça. 
Tomaram de novo a Jesus, ainda amarrado como estava e, segui
do de uma densa e irrequieta massa de povo, rumaram para à ca
sa de Herodes. 

Pilatos acompanhou por um instante com os olhos o cortejo 
que lentamente se afastava e um suspiro de alívio se lhe escapou 
do peito quando viu retomar a Antônia à costumada tranqüilida
de. Não podia êle, entretanto, afastar de si uma vaga angústia, co
mo tantas vêzes ocorre à aproximação de um triste acontecimento. 
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VIII - JUDAS 

Enquanto isso se passava na Antônia, outro fato veiu toldar 

ainda mais os céus naquele dia., que já começara tão triste. 

Judas, dado que a condenação de Jesus à morte, pronunciada 

tumultuosamente de noite pelo Sinédrio, fôra confirmada na manhã 

seguinte e que Jesus, entre mil impropérios, era arrastado à pre

sença do Governador Romano para a execução (1), Judas acabou 

por compreender a gravidade do pecado que cometera: " Perf ecto 

demum sceZere, magnitudo ejus intelecta est " - como observa Tá

cito ( 2). As paixões humanas impelem à culpa e para induzirem o 

homem a cometê-la, procuram excusá-la e quase justificá-la. Come

tido, porém, o pecado e acalmada a paixão, a razão retoma seu do

mínio e descobre tôda a torpeza da ação iníqua. O demônio atiça 

o fogo para jogar o homem ao desespêro e conquistá-lo para si; e

então, se uma graça extraordinária não o socorre e o homem com

ela não colabora, sobrevém a ruína. Esta é a reflexão de São João

Crisóstomo (3) e de todos os Padres e Doutôres da Igreja.

Judas, filho de Simão, da aldeia de Keriot na Judéia (e daí o 
non1e de Scar-iote ou lscar·iote), participara com entusiasmo do sé� 

quito do Divino Mestre, desde o primeiro ano de sua vida pública. 

Diligência e zêlo não tardaram em atrair sôbre si, entre tantos dis

cípulos, especial atenção; e assim é que, chegado o dia da eleição 

(1) « Tunc 'Videns Judas, qui Eum tradidit, quod damnatus esset, poenitentia

ductus. retulit triginta argenteos, etc. (São Mateus, XXVII, 3, .seg.). 

(2) Annali, XIV, 10.

(3) Homilia 85 in Matthaeum.
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dos apóstolos, se viu naturalmente indicado e acabou sendo o inse
parável companheiro do Redentor. Presenciou-lhe todos os milagres, 
as muitas e prodigiosas curas de tôda a espécie de males, a liber
tação dos possessos, a multiplicação dos pães, as pescas miraculo
sas, o apaziguamento das tempestades, o andar sôbre as águas, a 
cura do cego de nascença, a ressurreição dos mortos, incluída a 
mais recente, tão sensacional, de Lázaro. Ouvira as palavras mara
vilhosas de Jesus e as aclamações das turbas. Vira a estupefação 
de seus próprios inimigos e sentira a confissão, por parte de Pedro, 
da divindade do Mestre e a confirmação feita por êste, tantas vêzes 
repetida. Êle mesmo experimentara o poder do nome de Jesus, urna 
vez que, mandado com os outros Apóstolos a batizar e a pregar a 
nova doutrina, com êles regressara jubiloso e exclamava: "Até os 
demônios, em ouvirem teu nome, ó Senhor, foram por nós domi
nados!" 

Era justo cresse na divindade, assim tão evidente, do Mestre 
e com Pedro exclamasse: " Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. '' 
·u Tu es Christ-us, Filius Dei vivi". E não apenas isso: deveria ain
da amá-lo e venerá-lo com aquêle amor em que eram ardorosos os 
demais Apóstolos e as turbas e até as crianças, que de tôdas as par
tes acorriam a Êle, indiferentes aos sofrimentos e aos jejuns; e lo
go êle, de modo tão particular, êle que fôra escolhido pelo Mestre 
como homem de absoluta confiança do Colégio Apostólico, deposi
tário das esmolas dos fiéis e encarregado de prover às necessida
des de cada dia! 

Mas não. Enquanto se avolumavam os argumentos tendentes 
à união mais íntima do Apóstolo com o Senhor, sua fé e seu amor 
para co1n Êle seguiam caminho oposto. Certo é que, já um ano antes 
da Paixão, Judas alimentava pensamentos iníquos. Transportemo
nos para o tempo e1n que Jesus, em Cafarnaum, fazia a grande pro
messa da Eucaristia. Vendo que muitos, escandalizados dali se afas
tavan1 murmurando: "É dura esta linguagem! Quem poderá ouvi
lo? ", voltou-se o Senhor para os Apóstolos e exclamou: " Quem 
sabe se também quereis ir embora? " Responde Pedro: " Senhor, 
para onde havemos de ir? Tu tens palavras de vida eterna; e nós 
cremos e sabemos que és Cristo, o Filho de Deus ". Era esta a fé de 
Pedro, era a fé dos outros Apóstolos, mas não a de Judas. De fato, 
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replicou logo o Senhor: '' :E não vós escolhi eu�ª vôs, doze, dentre 
todos os demais? E, no entanto, um de vós é um demônio " - " ex 
vobis unus diabolus est ". Nota São João (1) que o Senhor, com is
to, se estava referindo a Judas: - "dicebat autem Iudam Simonis 

Iscariotem hic enim erat traditurus eum ''. 

lvias como é que Judas, com tão bons princípios, no meio de 
tanta abundância de luzes e de graças, se pôde precipitar assim rui
dosamente? Ninguém se torna ruim de um momento para outro; 
mas sempre se começa aos poucos, "a minirnis incipiunt qui in nw

x·irna proruunt ". E assim aconteceu com Jesus. Depositário do di
nheiro do Senhor, começou por entregar-lhe o coração e logo se 
permitiu reservar-lhe parte para si. Era o comêço; e era um furto. 
Di-lo taxativamente o Apóstolo São João {2): "F·ur erat et loculos 

habens, ea q'U.11.e mittebantur portabat" - "era ladrão, e, dispondo 
dos esconderijos, nêlcs ocultava o que lhe era dado, por ser ecôno

mo da família apostólica. E, assim aos poucos, ia-se Judas apegando 
aos interêsses do mundo, habituando-se ao pecado e cada vez mais 
afastando de si a visão das coisas do céu. Penitência, humildade, 
oração e exercício daquelas virtudes tão veementemente recomen
dadas pelo Divino Mestre no célebre Sermão das Bem-aventuranças, 
eram para Judas palavras vazias de significado, semente caída, se
gundo a divina parábola, por entre os espinhos e sôbre a pedra. A
creditava êle na divindade do Mestre? É lícito pô-lo em dúvida. O 
certo é que .. Tuda.s não podia negar aos seus próprios olhos que Je

sus fôsse um santo e grande profeta. Suas obras eram por demais 
sublimes e maravilhosas para se supor estivesse ali um homem co
mum. Seus próprios inimigos eram obrigados a confessá-lo. 

É possível, e de modo algum improvável - já Ollivier o afir
ma com segurança (3) - que Judas em certos momentos acredi
tasse que Jesus fôsse o Messias, mas o Messias, segundo o concei
to rabínico, o grande conquistador, isto é, o dominador temporal 
do mundo, e sonhasse tornar-se um dia, ao seu lado, um dos gran
des da Terra. Vira as turbas entusiasmadas por Êle, comovidas 
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com a novidade das suas palavras, delirantes com séus portento .. 
sos prodígios, empenhadas em raptá-lo e declará-lo Rei. Mas havia 
também de repente, descoberto, com amarga desilusão, que Êle 
se esquivava, se ocultava e desaparecia; com isto fugia também 
a hora propícia da fortuna. No dia da solene entrada em Jerusa
lém, acreditara, por instantes, novamente assegurado o êxito. Mas 
à tarde, quando o Mestre retomou em silêncio com os doze o ca ... 
minho àe Betânia, sem que coisa alguma fizesse prever a conti
nuação do belo triunfo alcançado pela manhã, voltou o desânimo 
ao cora�ãu do infeliz; julgou o Mestre homem incapaz de se apro
veitar elas circunstâncias e em seu íntimo ia revolvendo pensa
mentos que em ger1ne continham já a defecção e, talvez, até a 
traição. Ajuntava-se a tudo isto uma vida erradia, cheia de mi
sérias, não livre de perigos, em cujo têrmo nada se via que rea
lizasse as aspirações do traidor. Por várias vêzes, ouvira o Se
nhor profetizar sua Paixão, ouviu-o nos últimos dias repetir, com 
n1aior vivacidade ainda, a descrição do lutuoso fim que o aguar
dava; que mais poderia esperar dêle em bens e fortuna? Por ou
tro lado, o Sinédrio, os Príncipes e os Sumos Sacerdotes surgiam 
a seus olhos com todo o esplendor do ouro, da fôrça e das huma
nas grandezas: tudo aconselhava àquela alma venal, cubiçosa tão 
somente de dinheiro e honrarias, a fazê-los amigos. 

Th'Ias não era apenas isso. Também outra paixão, evidentemen
te, se lhe havia infiltrado no espírito infeliz: a inveja. Sabia-se 
que o Divino Iv1estre havia designado para futuro Chefe de sua 
Igreja a Simão Pedro; por várias vêzes tinham os doze entre si 
r.ontendido " q-uis eorurn videretu1· esse maior )) - " qual dêles vi
ria a ser o maior "; sabiam todos que Tiago e João, con1 sua mãe, 
haviam pleiteado junto ao 1\'Iestre fôssem os dois colocados, um à 
direita, outro à esquerda, em seu reino, isto é, que obtivessem os 
primeiros lugares; não era pequeno o descontentamento dos de
mais e o Senhor muitas vêzes teve, até na última ceia, que os re� 
preender e corrigir. Suas palavras tiveram realmente fôrça para 
acalmar os ânimos de todos, que, apesar de imperfeitos, amavam 
e veneravam ao rv1estre, com tôda a franqueza de coração ardo
roso e crente; mas, não o de Judas, que se irava cada vez mais, 
vendo-se preterido, êle, tão ambicioso de honrarias e riquezas. 
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Ê bem possível e não é temerário s�pô-lo, tenha sido êle o 
principal instigador, o que até o último momento atiçou junto ao 
Colégio Apostólico a disputa do primado o que suscitou o mau 
humor geral. Não foi atoa que Jesus, um ano antes, o chamara 
"diaboZus "� o tentador. 

Um último acontecimento veio encher a medida. Pela tarde 
de 13 de Nisan (1), isto é, dois dias antes da Páscoa, segundo 
São Mateus (2) e São Marcos (3), Jesus, de volta de Jerusalém, 
após as célebres invectivas contra Escribas e Fariseus e as terrí
veis predições da ruína do Templo e da cidade, achava-se sentado 
com os Apóstolos à mesa do banquete em casa de Simão, o céle
bre leproso curado em Betânia. Era uma cena familiar, festiva e
quase de despedida. Marta servia a mesa e Lázaro figurava en
tre os comensais ( 4) . Eis senão quando entra uma mulher na sa
la: Maria Madalena. Quebra um vaso contendo preciosa essência 
feita do precioso nardo e derrama-a sôbre a cabeça e os pés de 
Jesus. Maravilham-se os Apóstolos, principalmente Judas, que ou
sou levantar a voz e dizer: " Por que tanto desperdício? Não se 
poderia ter vendido êste bálsamo por mais de 300 dinheiros · (5) ? 
e dá-los aos pobres?,, Não que Judas se importasse com os po
bres, mas por ver perder-se excelente oportunidade de ganhar di
nheiro: caridade hipócrita, de que Judas não tinha o monopólio, 
porque ainda hoje a praticam tantos, para os quais o gesto de 
amor para com os humildes e deserdados é mero instrumento pa
ra fazer fortuna. Jesus, porém, não quis deixar sem resposta a 
invejosa crítica de Judas e o assombro dos demais e não só de
fendeu Maria, mas até a louvou pelo ato de fé e de piedade pa
ra com o lVIestre e lhe prometeu como prêmio também a glória 
imortal na terra ( 6) . 

(1) A data desta ceia, segundo· São João, poderia também ser antecipada de al

guns dias. Realmente. diz o Evangelista: «Jesus ergo ante sex dies Paschae venit 

Bethaniam... Ff!Cerunt autem coenam ibi ». Note-se, entretanto, que São João não 

disse ter-se realizado esta ceia imediatamente após a. chegada, o que permitiria fácil 

concordância com o que é indicado pelos outros dois Evangelistas. 
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(2) XXVI, 6.

(3) XIV. 3.
(4) São João-, XII, 1.
(5) o dinheiro romano equivalia mais ou menos a uma lira italiana.

(6') São João, XII, 4 e seg.



Fôra dura a lição. Ã ira se juntaram outras paixões. Foi co
mo se a última gôta houvesse transbordado do vaso. Di-lo clara
ramente São Mateus (1) e note-se a palavra "Então Judas foi 
ter com os Príncipes dos Sacerdotes " - " tunc abiit " - e nego
ciou com êles a entrega do Mestre por trinta dinheiros de prata, 
preço pelo qual entre os Hebreus se vendia ou comprava um es
cravo (2). 

A ação era vil. Era infame. Que Judas, depois de haver fe
chado os olhos à luz e de dar guarida as baixas· paixões, abando
nasse Jesus, já era culpa, mas em todo o caso, compreendia-se. 
Vendê-lo, porém, e vendê-lo aos seus mortais inimigos e por um 
preço tão vil e manifestar mesmo empenho de o entregar pessoal
mente, êle, o Apóstolo, o home1n de confiança do Divino Mestre, 
que convivera quase três anos com Êle, que comera à sua 1nesa, que 
se maravilhara com seus milagres, santidade e divina eloqüência; 
êle, que tantas vêzes fôra chamado pelo doce non1e de amigo -
é tamanha infâmia que revolta a alma até ao extremo. E por isso 
é que os Profetas, prevendo-a, a detestaram e execraram e o Se
nhor amargamente a lamentou em várias ocasiões. 

Teria talvez Judas· pensado que o Senhor, como das outras 
vêzes, se salvaria? que qualquer prodígio, uma defesa habilidosa, 
um motim popular ou uma possível hesitação do Sinédrio pudes
sem intervir para libertar o Divino l\tlestre? Mesmo que êstes pen
samentos lhe houvessem passado pela mente, como supõe Ollivier 
(3), sua culpa não teria sido menor. A traição era certa, a liberta
ção, incertíssima: êle sabia perfeitamente que estava vendendo o 
Divino Mestre aos inimigos que o procuravam para matar. Sabia 
que êles não perdoavam. E com refinado cinismo dava-lhes ainda 
oportunos conselhos de que o não deixassem escapar. 

Em todo caso, ao ver Jesus arrastado até à presença de Pila
tos, a ilusão de que Êle se pudesse salvar, se realmente alimentou 
por u1n instante, desvaneceu-se-lhe. E ei-lo então perante a tre
menda realidade dos fatos. Vendera o Mestre, o Amigo, o grande 
Profeta de Nazaré, à morte e isto pelo miserável lucro de poucas 

(1) XXVI, 14.

(2) Êxodo, XXI, 32.

(3) Ob. cit.
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moedas. Flagelado pela consciência. culposa, como costuma aconte
cer aos delinqüentes, seguiu por algum tempo o Redentor (1), na 

cauda da multidão que o acompanhava d0 Caifás ao Pretório, e ou
viu os comentários de tôda a ordem que o povo, surpreendido pela 
inesperada catástrofe, estava tecendo: '' o Grande Conselho con
denou-o à morte - se não houvesse dito ser Filho de Deus, te

ria sido absolvido - Será crucüicado - Reduziram-no a horrí
vel estado - Mas l!:le é de admirável resignação - Quem sabe 
como vai acabar isto? - O malvado que o vendeu era discípulo 
seu, co1nera a Páscoa com Êle um pouco antes Realmente, 

aquêle bandido merecia ser lapidado ". 

E então ânsia imensa, tardio arrependimento, amargo deses
pêro invadiram a alma de Judas. As 30 moedas de prata que lhe 
pagaram, após a captura, pesavam-lhe ao lado e tornavam-se in
suportáveis. Acudiu-lhe nessa altura um pensamento, que consi
derou alívio e abraçou-o sem demora. Estava passando então jun
tamente com as turbas que seguiam Jesus, no sopé do Maria. 
Era a hora do sacrifício matutino, que se fazia no Templo, ao nas
cer do sol. Ali se deviam encontrar os Príncipes dos Sacerdotes (2), 

com os quais havia negociado a entrega e a venda do Mestre. Pen
sou: "Vou rescindir o contrato". E sem mais, abandonando a 
multidão tumultuosa, saiu pelo flanco da colina do Templo, atra
vessou a esplanada e atingiu as portas do Hieran, onde encontrou 
os Sacerdotes com quem se havia sacrilegamente avençado. Foi
lhes ao encontro e, com voz cavernosa, como que vergando ao pê
so de enorme desventura, disse-lhes: "Pequei, entregando o san
gue .inocente" - "Pecoavi, traden8 sanguinem iustum" (3). "Que 
temos nós com isso"? - replicaram-lhe com indiferença e des

prêzo. " Vê lá o que fazes " - " Quid ad nos? tu videris " ( 4). E, 
dizendo tal, com ares de gente muito ocupada e que se quer ver 

livre de um importuno, voltaram-lhe as costas. 

(1) Emmerieh, loc. cit.

(2) Os sacerdotes e levitas estavam divididos em familias e cada famma. na. sua

semana. presidia a oração pítblica dos sacrifícios. Os Principes dos Sacerdotes eram 

os chefes das familias sacerdotais, bem distintos dos Sumos Sacerdotes. 

(3) São Mateus, XXVII. 4.

(4) Ibidem.
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Ouvindo tais palavras, desmedido furor e desespêro invadi
ram o traidor, que, de cabelos arrepiados, tomou os trinta dinhei
ros (1) e os jogou ao chão do Templo como que para se desfazer 
do preço do crime, fugiu - " projectis argenteis in Templo) reces

sit"' - e desceu desabaladamente pelo vale que flanqueia o Tem

plo, o vale de Josafá, o primeiro que se lhe oferecia à frente. Fu
gia do contacto dos homens, e Satanás (segundo o Salmo) ia a 
seu lado. Chegado que foi ao riacho do Cedron quase se1n percebê-lo, 
viu-se diante do Getsêmani, e soaram-lhe de novo aos ouvidos, como 
tremendo eco, aquelas palavras: "Amigo, a que vieste? Judas, 
com um beijo, entregas o Filho do Homem? " O horror do inf er
no calcinava-lhe de todo a alma. Parecia-lhe estar ouvindo: " Caim, 
onde está Abel? Que fizeste de teu irmão? seu sangue grita por 
vingança diante de mim! " 

O sol ia subindo ràpidamente pelo a2ul do céu, daquele céu 
do Oriente, que é todo êle uma transparência limpidíssima e uma 
indescritível doçura de irradiação, especialmente nas manhãs bal
sâmicas da primavera. Em Judas, porém, estava a obscuridade, 
estava a noite negra do desespêro. Fremia e tremia. O espetáculo 
do Getsêmani era-lhe insuportável e continuou desabalado pelo 
vale abaixo, nem mais sabendo com que destino. Cada onda de ru
mores que vinha da cidade fazia-o arrepiai· e parecia estar-lhe di
zendo: "Neste instante, está sendo levado para a morte; mataram
no agora; e tu, Judas, fôste tu que o mataste. Como podes viver 
ainda'? Dá cabo de ti, miserável! Faze o que deves fazer! " 

Em n1eio daquele tumultuar de pensamentos, chegara à bôca 
do vale, perto da vila de Siloam, em um lugar deserto e inóspito 
( é um lugar tradicional). Viu uma árvore de ramos nodosos e es
palhados. Apagara-se-lhe tôda a esperança no coração, que o de
mônio calcinara. Seu desespêro era indizível e inconfortável. Pa
rou um momento e, sacando do cinto que lhe apertava as vestes, 
com êle se pendurou a um ramo da árvore. E assim misêrrima

mente acabou. 

(1) Provàvelmente, eram ligados uns aos outros, como as medalhas. Era êste o
uso, que ainda hoje vigora no Oriente. Os « sicli » cunhados por Simão Macabeu eram

moedas hebraicas e sagradas que se usavam só para. o templo. Delas existem alguns 
exemplares. Seu valor deve corresponder a meio eseudo cada wna. 
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Do inferno que êle mesmo -se criara na terra, precipitou-se 
no inferno da Justiça Divina. '"'" Ubi mors et sempiternus horror 

inhabitat " - " onde mora a morte e eterno horror ". 

Pendente da figueira, Judas dividiu-se ao meio e suas entra
nhas, aquelas entranhas que poucas horas antes ousaram alimen
tar-se sacrilegamente das Carnes Imaculadas e do Sangue do Se
nhor, esparramaram-se por sôbre a terra, como amaldiçoadas por 
Deus. "Suspensus crepuit medius, et diffusa sunt omnia víscera 

eius ''. É o que nos afirma a Sagrada Escritura e São Pedro o re
corda aos primeiros fiéis reunidos no Cenáculo, como coisa notó
ria em tôda a cidade de Jerusalén1: et notum factu·m est omnibus 

lwbitantibus Jerusalem" (1). 

Mas prossigamos. Neste ínterim, os Príncipes dos Sacerdotes, 
que se achavam no Templo, recolhidas as trinta n1oedas de prata 
lançadas por Judas, puseram-se em disputa sôbre o que delas de
viam fazer e concordaram: "Não é lícito depositá-las no tesouro 
do Templo, porque é preço - de sangue ". Reunido o conselho, 
compraram com elas o campo de um oleiro para cemitério dos fo
rasteiros. É êsse o motivo por que tal campo é chamado "Hacél

dama ", isto é, campo de sangue, até os nossos dias. E, assim, se 

cumpria a profecia de Jeremias, que havia dito: "tomaram as 
trinta moedas de prata, custo em que os filhos de Israel avaliam 
aquêle que foi posto a preço e as dão pelo campo de um oleiro, co

mo o havia disposto o Senhor" (2). 

"Oh! requintada hipocrisia! Oh! diabólica astúcia!" - excla

ma aqui Santo Ambrósio (3). Os Príncipes dos Sacerdotes toma
ram do tesouro sagrado do Templo os trinta dinheiros da compra 

(1) Acta Ap., I, 18-19.
(2) Sãc, Mateus, XXVII, 6 e seg . .As palavras aqui citados por. São Mateus, bem

como as do Profeta Jeremias, encontram-se, parte em Jeremias, parte em Zacarias 

Profeta. CO'llciliando a dificuldade que se deduz desta aparente inexatidão do Evan
gelista, uns dizem que a palavra Jeremias não existia no texto primitivo do agiógrafo, 
mas foi introduzida pelos amanuenses nas cópias .seguintes. Realmente, em alguns 
antigos códigos, falta à palavra Jeremias. Existindo, porém, esta palavra na Vulga.ta, 
e nos Setenta. e na maior parte dos códigos, a explicação não é muito aceitável. Ou
tros dizem que a profecia foi antes de Jeremia.s; e Zacarias outra coisa não fêz se
não transcrevê-la e ampliá-la. O Evangelista teria citado a. fonte primitiva da predi

ção e isto bem removeria a. aparente dificuldade. 
(3) In Ps. LXI
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da traição e sentem agora escrúpulo em repô-los no lugar de · on

de os haviam tirado, por serem preço de sangue: '( Si recipiendum 

non fuit, nec solvendum fuit! )' - "Se não se deviam receber, não 

deviam ter sido tomados!" E acrescenta São Jerônimo (1): "Ve

re cu-licem liquantes et camelum glutientes! Si enim ideo non mit

tunt in corbonam quia pretium sanguinis est, Jc-ur tipse sanguis ef

funditur?" "O' gente que vomita um mosquito e engole um ca

melo! Se (as trinta moedas) não eram para ser colocadas no te

souro do Templo, por se tratar de preço de sangue, por que se 

derrama aquêle sangue?" Assim, porém, se verificava, com a per

missão de Deus e, para confôrto de nossa fé e confusão dos ím

pios, uma solene profecia. 

E mais ainda: enquanto no Pretório o juiz romano procla

mava solenemente ao Sinédrio e ao povo - que pedia aos gritos 

a morte do Mestre - não achar nêle motivo algum para essa mor

te: "Nulam invenio i-n eo causam", no Templo, outra voz,. a, mes-

ma voz do traidor se levantava a proclamar aos Sacerdotes a mesma 

verdade, protestando haver traído sangue inocente: "Peccavi, tra

dens sangui.nem iustum ". E, assim, na casa do Senhor e simultâ

neamente no templo da justiça humana, quase à mesma hora da

quela manhã trágica, em Jerusalém, ecoava dúplice testemunho, 

concorde, não suspeito, autorizado, público e solene, da inocência 

do Divino Mestre. Oh! Admiráveis caminhos da Providência que, 

deixando intacta a liberdade humana, leva tudo ao fim por ela 

determinado. 

E Judas? Êle, o avarento, virá a adquirir depois de morto e 

possuirá, segundo a expressão bíblica (2), um campo que será seu, 

porque comprado com seu dinheiro, recompensa da sua iniqüidade, 

"de mercede iniquitatis ''; campo êsse, porém, que será ainda eter

no testemunho de seu delito e da inocência de Jesus, e, por isso, 

há de ser sempre chamado, como ainda hoje se chama, campo de 

sangue. 

E a alma de Judas? São Pedro declarou aos primeiros fiéis, 

reunidos no Cenáculo após a Ascensão do Senhor que ela tinha ido 

(1) ln Matthaeum.

(2) Acta Apost. I, 18.
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in locum suum - " para o lugar que a esperava ". Que lugar? As 
expressões usadas pelo Senhor (1) - "Ai do homem por quem fôr 
traído o Filho do Homem; melhor fôra a êsse homem jamais ter nas
cido n, ao que acrescenta São João (2) que "post accepta1n bucce

lam, intravit in eum Batanas " - e atrás do bocado, entrou nêle 
Satanás", e, por úl�imo, o fim desesperado do traidor - não dei
xam lugar à dúvida. Faz tremer pensá-lo. Depois de escolhido pa
ra o Apostolado, tornou-se prevaricador (3). Chamado a sentar• 
se no trono para julgar as tribos de Israel (4), preferiu ter a sor
te dos réprobos e dos condenados. Eleito para glória imortal e pa
ra felicidade sem fim, precipitou-se desesperadamente no abismo, 
onde geme e gemerá por todo o sempre, como opróbrio assim no 
céu, como na terra. 

Reflita-se um momento nesta terrível lição evangélica. Pe

dro, confiando demasiado em si e não se preocupando com as ad
moestações do Divino :Mestre, expõe-se temeràriamente ao perigo 
e cai repetida e gravemente. Seu pecado, porém, não é, de modo 
algum, de um obstinado. Basta-lhe um olhar de Jesus, volta a si, 
evita as ocasiões e chora. E como chora amargamente! Diz a tra-
dição que as lágrimas, que a miúde lhe caíam dos olhos, à sim
ples lembrança de sua infidelidade, lhe tinham aberto nas faces 
como que dois sulcos. l.\iias o pranto de Pedro era o da dor filial, 
que espera, confia, ama e faz que Deus se incline à misericórdia. 
E Pedro, abatido e reerguido, encontra em Jesus o amado Mestre, 
que não só o perdoa, mas também lhe conserva tôda a confiança 
e o confirma no Principado de sua Igreja. E a Pedro, contrito e a
margurado, e a Madalena, para confôrto e prêmio, aparece primeiro 
que aos outros, após a ressurreição. Oh! Privilégio precioso do ver
dadeiro arrependimento! Oh! Inefável confôrto para os pecadores! 
Oh! Grande ensinamento das humanas misérias! 

Judas, pelo contrário, peca em plena consciência de estar pe
cando, malignamente, obstinadamente. Debalde o admoesta Jesus 
e tantas vêzes, mesmo um ano antes de sua ruína. Debalde lhe põe 

(1) São Mateus, XXVI, 24.
(2) XIII. 27.
(3) Acta. Apost., r. 25.
(4) São Mateus, XIX, 28.
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diante dos olhos a horrível sorte que o espera. Debalde lhe fala 

ao coração, lava-lhe os pés, coloca-o à mesa eucarística, chama-o 

Amigo, permite que o beije e abrace: tudo inútil! Judas fecha o 

coração à graça e ao remorso e se obstina nos iníquos propósitos, 
que vai realizando com indizível impudor. :ê::le é livre e abusa de 

sua liberdade: triste, mas essencial condição do homem peregrino 

sôbre a terra. Verdade é que no fim reconheceu o excesso em que 
caíra e também o reconheceu com amargura e com que amargura! 

Arrepende-se, confessa em público sua culpa e até joga para lon

·ge aquêle dinheiro que lhe servira de estímulo. Sua dor, porém,

e seu arrependimento são os do desesperado e do soberbo, não os
do filho pródigo, que volta sinceramente ao Pai. Oh! se houvesse

seguido os passos de Jesus, se se houvesse arrojado a seus pés ...
Pobre infeliz! era tarde demais, passara o momento da graça. Não

se abusa da paciência de Deus, além do limite fixado pela justi

ça. Judas, que com perfídia e obstinação imitara Caim na traição,

imita-o também no desespêro; também êle, como Caim, brada:

" Maior est iniquitas mea) quam 1it veniam rr,erear " (1) ; e põe

fim a uma vida celerada com a mais celerada de tôdas as mortes.

(1) Gênesis, IV. 18.
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IX - JESUS DIANTE DE HERODES 

Uma vez tomada a determinação de mandar Jesus ao Gover

nador da Galiléia, Pilatos deu-se pressa, como era natural, em en

viar-lhe imediatamente _um mensageiro que o pusesse ao corrente 

do que se estava passando (1). 

Como acima se disse, o Governador da Galiléia era então He

rodes Antipas, filho de Herodes I, o Grande, triste sucessor de um 

pai não menos celerado. Herodes 1, Idumeu de Ascalão, de sim

ples aventureiro que era, conseguiu chegar, com o favor dos Ro

manos, a Rei de Jerusalém e da Palestina tôda. Por esta sua sor

te e pelos grandiosos monumentos de que encheu a cidade e o rei

no, obteve o título de Grande, mas nem por isso deixou de ser um 

execrável tirano. lvianchou as mãos com o sangue de Ircano, Su

n10 Pontífice, últiino dos Asmoneus, avô de sua mulher, a bela e

infeliz Mariana, só para se desfazer de possível rivai; e pouco tem

po depois matou também a esta, à sogra Alexandra, aos filhos A

lexandre e Aristóbulo (aos quais mandou estrangular um após ou

tro) e, sem falar em mais outros delitos, encerrou a série de crimes 

com a degolação dos Inocentes e o assassínio do último de seus fi

lhos, Antípatro, ainda criança. 

À hora da morte, com permissão de Roma, dividiu o reina

do em quatro partes, tetrarquúts destinando-as uma a cada um 

de seus quatro filhos sobreviventes. A tetrarquia da Judéia, com 

Jerusalém, coube a Arquelau, que os Romanos não tardaram a re-

(1) Emmerich, op. cit.
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mover em virtude da sua iniqüidade, assumindo diretamente o 

govêrno da cidade e da região por intermédio de um Governador, 

que nesse tempo era Pôncio Pilatos. 

A tetrarquia da Galiléia coube a outro filho de Herodes, de 

nome Herodes Antipas, de quem nos vamos ocupar agora. Casado 

com a filha do Rei da Arábia, enamorou-se e começou a ter re

lações clandestinas com Herodíades, mulher de seu irmão Filipe 

e acabou por metê-la em casa, expulsando a legítima consorte, ape

sar da indignação do Rei da Arábia e das leis mosaicas, que cas

tigavam o adultério com graves penas. 

Mas o sacerdócio hebraico, já privado de independência e de 

virtudes, decaíra tanto, que não teve a coragem de inculpar An

tipas, como devia e limitou-se a excluí-lo dos sacrifícios. 

Muito diferente foi, ao contrário, a atitude do Batista, o glo

rioso Precursor do Divino Mestre. Dotado daquela corajosa virtu

de que Deus concede aos santos, exemplo e início dos novos tem

pos que começavam, contrário ao escandaloso adultério que descia 

do trono sôbre todo o seu povo como funesto exemplo, não se ar

receou de erguer a voz e admoestar severamente o Príncipe, que 

venerava o Batista, e lhe tinha em grande conta palavras e con

selhos (1). 

De que não é, porém, capaz uma paixão desatinada e as ar

timanhas de uma pérfida mulher? Em vez de cair em si com os 

salutares avisos e admoestações que recebia, Antipas, vencido pe

las artes de Herodíades e de sua pervertida filha - Salomé, man

dou prender o santo Profeta e pouco depois, no dia de seus anos, 

durante suntuoso banquete - como se matar um homem e, ino

cente, não passasse de mera diversão, - ordenava que lhe cortas

sem a cabeça e que esta, num prato, fôsse entregue à sua filha Sa

lomé, que a pedira como prêmio da voluptuosa dansa com que ha

via deliciado o pai adúltero e os convidados. Abominável assassí

nio, mais execrável ainda pelo seu modo de execução! Pois era dian

te dêste sinistro Príncipe que deveria comparecer o Santo dos San

tos para ser julgado! 

(1) São Mateus, XIV, 5; São Marcos, VI, 20.
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Na prática de seus. crimes, era Antipas de uma astúcia e es

perteza sem nome, bem entendido, dessa astúcia e esperteza, que 
o mundo admira sem escrúpulos, da que só atende à utilidade do

momento. Não da que o Espírito Santo louva e recomenda. Jesus
Cristo bem o retratara quando, em ocasião solene, lhe chamara ra

pôsa: "Ide e dizei àquela rapôsa não ser possível que um Profeta
morra fora de Jerusalém" (1). Desta esperteza deu provas o Te

trarca na presente circunstância.

Tendo vindo a Jerusalém pela Páscoa, hospedara-se num pa

lácio que as antigas tradições colocam ao norte da tôrre Antônia, 
na parte de Jerusalém chamada cidade nova, Bezetha (Betsaida, 

segundo os Evangelistas), não muito longe da célebre piscina (quin

que porticus habens), onde Jesus curou o paralítico de 38 anos (2). 

Muito lisonjeado ao ver que o Governador Romano lhe con

fiava tão importante julgamento, e, sentindo também secreta sa
tisfação em ter diante de si, suplicantes, o Sinédrio e os Sumos 

Pontífices, que haviam ousado excluí-lo dos sacrifícios, preparou
se para receber Jesus com tôda a solenidade possível. Logo 

convocou tôda a sua côrte e o corpo de soldados que o havia 

acompanhado a Jerusalém, - " exercitus ", diz o texto sagrado, 

composto de Árabes e outros bárbaros que formavam 
a guarda do Príncipe. Era uma ostentação de grandeza e de pode

rio, que o filho do grande Herodes queria pôr em forte destaque, 

mas era também um ato de prudência, preparando-se para os acon

tecimentos e para eventualmente se impor ao Sinédrio e às tur
bas, cujos sentimentos bem conhecia. E ficou esperando. 

(1) São Lucas, XIII, 32.
(2) Alguns autores modernos Ollivier, op. cit. querem que Antipas tivesse ido

morar por esta ocasião no palácio herodiano·, perto de Xisto, que dizem. ter sido dei
xa.do aos descendentes de Herodes, com exceção da tôrre Antônia e do Castelo de 

Davi, que os Romanos ocuparam quando, expulso Arquelau, assumiram diretamente 
•J govêrno de Jerusalém e da Judéia. Segundo esta opinião, o lugar a.onde foi levado 

Jesus à presença de Herodes teria sido, não ao norte do Templo, na cidade nova, mas, 
ao sul, na ,·elha e baixa Jerusalém. Se assim não foi, com que fundamento então 

se afirma q·.1e os Romanos ocuparam os outros dois palácios reais construidos por 
Herodes e não o de Xisto? Não o dizem. �. segundo o costume dos inovadores, hi
pótese que lhes parece provável ou, ao menos, possível. Ora, não parece que se deva 
deixar a tradição antiga local, por hipótese possível contrária, tanto mais que o pró

prio nome dado . . localidade tradicional, El-ades, corrupção da palavra Herodes, mi
lita a. seu favor. 
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Jesus não tardou a chegar, precedido pelos membros do Si

nédrio com a grande massa ululante atrás de si. Vinha no meio 

de um pelotão de guardas, que, se o punham a salvo de coisas pio

res, lhe não poupavam insolências e ultrajes. 

" Muito se alegrou Herodes em ver Jesus, pois há muito que 

o desejava conhecer, por ter ouvido dêle muitas coisas e porque

contava vê-lo operar algum prodígio" - "Herodes, viso Jesu, ga

visus est valde: erat enim cupiens ex multo tempore videre eum,

eo quod audierat multa de eo, et sperabat signum IaliqU-Od videre

ab eo fieri" (1).

Anás e Caifás, por sua vez e logo que chegaram, puseram

se a desenvolver as acusaç;ões ante o . Tetrarca, lisonjeando o juiz 

e insistindo em que êle, como bom Hebreu que era, ratificasse a 

sentença do Grande Conselho. Herodes, porém, que se mostrava 

pensativo e grave, mesmo ouvindo os Pontífices, observava com 

atenta curiosidade o Divino Acusado e, vendo-o tão triste e desfigu

rado, de cabelos desgrenhados, o rosto lívido pelas pancadas e tin

to de sangue, as vestes sujas, sentiu-se tomado a um tempo de 

desdenhosa piedade e horror. Grande perturbação o invadia, tal

vez ainda em conseqüência do assassínio do Batista e perguntava

se agora a si mesmo por que renovar a triste partida e os remor

sos com a condenação do Nazareno? ... E depois, por que conten

tar êsse Sinédrio e êsses Pontífices, pelos quais nutria aversão só 

comparável ao desprêzo? Não seria preferível confirmar o pare

cer do representante de César, que declarara não encontrar culpa 

alguma em Jesus? :estes pensamentos, que de certo deviam estar 

povoando a cabeça do astuto príncipe, aconselhavam-no a maiores 

reservas. 

E Jesus sempre em silêncio. Perante a fúria dos acusadores 

e a fria atitude do juiz, permanecia inalterável. Pôs-se então He

rodes a interrogá-lo, fazendo-lhe muitas perguntas - " interroga

bat eum niuZtis sermonibus " (2), como fàcilmente se pode ima

ginar: "O Governador Romano entregou-te a mim, para que te 

(1) São Lucas, XXIII, 8.

(2) São Lucas XXIII, 9.
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julgue; que dizes de tais acusações? Disseram-me tantas coisas de 

tua sabedoria. . . Por que não confundes agora teus acusadores? 

Calas-te? Ouvi dizer que operaste muitos prodígios. É verdade 

que restituíste a vista aos cegos de nascença, que ressuscitaste Lá

zaro cio SP.pulcro, que saciaste com alguns pães milhares de pes

soas? Dá-me agora uma prova; está em mim mandar-te pôr em 

liberdade. Por que não respondes? Faze um só de teus milagres 

e isso te será de muito proveito". 

E Jesus sempre em silêncio. Herodes, que se tornara mais 

loquaz, ajuntava apressadamente perguntas sôbre perguntas: "Di

zem que o espírito do· Batista, que mandei degolar, entrou em ti e 

por isso podes operar tantos prodígios. Que dizes disto? Quem és? 

Quem te mandou? Por que não és agora capaz de mais coisa al

guma? Vieram um dia a meu Pai três príncipes do Oriente, pro

curando o esperado Rei dos Judeus: eras tu aquêle menino? E co

mo escapaste à morte, que ceifou, então, tantas crianças? Por 

que estiveste escondido tanto tempo? Coragem! Dize alguma coi

sa! Ês mesmo o Messias? Seguramente que não descubro coisa al

guma em ti indicando realeza. Vamos, defende--te!" 

Ent vão. Jesus sempre, inexoràvelmente, en1 silêncio. Sua ati

tude nada tinha de provocante, mas também nada de suplicante: 

aquela fronte não se dobrava diante do temor ou da dor, mas tam

bém não mostrava indiferença. Evidentemente, o pensamento do 

Profeta estava em outra parte. Lembranças e visões futuras de

viam estar afluindo à mente divinamente iluminada do Redentor. 

Via um passado tão cheio de crhnes . . . o presente iníquo e en

ganador, um futuro tão espantoso pelos divinos castigos ... E as 

lágrimas caíam-lhe abundantemente dos olhos, 1nas os lábios divi

nos não se abriam, nem para se defender, ne1n para se queixar, 

nem para exortar à salvação. 

Um sentimento de desgôsto e de irritação, contra sua vonta

de, se ia manifestando no rosto do Tetrarca, nesse homem cujo 

orgulho se sentia vivamente ferido ao ver que o Profeta não o 
atendia co1n urn só milagre e nem sequer com uma resposta. E is

to logo em presença de tôda a sua côrte e de uma multidão rumo

rosa e inquieta. 
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Aproveitaram-se disto os Pontífices, para muítiplicarem suas

insistências e obterem a desejada sentença: " Stahant autem Prin

cipes sacerdotum et scribae constanter accu..r;;antes ezun JJ (1). He

rodes, porém, não· perdia de vista suas intenções políticas. Não 
queria, absolutamente, condenar Jesus; mas como sair de tão em
baraçosa situação? Não lhe faltou, mais uma vez, a habilidade em 
que era exímio. E pôs-se a refletir: " Êste homem está sendo acu
sado de pretender ser o Messias, isto é, segundo a opinião corren
te, o grande Rei e dominador do mundo, tão desejado. Ora, quem 
está diante de mim não o pode ser, sua pretensão é uma loucura. 
Achamo-nos, portanto, diante de um visionário inofensivo, que 
pretende o impossível, mais louco do que réu. Tratemo�lo como tal 
e como tal o remetamos ao Governador Romano sem o condenar ,, . 

Não há negar que, do ponto de vista de Heroàes, era esta uma 
excelente saída. Portanto, dado o invencível mutismo do Profeta, 
saiu-se depois de breves momentos com uma sentença iníqua em 
si e ultrajante para o Senhor, mas que levava perfeitamente ao 
fim desejado: tratar-se mais de insensato do que de réu e não ser 
caso de condenar à morte o pobre demente. Dito isto, abandonou 
Jesus ao escárnio e maus tratos da soldadesca infrene que, pen
sando fazer coisa agradável ao próprio Príncipe, não poupou a po• 
bre vítima. 

Que mais poderia ter sofrido o Redentor, naqueles momen
tos? É difícil dizê-lo. Santas almas que piamente e, talvez, divi
namente inspiradas, tiveram oportunidade de escrever a tal res
peito, fazem descrição de provocar lágrimas (2). O Evangelho lem
bra particularmente o escárnio da branca túnica com que foi co
berto Jesus. Era essa veste a dos candidatos às dignidades do Im
pério (3). Visto que o Profeta aspirava a ser Rei, ela se lhe adap
tava bem. Era também a indumentária dos reis do" Oriente ( 4) , 
e por que não havia então o pretenso rei dos Judeus de a vestir ao 
menos uma vez? Era ainda o hábito daqueles que os tribunais de-

(1) São Lucas, XXIII, 10.
(2) Emmerich, La dolorosa Passione; Ludolfo Certosino, Vita J esu Christi, IV.
(3) Tácito, Histor., II, 39; Valer. l\ilax .• I, 6,2.
(4) José Flávio, Antiq. VIII, 7,4. De bell Iud., II, 11.
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claravam inocentes (1) e na realidade cqnvinha a Jesus. No pen
samento, porém, de Herodes e da sua côrte, a túnica branca era 
sinal de irrisão e de escárnio. Di-lo claramente São Lucas (2): 
"Sprevit autern illum Herodes cum exercitu suo

., 
et illusit indutum 

veste alba '' - " Desprez"ou-o Herodes juntamente com seus guar
das, e escaneceu dêle, mandando vestir-lhe túnica branca". E, para 
que todos melhor o compreendam, dir-se-á que a veste branca era 
um grosseiro saco aberto ao fundo para deixar passar a cabeça (3). 

Isto, porém, não satisfazia aos acusadores, que esperavam coi• 
sa bem diferente. Muito pelo contrário, esta solução os contrariava 
por diversas razões. Herodes, entretanto estava irremovível e or
denou que Jesus fôsse reconduzido a Pilatos. "Et remisit ad Pi ..

laturn '' ( 4) . 

Os Sumos Pontífices e os membros do Sinédrio, vendo que de 
modo algum podiam trazer I-Ierodes ao seu ponto de vista, resol• 
veram obrar como em todos os tempos obram os facciosos. Envia
ram mensageiros aos quartéis em que tinham simpatizantes, e, ain
da, àqueles em que serviam os fariseus, inimigos do Nazareno, a 
fim de induzi-los a que fôssem em grande número ao palácio de 
Pilatos, para ajudá-los a compelir o Governador Romano. Fizeram 
espalhar os mais confusos e inquietantes boatos contra o Senhor, 
de modo que a população se exasperasse e sublevasse contra Êle. 
Não pouparam dinheiro para excitar a gentalha à exigência da mor
te do odiado Profeta, descrito com as mais negras côres. Final• 
mente, inclinando a cabeça por necessidade, trataram de se diri
gir a Pilatos. 

Sentiam-se envergonhados de ter que voltar ali, a êsse lugar 
em que o Nazareno fôra declarado inocente e constrangia .. os terem 
que confessar sua própria impotência e mendigar por tôda a parte, 
sem resultado, a sentença por êles solene e repetidamente proferida. 
Mas, para atingirem o fim do seu ódio mortal, a tudo se submetiam. 
Enveredaram, entretanto, por outro caminho mais extenso que o 
primeiro, para atingirem o Pretório, quer para darem tempo a que 

(1) Santo Ambrósio, Super Lucam, lib. X, n. 103.

(2) XXIII. 11.

(3) Emmericb, loc. cit.

( 4) São · Lucas, loc, ci t.
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seus mensageiros executassem a orde� recebida, quer para evita
rem a vergonha de percorrer o 1nesmo itinerário e, ainda, para in
fligir ao Senhor a afronta da humilhação, e1n outros bairros. Inútil 
é acrescentar, - e cada um fàcilmente compreende - que, no gran
de desespêro em que estavam nesta nova viagem, fizessem recair 
sôbre Jesus sua cólera, mais ainda que das vêzes anteriores (1). 

Antes de prosseguir, faz-se mister atender aqui à dúvida e à in
terrogação, que acodem espontâneas. Qual o motivo por que o Se
nhor, que a Anás e Caüás, embora iníquos, e a Pilatos, cético pa
gão, não se negou a falar e explicar-se, já com Herodes muda de 
conduta e não profere uma só palavra? 

Dir-se-á que Jesus não era obrigado a responder, pois Herodes 
não tinha jurisdição alguma sôbre Êle. Mas que jurisdição era a de 
Anás, Caifás e Pilatos? Não tardaremos a ver o Senhor advertir 
claramente Pilatos de que não lhe assistia poder algum sôbre Êle 
senão por concessão do alto - "nisi datum tibi esset desuper )). 

Não obstante
1 

quando êles o interrogam, o Senhor responde e já 
não responde a Herodes. 

Observam outros que Antipas era excomungado e o Senhor, 
em obediência às leis, evita falar-lhe. Mas admitindo ainda, que a 
interdição aos sacrifícios, infligida pela Sinagoga a Herodes por cau
sa do seu adultério, equivalesse à excomunhão chamada Nüidui

(separação), não proibia esta se falasse com o atingido; apenas pres
crevia que todos os que tivessem de tratar con1 êle se mantivesse à 
distância de quatro côvados (2). O Senhor, portanto, ainda segun
do os costumes e leis hebraicas, poderia responder a Herodes apesar 
da excomunhão em vigor. Ademais, se aos Sumos Pontífices e aos 
membros do Sinédrio era lícito tratar com Herodes para fins de 
acusação, por mais fartes razões deveria isso ser lícito ao acusado 
para sua defesa. Nem sequer êste argumento, pois, serve para ex
plicar o absoluto silêncio de Jesus para com Herodes. 

(l'J Emmerieh, La Dolorosa Passione. 
(2) Chevalier - Rec, eva.ng. pág. 315; Sep, Vida de J'csus Cristo, t. II, 184, IIl,

2»: Lightfoot, Horae talm., t. II, 890. 
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Sobrevé-m terceiro argumento: o adultério do Tetrarca com 
Herodíades e o degolamento do Batista. Ao Santo dos Santos cer
tamente devia repugnar o ter que se dirigir a tão abominável ím
pio, mas ainda aqui convém distinguir. Uma vez que nenhum pe
cado é irremissível, se o Filho de Deus tivesse notado em Herodes 
um só indício de arrependimento do passado, os delitos precedentes, 
apesar de monstruosos, poderiam ter alcançado misericórdia. Este 
sintoma é que estava faltando: Antipas desejava ver o Nazareno, 
mais por curiosidade mundana e para sentir a ernoção de algum 
prodígio, que para se emendar. Tornava-se, assim, indigno de que 
o Senhor lhe dirigisse uma palavra e um olhar, êsse olhar que não
negara a Pedro, conquanto infiel e perjuro, mas não obstinado, an
tes com o coração disposto ao arrependin1ento e ao amor.

Negando, porérn, ao Tetrarca, até simples palavra - e nisto 
se deve refletir, - concedia-lhe Jesus verdadeira graça, dava-lhe, 
como a todos nós, salutar admoestação e cumpria ainda o sublime 
mandato, a Êle confiado pelo Pai, de Mestre supremo- dos homens. 
Realmente, aquêle silêncio sistemático do Nazareno devia, por fôr
ça, obrigar o Tetrarca a cair em graves reflexões. Não lhe eram es
tranhos os grandes prodígios por Êle operados; tinha-o em conta de 
grande Profeta, e até, por falsa concepção sua, achava estar reen
carnado nêle o espírito do falecido Batista (1). Não podia, pois, ver 
sem pesar aquela obstinada recusa a qualquer resposta, antes a si 
mesmo se perguntava se a austera discreção do Profeta não seria 
uma exprobação e um castigo pela má vida que levava. Traduzia, 
assim, o silêncio do Senhor tácita correção e admoestação salutar. 
Aproveitou-se dela o Tetrarca? Tudo induz a crer que não. A graça 
tem os seus momentos e a hora de Herodes já havia soado melanco
licamente. Em vez de se conformar, irritou-se e a todos os seus 
demais delitos acrescentou o de infligir ao Senhor, embora ab
solvendo-o, ignominiosíssima injúria, a de o declarar doido. 

E, assim, o realizador de prodígios nunca vistos, aquêle de cu
jos lábios saíra o maravilhoso discurso das Bem-aventuranças, 
aquêle de quem as mães hebréias, ao ouvi-lo, exclamavam: "Bem• 
aventurado o seio que te trouxe 

,
, , aquêle de quem os próprios ini-

(1) São Mateus, XIV, 2.
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migos desconcertados diziam '' que jamais .homem algum faiarã 
como êste ", numa palavra, Jesus Cristo, o Verbo eterno e a Sa
bedoria encarnada, é solenemente proclamado doido e demente, por 

um Príncipe dêste mundo e por tôda a sua côrte, e por isso, não 

merece condenação à morte como réu, porque doido; e, como doi

do, é tratado e submetido aos mais indignos ultrajes. õ! juízes do 

mundo, vazios e mentirosos! ó! verdade sacrossanta, proclamada 
por São Paulo, "que as coisas chamadas estultas pelo mundo, Deus 

escolhe para confundir os sábios!" ó! misericórdia infinita de Je

sus, que vai ao encontro de tanta humilhação e a suporta sem quei
xar-se, para que nos salvemos, como espiação ao nosso imenso 

orgulho e como ensinamento! Esta grande e solene lição era ne
cessária ao nosso amor próprio, tão cheio de ressentimentos, que, 
apesar de tão amiúde dizermos o dimitte nobis, somos tão aves
sos a perdoar e a esquecer as injúrias! 
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X - DE NOVO NO PRETóRIO 

Reconf irnw,ção da i1'iocência de Jesus - Decidida a devolu
ção de Jesus a Pilatos, foi Herodes solícito em advertir o Procura
dor Romano, que se alegrou em ver confirmado pelo Tetrarca seu 

primeiro julgamento. E assim foi que, "naquele dia, Herodes e Pi

latos se tornaram amigos, de ferrenhos inimigos, que antes eram " -

" Et f acti sunt amici Herodes et Pi7,at·us in ipsa die: nam antea ini

mici erant ad, invicem " ( 1). Uma ação boa e justa, a declaração 

da inocência de Jesus, se bem que feita por ambos irregularmente, 
aliás de modo ultrajosíssimo por parte de Herodes, teve seus bons 
efeitos e o seu prêmio: o desaparecimento da profunda aversão 
que havia entre o Governador da Judéia e o Tetrarca da Galiléia, 
com a subseqüente reconciliação de ambos. 

Neste ínterim, ao Lithóstrotos (o Forum calçado, situado, co
mo já ficou dito, sob o palácio herodiano da Antônia, mudado na 
língua dos conquistadores para " Pretório "), começavam a afluir 
os convocados pelo Sinédrio: Fariseus, servidores do · Templo, es

cória social de curiosos e moleques, prontos como sempre e, em 
qualquer lugar, portanto, mesmo em Jerusalém, a fazer barulho 
e intensificar o tumulto; e a praça, a pouco e pouco, se ia enchen• 

do de irriquieta multidão, que nada de agradável fazia prever. 

Pilatos, lembrando-se da sedição dos Galileus na Páscoa pre
cedente, que êle sufocara em sangue (2) e notando a atitude pou-

(1) São Lucas, XX.III. l.2.

(2) A isso parece aludir S. Lucas (XIII, 1), onde fala dos Galileus, « quorwn

sa.nguinem Pilatus miscuit cum sacrificiis eorum >. 
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co tranqüilizante do povo, mandou reforçar os corpos de guarda, 
tanto no ingresso do palácio como do Forum. 

Outra precaução parece haver tomado em defesa da ordem: 
mandou alinhar numerosa tropa, a fim de manter o povo afasta
do da grande escadaria que levava à principal entrada do Palácio. 
O que nota São Lucas (1) e aquilo que daqui a pouco veremos 
nos autoriza a supô-lo. 

Tendo vindo de Cesaréia para Jerusalém, por ocasião da Pás

coa, como sempre, também desta vez levara consigo considerável 
pelotão de soldados como refôrço das coortes romanas, que for
mavam a guarnição ordinária da cidade santa. Portanto alimen
tava a esperança de manter a ordem e de fazer respeitar sua au
toridade, não deixando, porém, de sentir certa preocupação pelas 
circunstâncias que não prometiam nada de bom. 

Segundo Emmerich (2), a bem-aventurada Virgem quis es
tar presente aos acontecimentos e com algumas piedosas mulhe

res e o apóstolo João aproximou-se do Forum, colocando-se a um 
ângulo do pórtico, _de onde, sem ser francamente vista, poderia ver 
e ouvir tudo. Nada mais verossímil. Não encontramos a Virgem 
Santíssima no caminho· do Calvário, aos pés da cruz, diante do 
sepulcro, como se não pudesse separar-se da grande Vítima nos 
mais pavorosos momentos do sacrifício? Que há de mais natural, 
não quisesse estar ausente no momento e no lugar em que se de
veria decidir a sorte de seu Divino Filho? 

Talvez passasse pouco das oito horas, segundo cálculo nosso, 
quando .Jesus, de volta de Herodes, com o triste cortejo que o 
precedia e seguia, entrou lentamente no Forum. Ao aparecer, na
quele ridículo traje, gritos e risos de escárnio logo se ergueram 
de todos os lados e se uniram aos da turba que o acompanhava. 

Os Sumos Sacerdotes e os membros do Sinédrio pararam na
turalmente, em baixo, diante da linha de soldados; e Jesus, sõzi-

(1) XXIII. 13. « Convoca.tis principibus sa.cerdotum » - tendo convoca.do os Prin

cip.:>s dos Sacerdotes».

(2J La. dolorosa Passione.
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nho com sua escolta, passou à fr�nte. Pilatos apareceu logo no 
terraço e, feito um pouco de silêncio, mandou, para melhor se fa
zer ouvido, se aproximassem (1) os Príncipes dos Sacerdotes, os 
magistrados e o povo, dizendo-lhes: "Vós me apresentastes êste 
homem como agitador do povo e eis que o interroguei diante de 
vós e não ac!1ei nêle culpa alguma daquilo de que o acusais. E 
muito menos Herodes, pois o mandei para êle e nada ficou apura
do que n1ereça a morte. Assim, eu lhe darei uma punição e o li

bertarei ". - "Ertiendaturn ergo illurn dimittam " (2). 

Do castigo ou punição a que se referia Pilatos, segundo os 
usos romanos e hebreus de então, não há margem para interpre
tações: tratava-se de varadas e de flagelação. 

Mas co1no é, então, que, após a premissa: - ' 1 não achei nes
te homem culpa alguma " - " nullam causam, inveni in hominem

isto n - conclui o Procurador por condená-lo à flagelação? Lon
ge de nós querer desculpar Pilatos, da fraqueza, da qual não tar
daremos a ver ainda piores efeitos; não se pode, porém, negar que 
existe uma razão da sua inconseqüência e da sua falta de lógica. Es
sa razão acha-se no iníquo procedimento e na sentença, mais iní
qua ainda, do Tetrarca. Não havia êle dado Jesus como louco e

não o havia exposto assim a tôda a ordem de escárnios? Êste pro
cedimento de Herodes, hebreu, não podia deixar de provocar de

sastrosa impressão no espírito de Pilatos, pagão, e deve ter des
truído ou, pelo menos, diminuído em muito aquêle alto conceito 
que no primeiro encontro fizera dêle. Pode ter parecido a Pilatos 
que a alguém, assim tão bn1talmente tratado e qualificado pelo 
astuto Tetrarca, uma lição não ficasse mal e que um corretivo 
não viria fora do propósito. Mas é justamente por isso que a He
rodes cabe em grande parte a responsabilidade pelo procedimento 
do Juiz Romano. Não há dúvida de que Pilatos faltou gravemente 
ao seu dever. Não poderia êlet realmente, com.o Governador da 
Judéia, fazer aquilo que um sin1ples tribuno fêz com São Paulo, 

(1) �sse « eouvoca.tf.s prinoiplbns sacerdotum » de São Lucas (XXIII, 13) parece
que deva :ser assim traduzido e indica estarem antes com o povo, por prudente pre
caução, um ianto ao largo. 

(2) São Lucas, XXIII, 16.
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como já virnos: descer com os soldados ·e arrebatar das mãos da 
multidão o Apóstolo a quem queriam matar, e, mais tarde, o man
ter salvo, bem guardado, ao Governador de Cesaréia? Certamen
te que podia e devia. Mas, Deus, atendendo aos atíssimos fins da 
humana redenção, permitiu a Pilatos, que já em outra ocasião de
ra provas de forte tenacidade e, até, de crueldade para fazer triun

far sua vontade (1), que alterasse desta vez sua norma de ação 
e, em vez de ir diretamente ao fim, como o exigia a justiça, a 
consciência e sua própria palavra, hesitasse e fôsse procurar meios 

e modos de sair da situação sem condenar o Senhor e sem desa

gradar ao Sinédrio, que exigia a morte dêle. Desta maneira se 
libertou da primeira investida dos Hebreus, mandando Jesus para 
Herodes, em vez de o absolver, como podia e devia; e, agora, do 

mesmo modo, não condena Jesus à morte, como os Judeus que
riam. Ao contrário, declara que o vai pôr em liberdade, todavia 
só depois de o submeter à flagelação. Parecia ao Governador, 
que o seu expediente de bem eqüilibrar as partes, satisfazer por um 
lado a justiça e contentar de qualquer modo os rancores e o des
dém dos acusadores surtiria efeito. 

Mas enganava--se. A política das meias-medidas dificilmente 

vinga e raro é que salve a justiça. O silêncio com que os membros 

do Sinédrio e os restantes maiorais, convocados para junto de Pi

latos, acolheram o pronunciamento do Governador, bem dava a 

entender que não se achavam satisfeitos. Voltaram para os seus 

lugares, mas com o decidido propósito de inflamarem, mais violen

tamente ainda, o ânimo do povo e incitarem-no contra Jesus. 

Acareação com Barabás ,e intervenção ,da mulher de Pilatos -

Era costume na Páscoa dar, o Governador, liberdade a um prisio

neiro escolhido pelo povo. De onde se originou tal costume não 

está ainda suficientemente claro. Manifestam-se a respeito o Tal-

(1) São Lucas, XIII. 1; José Flál;io, Antiqu. Iud., 11, 2, e Debcll. Iud .• II, XIV,
1 e 2; Filon, Ad Oaium. XVII, 2. 
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mude (1) e Orígines (2), e já os Romanos se serviam dêle em cer
tas solenidades, como afirma Tito Lívio (3). Retirado ao Sinédrio 
o direito de vida e de morte, jus gladii-, é lícito supor que nuns
restos da perdida soberania, concedessem os Romanos ao povo He
breu o privilégio da libertação de um encarcerado, naquele dia,
que lhes recordava a libertação da escravidão do Egito. Em todo
o caso, historicamente, não há dúvida de que êsse uso ou privi
légio existiu, e foi aplicado nas circunstâncias a que aludimos.

Após o referido pronunciamento, enquanto o Governador aten
dia e o Forum era percorrido pelos Escribas e Fariseus, para ga
rantia do êxito dos sinistros desígnios do Sinédrio, foi notado cer
to movimento entre o povo e houve quem se apresentasse para 
pedir a Pilatos fizesse aquilo que era de hábito fazer ( 4) . 

Mandando que se aproximassem, disse-lhes Pilatos: " É cos
tume entre vós que, pela Páscoa, eu vos solte um dos presos. Qual 
dos dois quereis: Barrabás, ou Jesus, que é chamado Cristo, rei dos 
Judeus? (5). Claro está que o Governador não concedia ao po
vo liberdade plena de escolha, mas fazia a proposta entre os dois, 
para que escolhessem. 

Mas que espécie de homem era êsse, que tinha a honra de 
ser posto em confronto com o Filho de Deus? Era um ladrão, diz 
São João - " Erat autem Barabbas lo,tro " ( 6) ; era u1n prêso in

signe, acrescenta São Mateus (7); era aquêle que nu1na sedição 
causara mortes, prossegue São Marcos; "q-u,i in seditione fecerat 

homicidium" (8). Parece que também se chamava Jesus (9) e, 
daí, a precaução de Pilatos em bem distinguir os dois que propu-

(1) Hil. Sanhed., VII
(2) ln une locum.

(3) Storia, V, 13.
(4) « Et cum ascendisset turba, coepit rogare s�m])('r faciebat illis », São

Marcos, XV, 8. 
(5) « Dixit eis (PilatuS'): Est autem consuetudo vobis, unum dimittam vo

bis in Pascha (S. João, XVIII, 39). Congrega.tis ergo illis (dixit Pilatus): « Quem 

vultis dimittam vobis: Barabbam, an Iesum qui dicitur Christus (S. Mateus XXVII, 
17), regem Iudaeorum? » (São Marcos, XV, 9). 

(6) XVIII, 40.

(7) XXVII, 16.

(8) XV, 7.
(9) Ollivier, La Passione, liv. IV, cap. IV, pág. 245, nol 3; Scotton, II Vangelo,

vol. IX, pág. 57. 

118 



nha à libertação, Jesus Barrabás e Jesus, chamado o Cristo, Rei 

dos Judeus. 

Seja por êsse motivo, isto é, para distinguir melhor os dois 

um do outro; seja porque a Pilatos agradasse humilhar aquêles 
orguhosos, chamando por escárnio seu Rei aquela criatura tão mí
sera aos olhos do mundo; seja ainda porque êle, " no seu ânimo 
já cristão" (consoante a forte expressão de Tertuliano) (1), ti
vesse certa convicção da alta dignidade do Divino Acusado - o 
fato é que, constantemente e de circunstância em circunstância, 
encontramos Pilatos a insistir na idéia e a chamar sempre a Je
sus Rei dos Judeus. Apesar disso, era o confronto repugnante e 

sumamente ofensivo. Por isso mesmo, porém, esperava Pilatos 
que o povo não hesitasse em refugar o sedicioso, o ladrão e o ho
micida, e que escolheria o Profeta de Nazaré, tanto mais sabendo 

êle muito bem que por inveja o haviam entregado os Sumos Sa

cerdotes ( 2) • Era êste o novo pretexto descoberto pelo Governa
dor, para se desembaraçar e tentar salvar Jesus, sem se compro

meter. Mas quão humilhante para o Divino Redentor! 

Foi naturalmente concedido ao povo um momento para refle

tir e, neste meio tempo, ocorreu grave e singular incidente nar
rado por São Mateus (3) e que a Providência sem dúvida dirigia 
como salutar aviso ao Procurador Romano. "Estando êle senta
do no tribunal, mandou-lhe dizer sua mulher: Não tenhas nada 

que ver com êsse justo, - nihil tibi et justo illi - porque hoje 
tive um sonho em que muito padeci por causa dêle" (ou uma vi
são, "per visum "). 

Quem era esta mulher? Segundo a tradição grega, chamava
se Cláudia Prócula ( 4) , registrada entre os santos no M enológio 

greco em 27 de outubro, e A. Lápide julga que seja aquela mesma 

(1) Aoolog., 21.

(2) São Mateus XXVII, 18.

(3) XXVII, 19.

(4) Nicéforo, Hist. Eccles., I, 30; Origines, Homil. in Matt, XXXV; Evang. ap6-

crif. de Nicod., e II. 
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Cláudia mencionada por São Paulo na segunda carta a Timóteo. Tal
vez não lhe fôsse desconhecida a religião hebraica e, segundo al

guns, era uma Prosélita, como então se costumavam chamar os 
não Hebreus filiados à lei mosaica.

Tivera ela nessa noite a graça de conhecer, em sonho ou vi
são, várias coisas que diziam respeito ao Divino Redentor. E ao 
despe:r-tar, de manhã cedo, sobressaltada pelo clamor da multidão, 
fixou os olhos no Forum e viu, levado à presença de seu espôso, 
assim desfigurado e esfarrapadot aquêle que fôra, naquela noite, 
objeto de tantas maravilhas. Sentiu-se invadida de forte angústia 
e não se conteve em alertar o marido, para que não se compro
metesse. 

Tudo êle fêz para trinqüilizar a mulher, dizendo-lhe já se 
haver manifestado a favor do Profeta (1). 

Terceiro 1enérgico 7JT0testo de Pilatos em, favor de Jesus. 

Enquanto estas coisas ocorriam com o Governador, " os Príncipes 
dos Sacerdotes e os Anciãos andavam persuadindo o povo e o in
citavam a que reclamassem a libertação de Barrabás e a morte 
de Jesus,, (2). 

Logo que Pilatos julgou chegado o momento de ter uma res
posta, inquiriu: " Qual dos dois quereis que vos seja sôlto? " De 
todos os lados irrompeu a gritaria monstruosa e inconcebível: 
Barrabá,s ( 3) . ---

Maria Santíssima, Madalena, São João e as demais piedosas 
mulheres, que se achavam ao ângulo de um pórtico da praça, tre
miam e choravam ante aquela cena. O próprio Pilatos não acredita
va no que lhe estava chegando aos ouvidos. Pensou não haver com
preendido bem e repetiu o nome do Nazareno, mas o povo insis-

{1) Emmerich, A dolorosa Paixão. 

(2) São Mateus. XXVII, 20; São Marcos XV. 11; São Lucas XXIII, 18.

(3) Ibidem cm todos os lugares citados.
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tia: "Este não, mas Barrabás; fora com. êste, dá-nos Barrabás" 

- " N on hunc., sed Ba.rabbam; tolle hunc et dimitte e;iobis Ba

rabbam" (1).

Desta vez não havia mais dúvida: a escolha, se bem que cri

minosa e brutal, era peremptória. O povo preferia ao Profeta, que 

operara prodígios nunca vistos, que passara fazendo o bem a to

dos, um sedicioso, um ladrão e um homicida - Barrabás. " ó fú

ria de desvairados - exclama aqui Santo Agostinho - (2) , ma

ta-se quem faz ressurgir os mortos e liberta-se quem mata os vi

vos" - "Oh furia freneticorum! Occidatur qui suscitat mortuos 

et idimittatur ,qui /occidit vivos ". 

Irritado e indignado com tamanha insolência e desejando mes

mo libertar o Senhor: "volens d·imittere Jesu,m" (3), insistiu Pi

latos: "Que hei de fazer de Jesus, a quem chamam "o Cristo, Rei 

dos Judeus? " ( 4). "Crucifica-o, crucifica-o" - gritaram todos 

em grande alarido (5). 

Realmente, era demais! E Pilatos insistiu pela terceira vez -

" tertio dixit ad illos " - " Mas que mal fêz Êle? Não acho nesse 

homem culpa alguma que mereça a morte. Irei, portanto, casti .. 

gá-lo e depois o soltarei" (6). 

Mas os gritos de "crucifica-o, crucifica-o" rugiam sempre 

ao redor como tempestade infernal : " A t illi instabant vocibus rna

gnis 1Postulantes ut cruci.f igeretur, et inva1,escebant ivoces eoru,1n " 

(7). Os Sumos Sacerdotes e Fariseus gesticulavam e gritavam co

mo loucos e o tumulto tornou-se espantoso. Então o covarde Pi

latos soltou Barrabás e mando Jesus à flagelação (8). 

(1) São João, XVIII. 40: São Lucas XXIII, 18.
r:2··. Tract. 116 ín Ioannem.

t:� > São Lucas, XXIII. 20.

•.-¼1 São Mateus, XXVII, 22; S:1o Marcos XV, 1�.

r 5 ; São Mateus XXVII, 22; São Marcos, XV. 13; São Lucas, 23,20.

r-,) São Lucas, XXIII, 22.

(7) Ibidem. 2�.

• S, São Mateus. XVII, 26; São Marcos, XV. 15; São Lucas, XXIII, 24; São

-; :.?. : . XIX, 1. Alguns (Ollivier, Scotton, etc.) pospõem imediatamente à flagelação 

;;;. :-:::a c,J�tada só por São Mateus, de Pilatos lavar as mãos e de O!:- Judeus cl1a
:=.:ã..:-�::: �-:•bre- suas próprias cabeças o sangue de Crh;lo. Portanto, em seguida. à na-
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A flagelação. - A lei mosaica, como pena de certas culpas, 

sobretudo das carnais (1), admitia a flagelação. Por ordem de 

Deus, porém, não devia passar de 40 golpes: " ita du,rntaxat ut

quadrageriar·ium numerum non excedant" (2). A pena era apli

cada na Sinagoga pelos seus ministros; e, ainda que dolorosa, não 

era cruel nem infamante, uma vez contida nos limites legais. Nos 

tempos a que nos estamos referindo, por uma prescrição farisaica 

e ainda com o fim de se evitar o perigo de excessos, os golpes se 

deviam limitar a 39. E assim é que São Paulo nos recorda que" qua

dragen.as una minus accepi" e "que ter virgis caesus s,u.m" \(3). 

Com os Romanos, porém, a coisa era diferente. Aí era o ho

mem com tôda a sua feroz crueldade. Nosso espírito, educado nas 

máximas cristãs e nossos costumes, temperados na caridade de 

Jesus Cristo, não concebem nem toleram que o homem possa des

cer tão brutalmente a essa crueldade com seu semelhante, como 

de fato desceu a tão orgulhosa civilização grega e romana. De

vem ser lidos e meditados os autênticos processos dos mártires, 

as histórias dos gladiadores e o que narram Tácito e outros his

toriadores pagãos (sem aludir ao que nos séculos mais recentes 

ocorreu nas perseguições do Japão, da China e da Índia) - para 

nos convencermos de que, fora do cristianismo, não existe senão 

barbaria e de que, onde não palpita o espírito cristão, a pretensa 

civilização não passa de verniz exterior das belas artes e das Ie-

gelação, a coroação de espinhos, o Ecoe homo e as últimas palavras de Jesus com 

Pilatos, de que fala Sã.o João, como veremos e os outros Evangelistas. De rno'do mais 

preciso Tatrizi (Quat. Evang, contex), põe o gesto de lavar as mãos como a última 

tentati'l"a feita por Pilatos para salvar Jesus. E é licito admiti-lo, mesmo porque a 

flagelação era desejada pelo Governador Romano, como possibilidà.dG de atingir a 
libertação do Senhor. Também Emmerich (La dolorosa Passi-0-ne), com seu notável 

bom senso, (se não é inspirada) antepõe a flagelação e as demais cenas descritas por 

São João, e coloca por último, antes da condenação, o gesto de Pilatos furtando-se 

à. r�sponsab-llidad�, à que se refere São Mateus. Nesta exposição, pensei seguir a. or

dem que me pareceu mais lógica e natural. 
(1) Levítico, XIX, 20

(2'J Deuter., XV, 3.
(3) II, ad Corinth., XI. 24-25.
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tras e da prepotente opulência de uns com � opressão e o sofri
mento de todos os demais (1). 

Nenhuma lei romana fixava o número de golpes; ficava isso 
ao arbítrio do juiz e, muitas vêzes, também dos executores. Lem

bra Cícero que Secto, embora cidadão romano e por isso mesmo 

isento, por fôrça da lei Pórcia, da flagelação, açoitado por ordem 
de V erres no Forum de Lilibéia, f ôra ali deixado como morto e 
realmente morreu, pouco depois (2). 

Os instrumentos que em geral usavam os Romanos para cas-
tigar os infelizes condenados a tal pena eram as varas, de diferen
tes espécies e grossura, o flagellum

} 
açoite feito de correias de cou

ro ou cordas e, ainda, o flagrum
} em que as correias eram provi

das de ganchos de osso aguçado ou de metal, que abriam sulcos 
nas carnes. Era bem raro escaparem com vida os pacientes, dos 
golpes do flagriim

} 
tão horríveis se apresentavam as dilacerações 

causadas nas pobres carnes humanas. E quantos mártires, quan

tas virgens não o afrontaram! Mas também o flagellum) 
a que Ho

rácio dá o qualificativo de horrível (3), produzia indizíveis sofri
mentos. E pe1;1sar que as matronas romanas o usavam voluptuosa
mente nos infelizes escravos! { 4) 

Os agentes judiciários, para a aplicação desta pena junto aos 

Pretores e aos grandes magistrados do Império, eram os litores)

que para tal fim acompanhavam o magistrado levando consigo u1n 
feixe de varas com um machado ao meio. Era ofício abjeto e nê
le se empregavam os Bruzzi (5), habitantes da atual Calábria, 

em castigo por haverem combatido por Aníbal. Esta a razão por 

que os litores também eram chamados Br·uzzi. Junto aos magis
trados inferiores, que eram os Procuradores das províncias, con
fia\·am êstes a flagelação aos soldados, por falta de litores. 

: t) célebre açoite dos alemães, o espantoso- instrumento chamado Knut, usa<lo 

-·..::. 2·::.�s:a. até o imperador Nicolau. e o não menos horrivel m�io de tortura chamado

:-a.� :� n.i?l.e tails (gato de no,•e caudas), usado na Inglaterra até nossos dies, para

:�::g-.=.:- c--'-?":os de-linqüentcs. mostram com que dificuldade as nações. se bem que

-: -;- ,: ;;:--: : !::-:,,Jo iluminadas pelos prindpios cristü.os, repudiam as tradirõP.s da original

1 � 1 :5.,: :-é.c!o i Satir., liber I. III, 119. 

( 4 J J'..l�·,;-na:. Satir., VI, 180. 

(5) E.:--:.raoão, Gcografh., liv. V.
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No caso de Jesus, os executores da bárbara pena foram sol
dados. É o que explicitamente afirma Tertuliano (1) cuja auto
ridade dificilmente se pode recusar, uma vez que com sumo en
genho vasculou todos os arquivos romanos e leu as atas enviadas 
por Pilatos ao Imperador. E se bem que Barônio haja dito (2) 
terem sido os Bruzzi os executores da flagelação de Nosso Senhor, 
esta sua afirmação pode bem conciliar-se com o que narra Ter
tuliano, uma vez admitido que as coortes romanas ou as tropas 
�uxiliares, então de guarda na cidade santa, haviam sido recru
tadas entre os Bruzzi.

O local dêste martírio de Jesus é bem certo. O Brevi.arius de 
Jerusalém, do ano 530, que enumera e descreve os diversos luga
res sagrados da cidade, menciona o cubiculum em que Jesus foi 
despido e flagelado. No tempo de Carlos Magno, princípio do sé
culo IX, com Jerusalém já ocupada pelos Maometanos, o autor 
do Cornmemoratorium assegura que o local da flagelação estava 
ainda em mãos dos cristãos e era guardado por cinco clérigos e 
sacerdotes. No século XII foi restaurado pelos Cruzados. E se bem 
que no ano de 1618 tivesse sido violentamente roubado pelos Tur
cos aos Franciscanos, que o guardavam e até mesmo saqueado, 
dois séculos mais tarde o Pachá Ibraim restituía-o aos mesmos 
Religiosos, que se apressaram a reconstruí-lo, deixando a desco
berto o que se salvara das obras antigas. E ainda hoje o con
servam (3). 

Acha-se éle a leste do arco do Ecce Jwnw, a certa distância 
dêste último. Já se disse não ser o arco outra coisa senão o res
to da antiga entrada para a fortaleza Antônia e que dava para a 
praça do Lithóstrotos. Reportando-nos, pois, aos tempos do Se-

(1) DP. cor. milit .. II.

(2) Ad ann., :l4.
(3) Os Assuncionistas de Notre Dame de France, em Jerusalém. em seu Guia de.

Terra Santa, sustentam que o Pretório e. portanto, todos os i:;antos lugares anexos
não se achavam na Tôrre Antônia, mas na cidade baixa. junto ao Til'o.I>eon. abaixo 
do muro da grande <�splanada do Tmnplo. E isto porque tr�.s dos antigos peregrinos, 
quo nos deixaram memórias de si.;as viagens a Jerusalém, dizem que do Pretório ao 
Cenáculo, ou à casa dos Pontifices, há, por exemplo, uns duzentos ou trezentos pa.s

sos. Ora - acrescentam êles - com esta medida não é possivel atingir-se a Tôrre 
Antônia, mas é necessário parar a meio caminho, isto é, na cidade baixa. E quem n.ão 
sabe que a medida pa.sso& é sempre uma coisa aproximada? Como se pode. a1iás, 
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nhor e tendo em vista a localização atual _ do teatro da flagelação, 
deve1nos concluir, com tôda a probabilidade de certeza, que êle se 
achava no limiar da praça, do lado oposto à entrada, num átrio 
ou pórtico do corpo de guarda da fortaleza. As escavações feitas 
recentemente valorizam esta conclusão. 

Foi para ali, pois, que arrastaram Jesus, quando, posto Bar
rabás em liberdade, para agrado do povo, o juiz covarde ensaiou 
ainda outra tentativa para salvar a vida do inocente Redentor. Di
lo expressamente Santo Agostinho: (1) "Não foi para o punir que 
Pilatos flagelou o Senhor, mas para aplacar a fúria dêles (dos ju
deus), a fhn de que assim se acalmassem e deixassem de querê-lo 
matar, vendo-o flagelado" - "Non persequendo Domi.num flage

lla·vit, sed eoru1n furori satisfacere volens, ut ·vel sic iam 1nitesce-

rent, et desi.sterent velle occidere, cum flageUat-urn viderent "'. Mas 
esta mesma bárbara piedade do juiz tornava maior ainda o sofri
mento da vítima, devendo reduzir Jesus a um estado de causar dó. 

Acrescente-se o que muitos Padres afirmam, que os soldados 
receberam dinheiro dos Hebreus para serem cruéis até o extremo

e acabarem com o odiado Galileu, com receio de que Pilatos quises
se a todo o transe salvá-lo. Considere-se, por fim, a delicadeza da 
perfeita e nobilíssima constituição do Filho de Deus e fàcilmente se 
compreenderá quanto terá :É:Ie sofrido, nesta tortura. 

"Vai, litor, liga as mãos, cobre a cabeça, bate com as varas" 
(2). "I, lictor, colliga rnanus, caput obnub-ito, virgis caedito '' -
eram as palavras rituais do juiz romano, com que condenava um ho
mem a semelhante suplício. Cobria-se a cabeça do paciente para 
lhe abafar os gritos e não se lhe deixarem ver as lágrimas, que po
deriam comover. Tamanha era a tortura! Foi flagelado - escrevem 
simplesmente os Evangelistas. Mas quanto dizem estas palavras 

supor que Pilatos, tendo vindo a Jerusalém para. manter a ordem durante a Páscoa., 
fôsse colocar-se em baixo, longe da rocha cm que se achavam as suas coortes de 

guardas? Ademais, tôdas as testemunhas do local da flagela1;.ão, da coroação de es
pinhos, do lugar do Ecce homo, da calçada de pedra (Lit.hóstrotos), hoje descoberta, 
do Ga.vba.tha. (lugar elevado), do Bema. (tribunal), de qU(i nos fala Flávio Josr: - são 

pela Tôrre Antônia, E como pretendem, pois. alterar tantas antigas tradiçõ�s. tam

bém confirmadas hoje pelas descobertas arqueológicas? Seria, para não dizer mais, 
grande ousadia ... 

(1) Tract. in Ps., 63.
(2) São Jerônimo. in Ma.tthaeum, cap. XXVII.
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àqueles que refletem no que êste suplíçio consistia! Almas piedosas 
e, talvez, iluminadas por sobrenaturais carismas, como Santa Brí

gida, Maria d' Agreda, Emmerich, apresentam dêle descrição arre
piante. 

Foi Jesus despojado de suas vestes. Era esta a regra (1). Diz 

Emmerich que o próprio Jesus, com suas mãos sangrentas e incha
das, tirara as vestes trêmula e apressadamente. Pelos malfeitores 

foi atado com fôrça à infame coluna em que tantos criminosos ha

viam sido espancados. Que humilhação para o inocentíssimo Reden
tor! Assim, porém, havia sido determinado pelos eternos desígnios. 

O Filho de Deus, para descontar os pecados dos homens e alcan

çar para êles a necessária misericórdia, devia sofrer indizíveis hu

milhações e penas. " Nossos pecados, Êle os descontou em seu pró

prio corpo,, (2) - escreve São Pedro; e Isaías, na sua grande pro

fecia, igualmente anunciava n1uitos séculos antes: "Êle foi ferido 

por causa de nossas iniqüidades; foi despedaçado por causa dos nos

sos crimes,, (3). Verdade de fé, mas terrível verdade de justiça e 

de divina misericórdia, da qual jamais havemos de conhecer plena

mente a incomensurável profundiàade, se não no céu. 

Começa agora a flagelação. Os golpes se sucedem. Às lesões, 

acrescentam-se outras lesões e a chuva de pancadas não cessa. Ne

nhuma parte do corpo fica ilesa. Não tardou que a pele se rasgasse 

e que um filete de sangue vivo lhe corresse pelos membros. " Os 

flagelos caíram sôbre mim ... Não há parte alguma sã em minha 

carne. . . Procurei quem me consolasse e não encontrei. . . Sou um 

verme da terra e não um homem, o opróbrio dos homens e o rebu

talho da plebe " - assim se lamenta o Senhor nos Salmos XXXIV, 

15, XXXVII, 8, XXI, 7. "Quem acreditará em nós?" - exclama 
__ .... 

Isaías ( 4), c"üntemplando de longe a cena da Paixão do Senhor. 

"Êle não tem mais beleza nem formosura. Nós o víamos, mas não 

tinha aspecto de homem. . . reduzido ao ínfimo dos homens, homem 

(1) Cícero, In Verrem liv. V, cap. LXII; Suetônio, in Caium, cap. X.XVI; Gélio,

Noct. Att .. Iiv. X, cap. III. 
(2) << Pcccata nostra ipse p,ertulit in corpore suo » Epistola I, II, 24.

(3) « Ipse vulncratus est propter iniquitates nostras, attritus est propter scelera

nostra, . . . possuit Dominus in eo iniquitatem omnium nostrum... et ipsc peccata 
multorum tulit et pro transgressoribus rogavit » Isaias LIII, 4 e seguintes. 

(4) LIII, 1 e sguintes.

126 



das dôres, experimentado nos sofrimentos, o rosto encoberto e des

prezado. E passamos a considerá-lo um leproso, um homem ferido por 
Deus e humilhado ": E isto, se se pode referir a tôda a Paixão, em 
particular se refere à flagelação. " O Senhor encolhia-se como um 

mísero verme, aos golpes dos malfeitores, gemia, entremeando as 

sibilantes vergastadas de seus verdugos com suave lamento, como 
de prece amorosa em meio de bárbaros tormentos " ( 1) . 

Por fim, pararam os soldados. Um homem (a darmos crédito 
ao que muitos escreveram), movido por sentimento de piedade ou 

inspirado do alto, surgira ali e bradara: "Basta, não açoiteis êste 

inocente até à morte". Cortadas as cordas que amarravam o Re
dentor à infame coluna, desapareceu, enquanto a vítima, extenua

da, ofegante, se prostrava no solo, caindo no próprio sangue. 
Quantas foram as pancadas? É impossível dizê-lo. As 6666, 

que alguns afirmam em cálculos pouco sérios não contam com o 

apoio das revelações de Santa Brígida. É o que pelo menos afirmam 

Ollivier (2) e Duranti, comentadores das revelações da Santa. 
Que espécie de coluna era essa a que foi prêso o Senhor? Era 

baixa, de modo que o deixasse curvado, para os açoites? ou era alta, 
para o conservar de pé, sob os açoites? Faltam-nos dados seguros 
que resolvam a questão em definitivo. Temos aqui em São Praxe
des um tronco parecido com uma base de coluna. Foi levado para 

Roma, no ano de 1223, pelo Cardeal Colona, legado do Papa Honó

rio III. Recebera-o em Jerusalém como sendo a coluna a que fôra 
atado o Senhor para a flagelação. Rohault de Fleury (3) considera
º como autêntico. Mas está êle inteiro ou em pedaços? É o da casa 

de Caifás ou o do Pretório? Nada se sabe a respeito. Certo é, porém, 
que à Inácio de Smolensk, que visitou Constantinopla e os lugares 
santos, em 1390, foi apresentada uma parte da coluna da flagelação, 
em Constantinopla, na Igreja dos Apóstolos e a outra viu-a êle em 
Jerusalém, na igreja do Santo Sepulcro, no lugar em que oficia.mos 

F1"ancos (para empregar palavras suas), isto é, no côro dos Frans

ciscanos. E esta ainda hoje se conserva ali, zêlosamente guardada 
em um nicho. Dos fragmentos que temos desta coluna é impossível 

(1) Emmerich, La dolorosa Passione.

(2) Op. cit. liv. IV, cap. VI, nota.

(8) Memoire sur les instruments de La Passion
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dizer com certeza se a coluna a que foi prêso J e�us, no Pretório, era 
alta ou baixa. Se é lícito, porém, emitir opinião, acho mais prová
vel que Jesus tenha sido amarrado à coluna alta, que o conservasse 
de pé. Também Emmerich é de tal opinião. Como é, realmente, que, 
curvado e sem ponto de apoio, teria podido o Senhor suportar a 
longa e cruel flagelação a que foi submetido? 

E, agora, antes de prosseguir, detenhamo-nos um instante, para 
nos perguntarmos por que pecados em particular ofereceu o Re
dentor seu corpo a tamanha tortura? E a resposta, confirmada por 
todos os santos e ascetas, é uma só: pelos pecados da luxúria, pela 
impureza humana; ern uma palavra: pelos pecados carnais. Medi
temos nisso e sintamos horror. Que salutar ensinamento! 

A coroação de espinhos. - A noite em claro, a agonia, os maus 
tratos sofridos nas idas e vindas, de noite e pela manhã, e êsses ou
tros sofrimentos, maiores ainda, nas casas de Anás e Caifás, como 
também na côrte de Herodes, haviam prostrado a humanidade do 
Redentor. E agora, por fim, a cruel flagelação teria sem dúvida 
acabado com Êle, se a fôrça sobrenatural que estava e1n si, que o 
sustentara na agonia e iria acompanhá-lo até o supremo sacrifício 
da cruz, não continuasse a assisti-lo. Entretanto, por efeito natu
ral do padecimento e do sangue derramado, grande sêde o devora
va, tinha a língua sêca, lívidos os lábios e febre ardente lhe sacu
dia o corpo todo. Como não ter compaixão de alguém em tão mísero 
estado? Era inútil alimentar esperança com aquêles desumanos! O 
Nazareno teria que subir ao Pretório e ser apresentado ao Procu
rador. Mandaram que se levantasse, jogaram-lhe as roupas ataba
lhoadamente e empurraram-no para a frente, sem piedade. Evita
ram, poré�n, e nisso eram cautelosos, atravessar o Forum repleto de 
gente excitada pelos adeptos do Sinédrio, que esperava e reclamava 
a morte de Jesus. 

No limiar do Forum, junto aos pórticos do corpo da guarda, 
havia uma entrada secundária, que por escada menor levava dire-
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tamente ao átrio· interno· do palácio. becídiu-�e fazer passar por ali 
a pobre vítima. E por tal motivo que os Padres Franciscanos indi
cam como sendo ali o local da escada santa (1) e não na subida prin
cipal próxima ao arco do Ecce Homo. Pense-se como se quiser, am
bos êsses lugares conheceram os pés ensangüentados do Filho de 
Deus e ainbos serão sempre queridos e expostos à piedade do crente. 

Ardendo em febre, debilitado, arrastava-se o Senhor lentamen
te, assinalando o caminho com gotas de sangue. Apesar disso, os 
soldados o impeliam açodadamente para a referida escada, que ia 
acabar no pátio interno do palácio. '( Müites autem duxerunt eum" 

(depois da flagelação) in atrium pretorii (2). Enquanto aguarda
vam o momento de serem levados à presença do Procurador, co
metiam ato de verdadeira maldade. De que os soldados romanos 
fôssem capazes dela, o que escreveu Flávio José, basta para nos 
convencer (3). No caso de Nosso Senhor, porém, o ato cruel e gro
tesco dos soldados não se explica plenamente, se não nos valermos 
das acusações do Sinédrio e, em particular, do procedimento de He
rodes. 

Não haviam os Pontífices e o Sinédrio formulado contra Jesus 
a imputação de querer Êle ser rei? Não tinha Herodes, em seu tri
bunal, qualificado J es�s como rei burlesco e doido por isso, " cum

exercitu suo )J o ridicularizara, vestindo-o com um saco branco co
mo falso can&idato ao reino? "Continuemos com a burla - pen
saram os soldados de Pilatos; vistamo-lo de rei palhaço e, como tal 
o coroemos e prestemos-lhe homenagens!" A pragmática usada no
Oriente para a exaltação dos reis consistia em vestirem-nos de há
bito real, com o cetro na mão e levando à cabeça a coroa. Recebiam,
então,. dos súditosj protestos de vassalagem que consistiam. na genu
flexão e na saudação: " Ave

J 
ó rei" ( 4). Faça-se, portanto, com o

rei da burla, comédia semelhante. De fato, convocam tôda a côr
te " congregaverunt ad 011,.m universam cohortem JJ ( 5) • Fazem J e
sus sentar-se sôbre o tronco de antiga coluna, colocada no . meio do

(1) Veja-se acima, capitulo VII, § A Tôrre Antônia, pág. 114. ·

(2) São ·Marcos., XV, 16.

(3) De bello iudaico.

( 4) Marcial, . Epigram., 19, 72; Macróbio, Sat., 2, 4.

(5) São Mateus, XXVII, 27; São Marcos, XV, 16 ..
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pâtio (1), tiram-lhe as vestes, que pelo sangue já haviam aderido 
ao corpo, renovando-lhe assim as dôres (que importavam àqueles 
duros corações as angústias de sua vítima?) ; jogavam-lhe aos om
bros uma velha capa de púrpura, e - é horrível de dizer! - feita 
uma coroa com feixe de espinhos, enterram-lha na cabeça. E, pa .. 
ra completarem o uniforme real, colocam-lhe entre as mãos amar
radas uma cana como cetro (2). 

A coroa de espinhos colocada na cabeça do Senhor não era só 
um silnples círculo, como em geral se pensa e, atê, se desenha e pin
ta, mas devia ser uma espécie de tiara ou mitra, como se usavam, 
então, no Oriente as coroas reais. Um círculo de juncos formava
lhe a base e sôbre esta base se inseria o feixe de espinhos que, com 
seus acúleos pontudos e brilhantes, figuravam os raios da mitra 
persa. Certo, não era só para fora que se viravam as pontas dos es
pinhos duros e pungentes, mas para todos os lados, por fora e por 
dentro, e até sôbre a fronte! 

O círculo desta coroa ainda hoje se conserva na catedral de 
Notre Dame de Paris ( 3) ; os espinhos eram da árvore depois cha
mada Spina Christi

., 
cujos estrepes, lúcidos, brilhantes, longos e 

duríssimos, são de arrepiar. A piedade dos fiéis conserva alguns 
dêles. Há o que se venera em Roma, na basílica de Santa Cruz de 
Jerusalém; o que está em São Pedro, no Vaticano; o terceiro, é o 
que está na catedral de Andria; outro, na basílica palatina de São 
Nicolau, em Bari; e alguns outros, espalhados por vários lugares, 
aos quais Deus honra por vêzes com milagres. 

Efetivamente, diz-nos o Barão de Anglure, em sua Viaggio di 

Ten·a Santa ( 4) ; que, em 1396, achando-se em Rodes, na Sexta-Fei
ra Santa, por volta do meio-dia e, após o serviço divino, viu o ga
lho de espinhos da coroa de Nosso Senhor, que ali se venerava, 

(1) Essa coluna tomou o nome de coluna. dos im.proipérios, e se dc-.·e distinguir

das outras duas, chamadas da. flagela.çã.o. Acha-se, desde o século XII (inteira ou em 
fragmentos), na igreja do Santo Sepulcro, no cõro dos gregos cismáticos. (Cf. Meis
termann, Guia, cit). 

(2') «Et exuentes eum, clamidem coccineam (púrpura., escreve São Marcos, XV, 
17) circundederunt ei; et plectentes coro nam de spirus, posuenmt super caput eius,
et arundinem in dextera eius:11. (São Mateus, XXVII, 28-29).

(3') Ver Roh:8Jlllt de Fleury, M.emoire sur les instruments de ls. Passíon. 
(4) Edição Pouget-Coulon, Paris, 1868.
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" florido de pequenas flores brancas " - " florie de petites fiorettes 
blanches "; e acrescenta que os Cavaleiros de Rodes lhe afirmaram 
repetir-se tal milagre todos os anos, durante a Sexta-Feira Santa. 
Não menos admirável é o que ocorre periodicamente, em Andria 
e Bari, com os dois espinhos do Senhor, que ali se conservam, ainda 
hoje. Quando a Sexta-Feira. Santa coincide com o dia 25 de março 
{dia astronômico, presumido, mas, bastante provável, da Paixão) 
( 1) os dois espinhos, de escuros e descorados que são, vão-se tor
nando vermelhos, como se banhados em sangue fresco� Na Sexta
Feira Santa de 1910, como na de 1921, que ocorreram precisamente
em 25 de março, repetiu-se o milagre, legalmente confirmado pe
las autoridades civis e eclesiásticas do lugar, referido pelos jornais
e presenciado por imensa multidão, que ali acorreu, naquele dia e
no seguinte, até os espinhos voltarem à sua côr natural. De tudo
isso foi redigida ata, para perpétua memória do acontecimento.
Também em Santa Maria de 'Farfa se conserva um espinho, que
Deus honrou com singular prodígio. Quando Afonso de Calábria,
conhecido capitão aventureiro, acampou com suas tropas em Grani
ca, depois de ter invadido o Estado Papal, quis visitar a vizinha
Abadia de Farfa. Tendo-ihe sido mostrada pelos monges a relíquia
do Sagrado Espinho, quis ter prova de sua autenticidade, segundo o
orgulhoso costume daquele tempo. Ateada uma grande fogueira,
mandou jogar dentro dela o Sagrado Espinho, mas êste logo saltou
para fora. Repetiu a prova, segunda e terceira vez e o prodígio, pela
segunda e terceira vez, repetiu-se. Também dêste acontecimento re
digiu-se ata, que ainda se conserva nos Atti Farfensi. E, assim, o
que foi um dia para o Redentor fonte de indizíveis dôres, sinal de
ludíbrio e escárnio, Deus transformava nos séculos seguintes em
coroa de glória e conjunto de maravilhas e milagres. E assim tam
bém neste pequeno episódio se cumpria na Terra a Justiça divina.

Retomemos, porém, o fio à nossa narração. 
Gritos de aplauso de tôda a coorte acolhem, no átrio do Pretó

rio, a imposição da coroa; e cena mais selvagem ainda põe remate 
ao doloroso ludíbrio. Os soldados con1eçaram a desfil�r diante de 
Jesus -e dobram o joelho no chão como homenagem dizendo: "Sal-

(1) Ver a nota sôbre o dia da morte do Senhor, 110 fim dêste livro.
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ve, Rei cios Judeus!". Cospem-lhe no ro�to, tomam-lhe da mão a 
cana e com ela lhe batem na cabeça coroada de espinhos ( 1) . Ver
dadeiro horror! Poder-se-ia empregar processo r.nais cruel e igno
minioso? Os espinhos rompiam a pele e apertavam o crânio e a fron

te
1 

produzindo dôres indizíveis (2). Jesus continuava e1n silêncio, 
mas as lágrimas, arrancadas à humana fraqueza pelo excesso de 
dor, corriam-lhe pelas faces misturadas com sangue, único protesto 
contra tão feroz barbaria. A mente humana jamais poderá conceber 
o que -em tal transe sofreu o Redentor.

Cabe agora, também aqui, uma reflexão de ordem moral. As

sim como na vida e na Paixão do Filho de Deus nada se f êz por 
acaso, mas tudo para fins altíssimos, impõe-se nos perguntemos 
por que permitiu Êle tamanha tortura e tantos ultrajes em si mes
mo. E todos os santos e intérpretes nos dizem que o fêz para re

parar as culpas do louco e imenso orgulho humano. Reflitamos 
nisso e, gratos ao Senhor por êste seu grande rasgo de misericór
dia, tão necessária para nós, inclinemos a cabeça, humilhados e 
arrependidos, com o santo propósito de reprimirinos, no futuro, 
esta fonte de tantos pecados. 

O "Ecce Homo". - Precisava ter fim a criminosa saturnal, 
porque urgia apresentar o flagelado ao Procurador. Encerrada a 
ignomínia, os soldados, com brutalidade e novos escárnios, fize
ram que Jesus se levantasse logo, para o conduzirem ao represen
tante de César, como êste ordenara. O Divino Redentor mal se 
tinha e1n pé e de nada lhe valia, por outro lado, resistir. No co
ração daquelas feras não havia guarida para a piedade: teria 

(1) .<< Et genu flexo ante eum illudebant ei dicentcs: Ave, rex Iudaeorum. Et expuen

tes in eum, accepereunt arundinem et percuticbant caput eius ». (São Mateus, X.XVII, 

29-30; São Marcos, XV, 19).
(2) Estava-se na. primavera e segundo tradição que não é para desprezar, os espinhos

estavam com flores alvinitentes, que não tardaram colorir-se com os rubis do divino 

sangue. 
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que os seguir. E Jesus, mais arrastado que conduzido, apresen
tou-se a Pilatos no Pretório assim como estava. 

Ao vê-lo naquele estado, o Governador Romano deixou-se to
mar de verdadeiro espanto. Tanto êle como a multidão aglomera
da no Forum não tinha assistido à flagelação, aplicada no pórti
co, como já se disse, perto da caserna dos legionários ou, talvez, 
também em seu átrio interno; e muito m-enos estavam a par da 
coroação de espinhos. Pensou Pilatos que, se o povo visse Jesus 
em tão miserável estado, se teria comovido, como êle e, por um 
sentimento de comiseração, teria desistido de se encarniçar ainda 
mais contra Êle na exigência da crucifixão. " Eius aspectu 1niti

gandos proou,l dubio aninios Pilatus exis-t-iniavit, 'Ut m,on ultra quae

rerent persequendum quem toto modis intuerentitr afflictum " (1). 
É também êste o pensamento de Santo Agostinho, acima referido. 

Dirigiu-se de novo, portanto, para o terraço que dominava 
o Forum, ao alto da grande escada de ingresso e avançou lenta
mente, dando mostras de querer falar. Obtido um pouco de silên
cio no meio daquela multidão fremente, que não deixava de ulu
lar, pedindo a morte de Jesus, disse Pilatos: "Eis que vo-lo tra
go de novo aqui para fora, a fim de que fiqueis sabendo que não
encontrei nêle culpa alguma " (2).

Conduzido então pelos soldados, o Divino Redentor marchou 
para a frente, levando a coroa de espinhos e a clâmide purpúrea: 
" exivit ,ergo J� porta'M coroneam ispüieam iet purpureum ves
timentum n (3). E no profundo silêncio com que foi recebida a 

sangrenta aparição, exclamou Pilatos: H Eis o homem!" 

Aquela cabeça coroada de espinhos, aquêle rosto marcado de 
sangue e de lágrimas, aquêle peito ofegante, que pela abertura 
da capa aparecia banhado pelos flagelos, aquelas mãos atadas, en
tre as quais oscilava como cetro uma cana - tudo havia abalado 
a multidão. E um momento de hesitação e de estupor parece ha
ver paralizado aquela gente tôda. Compaixão ou surprêsa? É di
fícil dizê-lo. Jesus circunvagou lentamente pela multidão o olhar 

(1) Sã.o Gregório, M.. Homilia X de Passione.

(2) São João, XIX, 4.

(3) São João, XIX. 5.
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cheio de pranto. Eram ainda olhos de misericórdia sôbre aquêle 

povo, o seu povo tão amado e tão beneficiado, quase para o cha

mar ao arrependimento e como a querer dizer-lhe: "Não colo� 

queis o último pêso na balança da ira divina! " 

Pilatos aguardava e também aguardavam, se bem que fre

mentes, em um ângulo do Fôro, algumas almas fiéis, entre elas a 

Bem-aventurada, naquele momento a mais desolada de tôdas as 

mulheres: Maria! (1). 

Pura ilusão! Mais cruéis que as feras, em seu imenso ódio 
ao Nazareno, os Pontífices e os membros do Sinédrio, receando 
os efeitos da emoção popular que já se manifestava (2), rompe

ram o silêncio e gritaram desabaladamente: " Crucifica-o! cruci

fica-o!" - Cum ergo vidissent eum, Pontifices et niinistri clnr

rnabant dicentes: Cruo·ifige, crueifi.ge eurn" (3). E, sob a influên

cia daqueles desvairados, o encanto da emoção popular dos pri
meiros momentos desvaneceu-se. 

Ante tal bn1talidade, esboça-se em Pilatos um gesto de ira e 

desdém e limita-se a responder: "To1nai-o e crucificai-o vós; eu 

não acho culpa nêle ( 4). Como podiam, porém, os Judeus prender 

e crucificar Jesus, se o Governador Romano, de quem tudo depen
dia, e sem cuja permissão não era lícito matar a quem quer que 

fôsse "occidere quemquam ·", declarava não encontrar motivo pa

ra tal? Nos lábios de Pilatos, portanto, aquelas palavras tinham o 

travo de ironia e eram a resposta desdenhosa às pretensões do Si

nédrio, como se quisesse dizer: " Vós, que tanto barulho fazeis, ten

tai prender Jesus e crucificá-lo, se sois capazes, porque eu, de mi

nha parte, não acho razões para tal ". 

A divindade de Jesus perante o triburial de Pil,atos. - Com

preenderam tudo e, dado que as primeiras acusações formuladas 

contra o Senhor não levavam a conclusão alguma, êles mesmos 

(11) Emmerich. op. cit.

(2) Ventura « Omelia XXIV sulla Passione » p. I, citando São João Crisóstomo, etc.

(3) São João, XIX, 6.

(4) Ibid., loc. cit.
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lançados contra a parede, acabam por confessar a verdadeira ra
zão porque o haviam condenado e exclamam: "Nos legem ha.be

mu.� " - " nós temos uma lei e segundo a lei deve É'.:le morrer, 
pois se fêz passar por Filho de Deus " ( 1) . Era, pois, e mais uma 
vez, a divindade do Filho de Deus que o Profeta de Nazaré se 
atribuía, que perante o tribunal romano se punha em jôgo, para 
conseguir a morte dêle. 

Pilatos, porém, diante de tais palavras, em vez de se incli
nar às exigências do Sinédrio, sentiu�se mais atemorizado, "ma
gis timuit " (2). 

Na perversão de suas idéias, os pagãos, como Pilatos, via1n 
divindades em tôda a parte: nos mares, nos rios, nas f antes, nos 
bosques, nas hortas e até nas simples casas de residência ( os deu
ses penates) . Os poetas e a literatura estavam cheios de histórias 
a respeito das relações dêstes deuses com os homens. Platão alu
dira ao Justo (3) e Ésquilo ao Filho amado de um Pai inimigo (4), 

que deveria descer do céu para iluminar os homens - confusas 
reminicências, estas, das revelações feitas por Deus aos Patriarcas 
e Profetas. Virgílio e outros poetas fizeram delas argmnentos pa
ra seus escritos. Tudo isso era já conhecido de Pilatos, pagão, 
educado em Roma, em pleno florescimento de tôda essa literatura. 
Cético, como era, não havia dado até aí grande atenção a tais his
tórias; mas no caso de Jesus, de quem ouvira narrar tantas ma
ravilhas, de quem com tamanho interêsse lhe havia falado, pou
co antes, sua mulher por causa das revelações que tivera e de 
quem êle mesmo, Pilatos, instintivamente sentia tôda a grande
za, pela sua majestade e pela calma superior ao humano, com que 
se apresentava a meio de tamanhos sofrimentos, no caso de Jesus, 
o ceticismo do orgulhoso romano sentia-se abalado. "Mas será
que êste é verdadeiramente um Deus?" pensava; mau grado seu,
um calafrio lhe correu, então, pelo corpo todo.

Voltou ao Pretório e com um simples aceno ao centurião de 
guarda mandou trazer de novo Jesus à sua presença. De ânimo 

(1) São J oã.o, XIX, 7.

(2) Ibid., loc. cit., 8.

(3) Da. Re-p,ública, liv, II.

(4) Prometeu acorrentado.
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incerto e perturbado, fitou por um instante aquêle homem ·· que 
lhe estava sendo apresentado como réu e que, no entanto, se lhe 
afigurava de sublime grandeza. Não querendo, porém, trair o seu 
espírito conturbado, hesitava sôbre como começar, mas acabou 
saindo-se com esta pergunta: "De onde és tu" - u lngress-us est 

praetorium iterum (Pil,atus), et dixit ad Jesu.m: Unde es tu?" (1). 
De onde és tu? Pilatos bem sabia ser Jesus natural da Gali

léia. Era evidente que a pergunta não se referia à pátria terre
na, mas com essa pergunta vaga, que não manifestava claramente 
seu pensamento, queria Pilatos, de qualquer maneira saber, se Je
sus Cristo era desta terra ou do céu. . . (2). 

Não foi sem ânsia que esperou por momentos a resposta; mas 
o Divino Mestre não lha dava e bem convinha que assim fizesse.
Pois já não lhe havia dito Êle que descera do céu? Por que re
peti-lo e dar assim margem a discussão? E, ademais, não havia
o · Procurador Romano recebido, de sua mulher, uma luz, que era,
implicitamente, graça divina? O silêncio do Senhor era, portanto,
justo e digno. E Pilatos não tardaria a concluir, por fôrça de ló

gica, que Jesus, calando.:se, negava sua origem humana e afirma
va implicitamente ser Deus, " ipsum Deum esse ", · como bem ob
serva Santo Atanásio (3). Pilatos, porém, sentiu-se ofendido, co
mo se atingido por falta de respeito e insistiu com arrogância:
"Não me respondes? Não sabes que tenho o poder de te crucifi
car e o de te pôr em liberdade?" ( 4).

Quis o Senhor rebater imediatamente a pretensiosa afirma
ção do representante de César, a qual, para o Filho de Deus, não 
passava de louco orgulho e respondeu: "Não terias sôbre mim 
poder algum, se não te fôra dado do alto. Por isso, quem me en
tregou a ti tem maior pecado " - " Propterea qu-i me tradidit ti-· 

bi nia·ius pecoatum habet" (5). 
Com estas últimas palavras dava Jesus a entender bem cla

ramente a Pilatos que, se maior era o pecado de quem o havia 

(1) São João, XIX, 9.

(2) <INon interrogat: Quid fecisti. sed: Unde es tu? a terra aut e coelo?» (Eu
timlus, ln Ioann.)

(3) Sermo 8 de Passione.

(4) São João, XIX, 10.

(5) Ibid., 12.
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traído e entregado ao juiz, não isento dêle estava o próprio Juiz, 
se o houvesse condenado; muito - embora Deus, por seus alti.ssi
mos desígnios, pudesse permitir tal condenação (1). Tratava-se, 
pois, de grande e nova lição que com estas palavras dava ao Pro
curador para o exortar à salvação. E outras coisas mais claras 
ainda deve ter acrescentado o Senhor, que os Evangelistas não con
tam, mas que é lícito supor. Após êste novo colóquio do Divino 
Mestre com o Procurador Romano, nota São João ( 2) que êste 
se propusera pura e simplesmente a libertá-lo - "Et exinde quae

rebat Pilatus dimittere eum ". 

Voltou assim para o terraço, de onde era costume seu falar 
ao povo · e, sob a impressão dos graves discursos ouvidos, deu a 
conhecer o propósito feito de pôr em liberdade o Divino Acusado. 

Ergueu-se, então, um grito de protesto, que parecia antes 
infernal tempestade; tanto o Forum corno as circunjacências es
tavam repletos de povo; havia até gente nos telhados, gesticulan
do . e parecendo tomada de diabólico furor. 

Os clamores tinham algo de terrível, e a massa enfurecida, 
diante do palácio, era tanta, que fazia temer uma revolta gene
ralizada ( 3) . 

Os legionários olhavam preocupados para o Governador, co
mo a quererem dizer: "Dispersemos êste canalha!" Infelizmen
te, porém, a falta de firmeza, até então demonstrada por Pilatos 
e sua triste condescendência com aquela gente obstinada, só po
diam conduzir a funestas conseqüências. 

A intimidação de Pilatos. - Uma vez que nenhum outro qual
quer argumento surtia efeito, os Sumos Sacerdotes e o Sinédrio, 
para forçarem o juiz a condenar Jesus, na sua imensa malícia, 

(1) « É pensamento de Santo Agostinho (Tract. CXVI In Ioannem):

«tDixit: «Maius peccatum habct», ut Pilatus etiam se habere intelligeret, Uli in

videndo, iste timendo» Assim também Eutimio (ln Ioanncm); <<Ne Fila.tus, hoc a1.1-

dito, arbitraretur se crimine absolvi». 

(2) XIX, 12.

(3') Emmerich, La. dolorosa Passione.
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apresentaram o último, que, infelizmente, devia atingir ao fim 
colimado. Puseram-se a gritar: "Se - soltares êste, não és amigo 
de César, pois todo aquêle que se faz Rei opõe-se a César" (1). 

Note-se aqui a maldade dêsses celerados, que, para obterem 
a condenação do Redentor, alteram constantemente os títulos de 
acusação. Começam por apresentar jesus como malfeitor. Repe
lida, como carecente de valor, esta acusação genérica, apresentam 
outras, que o façam passar como revolucionário e agitador. Re
jeitadas ainda estas, como insubsistentes e falsas, acusam Jesus 
de blasf êmo, porque se quis fazer passar como Filho de Deus e, 
portanto, réu de morte. Mas não achando isto ainda bastante, lan
çam mão de ameaças e intimidações ao representante de César. 
ó! degradante malícia do Sinédrio, prova evidente de maquinação 
e conjura e da nulidade das acusações! " Tu mudas - teria dito 
Bossuet - " por,tanto não és a verdade ". ó loucura de um povo, 
que vê, aprova e sustenta tão iníquo procedimento! 

As palavras do Sinédrio - "Se soltares êste, não és amigo 
de César ,, - eram, evidentemente, intimidação e ameaça. Esta 
expressão amigo de César correspondia aos mais notáveis e fiéis 
ministros do Império (2). Perder tal título era a desventura, e 
pressagiava a ruína. Pilatos compreendeu ràpidamente o alcance 
das palavras dos Sacerdotes e logo pressentiu que, não os conten
tando, as coisas não ficariam por ali e eram até capazes de ser 
levadas ao tribunal de César. E, apesar de seu desmedido orgulho 
sentiu-se como que atingido por um raio envôlto num turbilhão 
e estremeceu. 

O espectro do desconfiado Imperador, o sanguinário habitan
te da ilha de Capri, passou-lhe diante dos olhos como sombra de 
desgraça e de morte. 

Nenhum crime estava sendo mais duramente perseguido, no 
reinado do Tibério César, do que o de rebelião e lesa-majestade 
(3). Entrementes, refletia Pilatos: por que comprometer minha 

(1) São João, XIX, 12.

(2) Suetõnlo, In Caligol., 19: In Neron .. 5; ln Galb., 17.

(3) « Maiestatis crimcn omnium accusationum complementum erat »(Tácito, Annal.,

III. 38; Suetônio, In Tibcrium, 11).
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carreira para salvar aquêle Hon1em que . sua própria nação quer 

ver crucificado? 

Propósitos feitos, declarações de inocência, tantas vêzes repe

tidas, avisos e ditames de consciência, que diziam ser Jesus um 

justo, dignidade, decôro, dever de ofício - tudo, num átomo, foi 

sacrificado, ao temor de possível desgraça e ao interêsse do mo

mento. E Pilatos, covardemente, decidiu-se a contentar o povo e 

a fazer a vontade dêle. - "Püatus autem, cum aud·isset hos ser

manes" {1) . . . "volens populo sati-sfacere" (2) . . . "adiudica

vi-t fieri petitionem eorum " ( 3) . 

Pobre juiz! Com o condenar Jesus e satisfazer as injustas pre

tensões do Sinédrio e da plebe hebréia, julgava pôr-se a salvo; 

mas a condenação e o exílio que o fulminaram anos depois ( 4) e 

a morte infeliz que teve, deviam mostrar-lhe que as injustiças e 

culpas têm muitas vêzes ainda, nesta terra, grave e terrível reca

pitulação! (5). 

Entretanto, como bem observa Santo Agostinho (6) em con

fronto com os Judeus, era êle muito mais inocente. "Quod fecit 

Pilatus, .in eo Yipso quod fecit
) 

aliquantum 'f)(lrUceps /1tit; sed in 

compara.tione ilwrum mu-lto ipse innocentior ". Que tremenda cul

pa está pesando, pois, sôbre a mísera nação hebraica! 

últimia dec7,aração ràe Pilatos a favm· de Jes'U8 e espantosa im

precação dos Hebreus contra si própri.os. - Pilatos, entretanto, 

querendo justificar, de qualquer modo, diante do público, e tam

bém aos seus próprios olhos, a mutação radical das suas decisões 

(1) Silo João, XIX, rn.
(2) São Marcos, XV, 15.

(3) São Lucas, XXIII, 24.
(4) Flá·vio José, Antip. Ivd., XVIII, 1.
(5) Orosio (His.t., VII. 5'J e Cassiodoro (Chronic., ad annum, 34) dizem que Pila

tos morreu em desespêro. tendo-se enforcado em Viena da França, lugar de seu 
exílio. Mas Tertuliano (Apolog., XXI e Santo Agostinho (Sermo. III de Epiph} a.fir

mam, com mais autoridade, que Pilatos morreu exilado, sim, mas, cristão. 

(6) In Ps., LXIII.
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e encobrir a vergonha de sua capitulação,- apegou-se a novo e há

bil estratagema. 

O rito de se lavar publicamente as mãos, como protesto de 

inocência e irresponsabilidade e·m um delito, era coisa notória e 

usada, tanto pelos Romanos, como pelos Judeus ( 1) _ Mandou as
sim Pilatos trazer à sua presença, no local em que se achava, pe

rante o público, uma bacia e um jarro com água, e ordenou que 

lha despejassem nas mãos. Todos se puseram a considerar êsse 
estranho procedimento. Que queria êle dizer com isso? Que fins 

tinha em vista? Tôda a gente ficou, por momentos, suspensa e, 

naquele rápido instante solene, de silêncio, exclamou Pilatos: " Sou 

inocente do sangue dêste justo; respondereis vós por :tle " (2). 

Mas de repente, todo aquêle povo, universu.s P<YIYUlu.s, aceitando 
o desafio e como que tomado de diabólica obsessão, respondeu:

" Que o seu sangue caia sôbre nós e sôbre nossos filhos " - " San

guis eiiL-S super nos et super filios nostros " (3).

Estulta e espantosa imprecação, essa! Era o povo inteiro, des

de os chefes até à plebe; eram os representantes de tôdas as sei
tas, Fariseus, Saduceus, Herodianos; eram os cidadãos de J eru

salém e os habitantes de tôda a Palestina e da chamada II disper
são", que haviam ocorrido pela Páscoa à cidade santa e se aglo

meravam no Fôro da Antônia para assistirem aos acontecimen
tos; e todos, não só os Sacerdotes, não só os membros do Siné

drio, mas todos, " universus populus ,., , chamaram sôbre si e sô

bre a própria descendência aquêle sangue inocente. 

Em vão declarara tantíssimas vêzes o legítimo 3u1z que no 

Divino Acusado não achava motivo de condenação; em vão o ha

via declarado um justo., 
naquele mesmo momento solene; em vão! 

Todos aquêles desvairados, dando de ombros a estas jurídi

cas e autorizadas testemunhas; não levando em conta as virtu

des, a sabedoria, a glória, os milagres e os benefícios, feitos ain

da havia pouco, do grande Profeta de Nazaré, instigados pelas 

palavras dos Pontífices e dos Fariseus, que sabia1n devorados por 

(1) Ver Ovídio, Fast.. II, 45, e Deuteronômio, XXI, 1·9.

(2) São Mateus, XXII. 24.

(3) lb., 25.
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ôdio mortal ao Nazareno, coagidos e, em parte, subornados, co
mo tudo leva a crer, pelo ouro que os inimigos do Senhor derra
maram, para alcançarem seus negregados desígnios - enfurecem
se, como dementes e assumem a responsabilidade de tamanho de
lito, enquanto o representante do Imperador a repudia. "Se al

gum dia um delito foi delito de uma nação, foi êste sem dúvida 
a morte de Jesus " - escreveu, e escreveu com justiça, uma pe
na insuspeita (1). 

Os chefes da nação aparecem indubitàvelmente como os pri
meiros culpados; mas os outros, que vexânicamente os secunda
ram não são menos culpados e réus. O delito com que se mancha
ram levou ao cúmulo as culpas dessa nação (2). "Vós acabais 
de encher a medida de vossos pais (dissera-lhes Jesus um dia), 
para que sôbre vós caia todo o sangue inocente, que foi derrama
do sôbre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de 
Zacarias, filho de Baraquias, a quem vós matastes entre o Templo 
e o altar. Em verdade vos digo, tudo isto virá sôbre esta gera
ção" (3). E a maldição de Deus, desejada e audaciosamente pe
dida, como também merecida, por tantas culpas, ainda hoje pesa 
sôbre êste povo, que, durante quase dois mil anos, vagueia pela 
terra, sem pátria, sem templo, sem sacerdócio, sem govêrno pró
prio, rico, sem dúvida, dos bens da fortuna e da inteligência, mas 
muito mal visto pelo resto do gênero humano e dêle separado, 
como que por um abismo de reprovação. 

O 'J)Tanto dos Hebreus. - Em Jerusalém, ao longo do vale 
do Tiropeon} mais ou menos a meio, ergue-se uma muralha de 
enormes blocos de travertino

) 
quase com vinte metros de altura, 

limpa .e desimpedida na extensão talvez de sessenta, ao passo que 

(1) Renan, Vie de Jesus, pãg. 411.

(2) -<< Pilatus cuidem se lavit, illi autem se mundare noluerunt a sanguine Chris

ti, sed etiam super se susceperunt. Propter hoc rei facti sunt non solum in sanguine 

propheta.rum, sed etiam in sanguinc Christi; et audient Deum dicentem sibi ». «. Ma

nus vestrae plenae sunt sanguine >. Origenes, XXXV, in Matth.) 
(3) São Mateus, XXIII, 32, 36.
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ó resto é coberto de casas e de ruínas. Ê o muro das La1nenta

ções ou do Pranto dos Hebreus, " Kautal maarbé ". Remonta à 

época herodiana, anterior a Jesus Cristo e faz parte do suporte 

da grande platéia, a <( área sacra J, em meio da qual surgira, um 

dia, o maravilhoso Templo de Salomão, mais tarde, de Zorobabel, 
hoje mesquita de Omar. 

Expulsos da cidade santa ao te1npo do Império romano e bi

santino, podiam os Hebreus, uma vez por ano e pagando pesado 

tributo, conseguir permissão de entrada, a fim de orarem e cho
rarem junto a esta sagrada muralha ( 1) . E aí está como aquê

le povo, que por tão baixo preço comprara o sangue do Filho de 
Deus, que se mostrara insensível às suas dôres e às suas lágri-

1nas, que chamara sôbre sua cabeça o sangue divino inocente, foi 
constrangido a co1nprar, durante séculos, a pêso de ouro, uma 

vez por ano, o consôlo de poder chorar sôbre as ruínas de sua pátria, 

de seu templo e de sua grandeza. Terrível castigo pelo grande pe

cado! Espantosa justiça de Deus? 

Hoje, êles podem habitar em Jerusalém (2) e, conquanto lhes 

seja proibido, sob pena de morte, pisar a sagrada platéia supe

rior, é-lhes facultaào livre acesso à muralha das lamentações. 
Raro é não se encontrar ali alguén1 em melancólicas contem

plações, quer lendo a Bíblia, quer recitando salmos. O autor des
tas linhas já os viu de pé, a cabeça descoberta, em sinal de dor, 

ou sentados em blocos desprendidos do alto, ou eretos, a fronte 

repousada na muralha, beijarem e beijarem freqüentemente e ba
nharem muitas vêzes de lágrimas essas pedras que lhes recordam 

grandeza e glória extintas. 

Tôdaf; as sextas-feiras, ou por ocasião das festas, numerosos 
grupos se recolhem ali, ao pôr do sol, como em lugar já apraza

do, os homens separados das mulheres. Não se vê aflorar o sor

riso ao rosto de quem quer que seja, nenhum indicio de alegria, 

mas uma seriedade entristecida, que nos recorda um povo ferido 

(1) Refere-o São J"erônimo, testemunha ocular: <( Ut ruinam suae civitatis eis fle�

re Hceat, pretio redimunt.. . Ut qui olim emerunt sanguinem Christi, emant et lacri

mas suas·» (ln I Sophon.). E, com Sã.o Jerônimo, muitos outros. 

(2) Eram nestes últimos anos para cima de 60.000, hoje, talvez, ainda mais, està.

velmente domicilia.dos na cidade santa, 
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pela desventura e cujo aspecto nos _punge. Ouve-se fraco murmú
rio: há ali quem leia, quem reze, quem acenda vela, que faça 
arder por entre as frestas das enormes pedras daquele imenso pa
redão, até à chegada do Rabino que preside a reunião e entoa 
triste ladainha de lamentações ... 

Êle começa: Pot· causa do Te-rnplo que está destruído, ao que 
o côro responde: Aqui estamos solitár-ios e chorando. Depois: Po-r

causa dos Sacerdotes que esmoreceram, ao que o côro responde:
Aqui 1estamos solitários e chorando.

E assim prosseguem confessando os pecados dos seus ante
passados, de seus reis, de seus Sacerdotes, queixando-se do mal que 
sôbre êles recaiu, para terminarem na mais que milenária e sem
pre vã invocação: 

Que a paz e a felicidade ,entrem 1em Sião. 

Que o rrebento da raiz de J essé floresça 1em J,erusalém,!

Pobres infelizes! Reconhecem e deploram os pecados de seus 
pais, mas não reconhecem, nem deploram o maior de todos êles 
e, com isto, se tornam nêle solidários com seus pais. Em meio de 
tanta luz de milagres e argumentos, que provam a divindade de 
Jesus Cristo, obstinam-se em desconhecê-lo, mantêm-se pertina
zes em seu ódio e conservam-se cegos. Inútil é, pois, seu pranto 
e a ira de Deus e o sangue de Cristo, que invocaram sôbre a pró
pria cabeça, pesam sôbre éles, de geração em geração, constan
temente, como interminável maldição, até que, abandonada a in
credulidade, de acôrdo com as divinas promessas ( 1), sejam de 
novo enxertados na árvore da vida. 

(1) São Paulo, aos Romanos, XI.
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XI - A CONDENAÇÃO 

Pilatos sobe o tribunal. - Acabou Pilatos capitulando dian

te das exigências do povo hebreu. Decidido a satisfazê-lo, devia 
necessàriamente chegar até à formal sentença da condenação de 
.T esus Cristo. 

Segundo as leis e usos romanos, nesse ponto rigorosíssimo, 

a sentença deveria ser dada com tôda a solenidade e de acôrdo com 

forn1alidades preestabelecidas, isto é, em público, pelo juiz, senta

do no Tribunal, pro tribunali, e na presença do réu. Proclamada 

de outro modo, seria irremissivelmente inquinada de nulidade. Por 

sábia garantia da justiça, a jurisprudência romana exigia que as 

sentenças, mesmo nas aparências externas, fôssem baixadas em 

ambiente de gravidade e calma, o que se alcançava com o juiz sen

tado em seu Tribunal, perante o público, presentes o promotor e 

o réu.

O Tribunal, no Oriente, chamava-se berna, em grego. Era, por 

vêzes, construído de alvenaria e estável, consoante a importância 

do lugar. Sabemos, por Flávio José, que em Jerusalém (1); e, ain

da em Cesaréia, o bema era construído de pedra. Erguia-se no Fo

rum, diante do palácio do Pretório; e foi daí que Pilatos, como 

também 1nais tarde seu sucessor, o pro-cônsul Floro, pronunciaram 

muitas sentenças graves. 

No caso, portanto, de Jesus Cristo, Pilatos,_ para cumprir a 

lei e condenar Jesus, deveria transportar-se para o Forum e sen-

(1) De bello Jud., II, 4, 8. e. 9,3.
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tar-se no Tribunal. Neste ponto, a narração evangélica é de pré
cisão impressionante. Nela se lê: "Pilàtus

) 
quum audisset hos ser-

1nones) adduxi.t foras les-w1n et sedit pro tribunali in "loco qui dici

tu,1· Lithóstrotos, ebraice autem Gábbatha }} (1): "Tendo Pilatos 
ouvido estas palavras (isto é, a ameaça de o acusarem a César e o 
fato de haver o povo assumido, por si mesmo, a responsabilidade 
da crucifixão) , mandou trazer Jesus para fora ( tinha permanecido 
até então no Pretório ou no terraço, em frente à grande porta de 
ingresso) e sentou-se no Tribunal, no lugar chamado Lithóstrotos, 

em hebráico " Gábbatha ", ou seja, como já vimos, no Forum da 
Antônia. 

Descendo a escadaria do palácio até onde devia proferir a sen
tença, rodeado pelos seus ministros e oficiais, seguido por Jesus, 
que vinha custodiado por soldados, Pilatos, por muito que fizesse 
para dissimular sua perturbação de espírito, sentia tôda a humi
lhação que, como juiz e homem, derivava de sua própria covardia 
e retratação, que não tinha outra desculpa senão o mêdo. Em vão 
procurava persuadir-se de que fizera o bastante para salvar aquêle 
inocente. Em vão refletia em que, no fim das contas, não fôra êle, 
mas o povo que quisera a morte daquele justo; que êle havia lava
do as mãos dêsse delito e que os Hebreus haviam tomado sôbre 
si próprios a sua total responsabilidade. Sua consciência, porém, 
protestava 1 porque, enfim, era êle. unicamente êle, quem lavrava 
a condenação e ordenava a morte. Passavam-lhe pela mente as pa
lavras da mulher; ressoavam-lhe solenes na alma, as graves consi
derações ouvidas nos colóquios particulares com o divino Acusa
do; sentia tôda a sua culpabilidade e, como que lendo no futuro, 
previa o que a Igreja vem repetindo através dos séculos e até ao 
fim do mundo repetirá: " J esu,s padeceu sob o poder de Pôncio 

Pilatos, foi crucificado e morto >\· e indignava-se consigo mesmo, 
com a sua condição, seus temores, mais ainda com os Pontífices e 
com aquêle povo, que todos ousavam fazer-lhe tanta violência e o 
constrangiam à prática de ato que lhe repugnava intimamente. Te
ria querido aviltá-los, esmagá-los e vingar-se dêles; de modo tal, 

(1') São João, XIX, 18. 
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que essa vingan�a o desforrasse de sua humilhação; mas não sa
bia como. 

Atravessando o Forum, de aspecto carrancudo e sombrio, en
quanto a multidão ameaçadora lhe abria passagem, subiu lenta
mente os degraus do berna e sentou-se. Volvera ao Forum um si
lêncio de morte. 

" E·is o vosso rei! " - Do alto do Tribunal e apontando para 
Jesus, que lhe estava em frente, na horrível indumentária do 
Ecce Hom,o

., 
exclamou Pilatos: "Eis o vosso Rei!" 

Fôss� qual fôsse, na mente de Pilatos, o móvel imediato que 
o levasse a nomear sempre Jesus com os títulos magníficos de
Cristo (1), de Re-i dos J·udeus (2), Vosso Rei

., 
esta sua inflexível

tenacidade, que até aqui temos visto e, até ao fim veremos, dá mui
to que pensar. E, se ainda formos refletir em que o juiz romano
constantemente qualifica Jesus, sem hesitar, como o justo (3), o
homem inocente ( 4), forçoso é concluir que anda por aqui a mão
de Deus. Êsse mesmo é o pensamento de Santo Agostinho (5):
"Avelli ,ex eius (Pi7,ati) ,corde ,non (Pot·ui-t Iesum, 1esse regem Iu

daeorura
., 

tamqu.am hoc illi ipsa Veritas fixer·it" - "O' fôrça ine
fável da ação divina, mesmo sôbre o coração dos ignorantes!" -
exclama Crisóstomo, refletindo sôbre tôdas estas circunstâncias
(6). Tudo é maravilhoso e divino, na Paixão do Senhor! Pilatos,
como todos quantos concorreram para o espantoso deicídio, no exe
cutarem seu delito, fazendo sua própria vontad�, servem aos desíg
nios da Providência, como solenemente atesta São Pedro (7) e,
com magnífica eloqüência, escreve São Leão Magno (8). Pilatos que
ria dar satisfação ao Sinédrio e ao povo hebreu e eis que, ao con-

(1) São Mateus, XXVII, 17.

(2) São Marcos, XV, 9.,

(3) São Mateus, XXVII, 24.

(4) São João, XIX, 6 e seg.

(5) Tract. 116 in Ioann.

(6) Cf. Ventura, Homilia, 25, 1.

(7) At. dos Apóstolos, III, 18.

(8) Sermo 11 de Passione.
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trário, declarando Jesus seu Rei e Messias, os contradiz e irrita errt 
último grau. Condena Jesus à morte infamante, como o pior dos 
àelinqüentes e, no entanto, declara-o depois um justo, um inocente, 
o rei.

Dezesseis séculos antes já encontramos, na História Sagrada, 
fato que se liga admiràvelmente a êste e é a imagem viva do que 
aqui estamos meditando. O povo hebreu, saindo do Egito conduzi
do por Moisés, n1archa e1n direção à Palestina, vitorioso e conquis
tador, espalhando o terror por entre os corrompidos povos Cana
neus. Balac, rei de Moab, aterrorizado, chama de lVIesopotâmia, 

com promessas n1agníficas, o famoso mago, Balaam, a quem in
cumbe de operar malefícios nas fileiras de Israel. Veio êle e logo 
o rei 1noabita o fêz trasnsportar a várias alturas, das quais era
possível obs-ervar os vastos acampamentos inimigos. Mas o mago,
em vez de imprecar e maldizer Israel, espalhou bênçãos, acabando
por baixar a magnífica predição: " Despontará uma estrêla de
Jacó e surgirá de Israel uma vara. . . De Jacó virá o Domina
dor... Ai! quen1 viverá, quando Deus fizer estas coisas? Virão
da Itália em suas galeras, vencerão os Assírios, devastarão os He
breus e, por fim, êles mesmos perecerão! " E, como o soberbo rei
se queixasse, responde o profeta: "Nurn aliiui, loqui possum n-isi
quod iusserit Dominus? " - " Posso eu porventura dizer outra coi
sa senão o q��� o Senhor me ordenou? ... Fui enviado para aben
çoar e não posso deixar de abençoar ! ' (1). Do mesmo modo, Pila
tos, colocado pelo Sinédrio e pelo povo hebreu na dura _necessidade
de pronunciar-se contra o Senhor, em vez de o condenar, defende-o,
exalta-o, glorifica-o, com os mais nobres títulos que se possam dar

a um ho1nem .

. Êsses infelizes, porém, ao ouvirem Pilatos dizer: " E-is o vosso 
Rei '', como que vergastados em pleno rosto, bradam ofendidos: 
"Fora, fora com .Êle, crucifica-o!" Entretanto, parece que Pilatos 
se deleita com tal irritação, como desforra da humilhação que lhe 
infligira a prepotência hebraica e compraz-se em rasgar mais ain
da a chaga aberta no orgulho daqueles desvairados e, com fina 
ironia, prossegue " ? Que? Hei de crucificar vosso Rei? " Respondem 

(1) Números., XXII, XXIII, XXIV,
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quase com um urro os Pontífices: " Não temos outro Rei senão 

César! " (1) 

A tal ponto chegou a cegueira das paixões humanas! O povo 
rei, o povo de Jeová, o povo tão ufano de sua indepedência, pela 
bôca de seus chefes e com sua plena aquiescência, abdica a própria 
soberania, desconhece o maravilhoso profeta, o descendente de seus 

antigos reis, Êle mesmo, Filho de Deus, numa palavra, o tão es
perado Messias e se faz e se declara voluntàriamente súdito do ti
rano estrangeiro. E tudo isto por que? " Propter invidiam ", por 

causa da inveja e do ódio dos sectários, seus chefes, contra o pró

prio Redentor, ódio que êle supina:mente favorece. Oh! terrível cas

tigo de Deus, êsse ! Pela própria vontade de todo o povo, com pú
blico e solene testemunho, o cetro caiu das mãos da descendência 
de Judá. Realizou-se a profecia de Jacó. É, pois, chegado o tempo 

do prometido Messias. Êsses infelizes, porém, como justo castigo 

de suas iniqüidades, não o vêem e o povo de Deus deixou, finalmen

te, de existir. 

S. João deixou-nos a hora exata desta queda do mundo ju

daico. "Era quase a hora sexta" (2). E era a hora da justiça de 
Deus! É oportuna aqui breve digressão para ilustrar o texto evan

gélico. 

Os Romanos dividiam o dia, bem como a noite, em quatro 
grandes horas, mais ou menos extensas, consoante as estações: 

a prirneira decorria do nascer do sol até metade da manhã, cêrca 

das nove horas do nosso sistema ao tempo do equinócio; a terceira 

ia dêste ponto até cêrca do meio dia; a sexta, desde o meio dia até 

à metade da tarde, isto é, até às três horas da tarde, no tempo do 
equinócio; a nona, daí até o anoitecer. Claro é que, aceitando as 

palavras de S. João como se acham atualmente em nossos textos, 

a hora quase sexta deve ser entendida com certo critério, ou seja: 

(1) « Erat autem pa.rascev..: Paschae hora quasi sexta et dkit (PilatuS') Judaeis:

.g Ecce rex vester ». Illi autem clama.ba.nt: « Tone, tone, crucifige cum ». Dicit eis Pi•

tatus: «Regem vestrum crucifigiam?». Responderunt Pontifices: «Non habemus re

gem nisi Caesarcm ». (São João, XIX, 14-15).
(2) XIX, 14.
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que se estava mais próximo da hora sexta ( o meio dia) do que da 

hora têrça (às nove, de acôrdo com o nosso sistema), o que quer 

dizer que seriam quase onze pelos nossos relógios. 

Há quem sustente achar-se no texto original de S. João, não 

hcrra sexta, mas hora ter-tia e que se operara a mudança por êrro 

dos copistas, fàcilmente explicável na língua grega, em que os 

números não vêm indicados com palavras ou cifras, mas com le

tras muito semelhantes entre si. Calmet, o célebre comentador da 
Sagrada Escritura, inclina-se para esta opinião, aliás também per

filhada pelo códice grego Cantabrigense e um outro, ainda. Ade

mais, na obra De Paschat-e, de que nos restam fragmentos publi

cados por Ussério e Petávio, obra atribuída ao célebre S. Pedro 

Alexandrino, que viveu pelos fins do século II e foi Bispo de Ale

xandria, encontra-se testemunho que se supõe peremptório para 

semelhante opinião. Afirma realmente êsse autor que no texto J oa

nino se deve ler hora erat quas·i tertia. E apresenta como razão 

disso '' que assim estava escrito no texto original do Apóstolo, que 

naquele tempo ainda se conservava em condições e era cuidadosa .. 

mente guardado pela igreja de Éfeso,, (1): "Quemadmodum emen

datissima exemplaria et au,thographurn e·vangelistae Joanis ferunt: 

quod Evangelium adhuc servatur, Dei, beneficio, in sancta Ephe-

8'i.oru,m ecclesia, et a f-idelibus ibi colit·ur ". No fim de contas, uma 

ou outra locução não passam de "expressões vagas", de tempo a

proximativo, que não são capazes de criar dificuldades (2). 

Projetada assim alguma luz sôbre esta questão bíblica, reto

memos o fio da narração. 

Declaração da sentença - Ouvida que foi a vil abdicação dos 

Pontífices e dos príncipes do povo e não achando outra qualquer 

saída para o caso, compreendeu Pilatos não lhe restar outra solução 

senão aquela torpe sentença para a qual havia sido levado por co

vardia, embora contra a sua própria vontade. Jesus continuava 

diante dêle, ao pé da escadaria do Tribunal. O maravilhoso Profe-

(1) comm. in Mattll., ad cap., XXVII, v. 45.

(2) Knabenbauer.

149 



ta, o Filho de Deus onipotente, ali continuava como um pobre réu, 
amarrado e guardado por soldados, sob o olhar zombeteiro e, ao 
mesmo tempo, irado de seus inimigos. Fitou-o de novo o Procura
dor, por instantes. Dava a impressão de ainda estar querendo des
cobrir mais um de seus costumados expedientes. Mas era tarde; 
infelizmente, muito tarde. Sacudiu-se, como querendo livrar-se do 
pêso que o oprimia. Proferidas algu1nas palavras de exórdio, que 
os Evangelhos não citam, mas que devemos supor (1) e possuído de

mal disfarçada indignação (2), natural aliás para as condições em 
que Pilatos se achava, voltou-se para a vítima e proferiu a frase 
sacramental: " !bis ad cru.cem '' - " Irás ·à cruz ". E voltando-se, 
depois, bruscamente, para o Centurião (Capitã-o) encarregado da 
execução, prosseguiu: "1, miles, expedi crucem" - "Vai, solda
do, prepara a cruz ". 

O fim horrível, dilacerante e ignominioso do Nazareno fôra 
decretado. A vítima desde êsse momento passava às mãos dos car
rascos e nada mais podia esperar senão a morte, com tôdas aque
las torturas e maus tratos que pudessem agradar à crueldade dos 
algozes. 

Tanto os Pontífices e o Sinédrio, ébrios de ódio, quanto a 
massa popular obcecada, pareciam regozijar-se, como se tivessem 
logrado um triunfo. A Santíssima Virgem, que na subida de Pilatos 
para o tribunal se adiantara um tanto, para melhor ver e ouvir 
seu Divino Filho, sentiu-se desfalecer, quando proferida a cruel 
sentença e logo João e as piedosas mulheres que a cercavam, con
duziram-na para mais longe, a fim de a subtraírem às possíveis 
injúrias de tôda a inqualificável canalha ali presente (3). 

Pilatos, proferida a sentença e consumado o delito, sentiu ain
da mais tôda a enormidade do ato que praticara. Levantou-se, 

(1) Segundo a juris.prudênc"ia romana as iwnteuças de condenação eram curtas

e concisas, e acabavam por uma forma estereotipada, ritual. Do exórdio de Pilatos, 

antes de chegar a esta fórmula ritual, temos dez ou doze versões, mas tôdas elas 
devem ser consideradas mo.is como simples suposição do que como mouwncnto hlstó

rico. Uma que parece mais próxima da verdade e mais digna de crédito, é a referida 

pelo célebre Adricõmio em seu Theatr. Terrae Sanctae, n. 57 (ob. dP- 1584), que afir

ma haver encontrado em manuais antiquissimos. Emmerich e Lindolfo Cartux.o refe
rem outras bastante parecidas. Elas não merecem, porém, que as discutamos. 

(2) Emmerieh, La Dolorosa Pass-ione.

(3) Emmerich - Idem.
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desceu os degraus do benia, com aspecto mais sombrio do que 

quando os subira e, sem sequer dignar-se de baixar um olhar sô

bre os chefes da nação hebréia, que se inclinavam respeitosamen

te diante dêle e, sem corresponder às homenagens da turba que, 

respeitosa, abriu alas à sua passagem, subiu lentamente a escada 

de mármore e recolheu-se silencioso ao palácio. 
Nesse meio têrmo, a confusão e o tumulto no Forum chega

vam· ao cúmulo. O vozerio, os acerbos comentários da multidão, de 

envolta com as injúrias e imprecações contra o execrando Galileu, 

enchiam o ar. Uns, uma vez alcançado o objetivo de sua ida ali 

e cansados de tanta espera, acotovelavam-se em direção à saída. 

Outros aglomeravam-se ao redor de algum Escriba ou Fariseu, pa

ra receberem a paga estipulada pelo seu trabalho nefando. Muitos 
cumprimiam-se em volta dos soldados, para contemplarem, ainda 

uma vez e mais de perto, o grande Condenado. E, no meio de tudo 

isso, ouvia-se o vozeiro infernal dos Pontífices e dos demais che

fes do povo hebraico, ordenando aos soldados que se apressassem 

a executar a triste sentença. Já ia avançada a hora e, antes do pôr 

do sol, quando o repouso do Grande Sábado da Páscoa Judaica 

devia começar, tudo estaria concluído. 

De conformidade com as leis romanas e, também, em parte, 

com as leis hebraicas, à. sentença definitiva de morte deveria se

guir-se imediatamente a execução. Era crueldade, mas era assim 
mesmo. No que diz respeito aos costumes hebraicos e para não 

invocar outras testemunhas, aí está o julgamento da casta Suzana 

e o dos dois velhos sedutores, feito por Daniel. No que se refere 

aos costumes romanos, estão aí os atos autênticos de inúmeros 

mártires. No caso, portanto, de Jesus Cristo, ainda que os Pontí
fices e o Sinédrio não houvessem insistido, a crucifixão deveria 

seguir-se, sem mais delongas, à sentença de Pilatos. 

Imposição da cruz - No meio da praça, rodeado pelos solda

dos às ordens do Centurião da execução e sob os olhares de todo 

aquêle poviléu, foi Jesus despido do 1nanto de púrpura e da coroa

de espinhos e coberto com suas vestes. " Exuerunt eum clamide -
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escreve S. Mateus (1) - purpura - diz S: Marcos - et· induerunt 

eum vestimentis suis ". Nem tal era preciso. Se bem que as vestes 

do crucificado pertencessem, de pleno direito, aos crucificadores, 

como paga pelo seu trabalho, êles podiam apropriar-se delas, desde 

logo, sem com elas cobrir a vítima, por um momento sequer. É que 

àqueles iníquos sacerdotes e chefes do povo hebreu incomodava 
verem o Nazareno atravessar Jerusalém em direção ao lugar do 

suplício com vestes que, de algum modo, lembravam a sua digni

d::ide real. E pensavam também que, revestindo-o com suas vestes 

próprias, ofereciam o melhor modo de o tornarem reconhecido de 
todos e de lhe desacreditarem mais ainda a missão. O despojá-lo, 

portanto, da clâmide e vestir-lhe as próprias roupas foi novo ato de 

maldade e malícia daqueles celerados. E quão penoso e humilhan

te para Jesus o ver-se impiedosamente desnudar em público, sob 

os olhares de tamanha multidão como se fôsse o último e o mais 

abjeto dos mortais! Grudara-se-lhe o manto às feridas e nenhum 

lenimento, nenhum cuidado houve ao arrancar-lho. Havia pressa. 

No pensamento dos carrascos, não é verdade que como réu, Jesus 

devia sofrer? Não fôra condenado ao mais execrando dos fins? 

Eram, pois, supérfluos os cuidados e as atenções; que sofresse a 
amargUra até à morte. 

Enquanto isto, iam sendo conduzidos ao }.t'orum, se é que já 

não se achavam lá, por ocasião da sentença, dois ladrões também 

condenados à morte na cruz. Segundo a tradição, participavam os 

dois do bando de salteadores que infestavam o deserto entre a Pa

lestina e o Egito e viviam de assass'ínio e de saque. Não se sabe se 

foram condenados antes ou naquela mesma manhã, com Jesus. Em

merich opina pela primeira hipótese. Certo ét todavia, que foram 

companheiros de Jesus na dolorosa marcha. Di-lo expressamente 

S. Lucas (2): "Ducebantu-r au,tem et alii. d'Uo nequarn cum Eo ut

in,terf icerentur ''. E foram, também, seus companheiros na crucifi

xão, como veremos mais tarde. . . O ódio, a maldade e o espírito

satânico do Sinédrio, indubitável é que intervieram, uma vez mais,
no sentido de a crucifixão de Jesus ser associada à dos dois assas-

(1) XXVII. 31 e São Marcos, XV, 20�

(2') XXIII, 32.
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sinos, para cobrir de ignomínia e env:ilecer a imaculada pessoa do 

Redentor. 

As cruzes foram levadas para junto dos ladrões. Queria o uso 

romano que o condenado carregasse aos ombros, até o local da exe

cução, o instrumento de seu suplício. Era êste mais um dos belos 

inventos da tão admirada civilização greco-romana. . . "Patibu

lum f erat per urbeni, deinde affigatur cruci" - escreve Plauto 

(1) e confirma-o Plutarco (2). E que a tão cruel medida foi sub-

metido o divino Redentor, atesta-o expressamente S. João (3):

"Saiu levando a cruz" - "Baiulans sibi crucem exi'I.J'it ''. Com

tudo isso estão de acôrdo os demais Evangelhos ( 4). O próprio

Senhor o predissera com palavras fatídicas: "Si quis vuit me se

qui, den.eget sernetipsum, et tollat crucem suam et sequatur

me" (5).

O "Titulus .,., da condenação - Ainda estava faltando esta for

malidade: o "titulus ", ou seja, o cartaz que devia ser levado à 

frente de Jesus, indicando em poucas palavras o motivo de sua 

condenação e sendo, enfim, pregado na cruz. Era também êste um 

costume romano que invariàvelmente se seguia. "Praecedente ti

tulo q-ui causa-m poenae indicaret " - escreve Suetônio ( 6} , ref e

rindo-se ao condenado. "Attalu,s Christianus" - era a legenda que 
trazia ao peito o glorioso mártir de Lião, quando levado ao anfi

teatro para ser morto (7) e ser cristão era o seu delito e o título 

de sua condenação. E o mesmo ocorreu com tantos outros már

tires. 

Era análogo o sistema hebraico. Um arauto precedia o cor

tejo do condenado, apregoando o nome da pessoa, a culpa e a pena; 
ao mesmo tempo convidava os ouvintes a se apresentarem em de

fesa do réu, se fôssem capazes (8). 

(1) Nonius, III, pág. 188.

(2) De sera Num. vindicta, § 9.

(3) XIX, 17.

(4) São Mateus, XXVII, 32; São Marcos, XV, 21; São Lucas, XXIII. 26.

(5) São Marcos, VIII, 34.
(6) In Caligola, 32.

(7) Carta das igrejas de Viena e de Lião aos fiéis da Asia e da Frigia (Eusébio,
Hist. Eccles., V, 1-3). 

(8'j Daniel, XIII. 
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Cabia obrigatoriamente ao juiz qualificar o delito pelo qual 

era um homem condenado e fixar-lhe o " titulus "; e esta função, 

portanto, competia a Pilatos, no caso do divino Redentor. 

Um oficial, enviado pelo Centurião, apresentou-se ao Governa

dor, para lhe perguntar o que haveria de ser escrito. "Escrevei -

respondeu êle em voz soturna - Jesus Nazareno, rei dos Judeus". 

Surprêso, mas em silêncio, o oficial traçou em três caracteres -

hebraico, grego e latino -, para que todos a compreendessem, a 

inscrição que lhe era ordenada. Ainda nisso, Pilatos executava o 

papel que a Providência lhe confiara e fazia-o com perfeição. 

Nada, realmente, podia ser dito que melhor qualificasse ,.. rea

lização das profecias, a insânia judaica, a glória do Redent... Jtsse 

título conserva-se ainda quase completo e pode ser contemplado 

em Roma, entre as venerandas relíquias da basílica Sessoriana 

em Santa Cruz de Jerusalém (1). Sua recordação será universal e 

eterna. Por sôbre tôdas as cruzes, até ao fim dos séculos, se levan .. 

tará a lembrança destas quatro palavras e a todos, assim aos fiéis, 

como ao povo incrédulo, elas dirão, por todo o sempre, que pela 

Cruz " Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat " -

" Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera "! 

(1) Sôbre as vicissitudes desta reHquia., veja-se a nota ao fim da presente obra.
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XII - A VIAGEM PARA O CALVÁRIO 

Os executores da condenação - No Direito Romano, quando 

o juiz que promulgava a sentença não dispunha de litores (reser

vados, como já se observou, aos supremos magistrados da Repú

blica), o encargo de aplicar a pena era confiado ao capitão do exér

cito centúria com sua companhia. Tácito (1) dá-lhe, por isso, o

nome de "exator mort-is ", -executor da morte; Sêneca (2) "Oen

turio supplicio addictus ", capitão proposto ao suplício. No caso

de Pilatos, simples Governador da Judéia, à execução da crucifixão

devia ser confiada ao. centurião. E realmente nós o iremos encon

trar no Calvário e vê-lo-emos prestar, ali, a seu tempo, glorioso

testemunho ao Divino Rendentor.

Mas se os soldados de Roma participaram da execução do dei

cídio - como no-lo assegura São Mateus (3) ao dizer: "Então os 

soldados do Governador. . . levaram-no, para o crucificar ". -
" Tu,c milites Praooidiis. . . duxerunt oum ut C'rucifigeront '' - e 

também São Marcos ( 4) - menor não foi a parte do Sinédrio e dos 

Príncipes hebreus. É essa a opinião dos comentadores. Emmerich 
conta doze, -entre os Fariseus

J 
que montaram a cavalo e se foram 

juntar aos legionários romanos para conduzirem Jesus à morte São 

João claramente o indica, quando, ao falar dos Pontífices que di-

(1) Annal., III. 14.

(2) De ira, I, 16.

(8) XXVII. 27 e 31.

(4) xv. 16-20.
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ziam aos gritos não quererem outro rei, senão César, logo acres

centa que Pilatos lhes havia entregado Jesus1 para que fôsse cru
cificado e êles o tomaram e levaram ao Calvário (1) - "Suscepe .. 

runt autem Iesum et duxeru-nt ''. O mesmo diz São Lucas (2). Êles, 
que tinham dado a iníqua sentença; êles, que tudo fizeram para que 
Pilatos a sancionasse, quiseram aparecer também diante do povo, 
como os seus fiéis executores. Não se pode pôr em dúvida, por -
tanto, que, tanto na condenação como na execução, os Hebreus se 
aliarar.-. aos pagãos e mancharam as mãos no sangue inocente do 
Cordeiro Imaculado. No trágico dia 15 de Nizan, quis Deus que um 
e outro povo se juntassem, associados e que o sacrifício do Calvário, 
que devia ser, para ambos, de salvação e que dêstes dois ramos do 
gênero humano devia formar-se uma só grande família, a santa 
Igreja de Deus - ambos concorressem para completá-lo (3). 

Bem verdade é que o Sinédrio e muitos dos Judeus não queriam 
para a sua nação, outra participação no sangue de Jesus Cristo, 
senão a do delito. Deus porém, não ratificou, como aliás já fôra 
predito, êste voto sacrílego ( 4) e dentre êles e seus filhos não tar
dou a graça divina a escolher muitíssimos, con10 S. Paulo e tantos 
outros e aquela multidão que em breve veremos descer do Calvá
rio batendo no peito, para depois se converter à pregação de Pe
dro e que formou assim o primeiro núcleo da Igreja nascente. 

Mas dia virá em que também todos os outros que, por justo 
desígnio de Deus e em castigo de seu horrível delito, vagueiam lon
ge das fontes da verdadeira vida, hão de viver em Jesus Cristo. É

de tanta eficácia êste sangue divino, para usar as palavras de San
to Agostinho ( 5) , que é até capaz de apagar o próprio pecado que 
foi cometido para o derramar: "Christi enim sanguis sic in remis
s-ioneiii peccato1"11,m omniuni fusus est, ut ipmlm etiam peccaturn 

possit delere J qiw f usus est ". 

(1) XIX, 16.
(2) XXIII, 25.

(3) Ventura, Omilia 26, sôbre a Paixão, p. 1.
genes Ventura, Omilia 24, ib., p. 1., no fim. 

((4) « Sed tamen miscricors Deus eorum sententiam non firmavit » - Assim Ori

(5) Tract., 92 in Joann. 
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O dia em que êsse povo, abrindo os olhos à luz da verdadé, 
reconhecer e chorar seu pecado, será para êle o dia da misericór
dia e, como no-lo lembra eloqüentemente São Paulo, "inseretur in 

bonam olivarn "., voltarão então a reviver e a frutificar na árvore 
vital da Igreja, formando com o resto da família humana um só 
redil e um só pastor. " Oh! profundidade das riquezas da sabedoria 
e da ciência divina - concluiremos também nós aqui com S. Paulo 
- quão incompreensíveis são os teus juízos e imperscrutáveis os
teus caminhos! " ( 1) .

Prossigamos, porém, a narração. 

O lugar da crucifixão - A crucifixão, segundo os costumes de 

Roma, deveria ser feita fora da cidade, no comêço das ruas mais 
movimentadas, para que se espalhasse o terror pelos delinqüentes 
e em todos quantos passavam (2). Não eram diferentes as pres
crições e os costumes hebraicos. Realmente, desde os tempos de 
Moisés aos do proto-mártir Santo Estêvão, vê-se que as execuções 
capitais entre os Hebreus se realizavam sempre "extra castra", 

fora dos acampamentos e dos lugares habitados, tanto mais que 
o corpo do sentenciado devia ser enterrado junto ao local da exe
cução, com os instrumentos do seu suplício (3). O sepultamento
de cadáveres na cidade era severamente proibido pelas leis he
braicas.

Jesus, portanto, para ser crucificado, deveria sair de J eru
salém e isso também estava misticamente predito. Isaac, que sai 
da casa paterna levando sôbre os inocentes ombros a lenha do seu 
próprio sacrifício, era disto viva figura. Todos os anos, no dia da 
Grande Expiação, o povo hebreu tinha diante de si uma imagem 
ainda mais viva do sacrifício do Redentor. Naquele dia, um bode, 
escolhido a capricho e carregado, em figura e representação do po-

(1) Aos Romanos, XI, 33.

(2) Plauto, Miles Gloriosus, II. 4,6: « Tibi erit eumdum extra portam, patibulum

cum habebis »� 

(3) Sanhedrin, foi. 45, 2; Maiomonide, ib.
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vo inteiro e de todos os pecados, era enxotado pelo Pontífice para 
o deserto e ali sacrificado, para depois -espargir com seu sangue
e assim purificar misteriosamente Israel de seus pecados (1). Quem
não vê claramente neste tipo simbólico o sacrifício do Filho de
Deus? E que realmente assim foi no-lo assegura São Paulo em sua
,,· Carta aos Hebreus" (2), em que diz: - "Propter quod 188us, ut

sanctifica11et per suum sanguinem pa,pulum, extra portam passus

est" (3).

E mais ainda: o próprio Jesus, quatro dias antes de sua Paixão 
no Templo em presença do povo, dos Escribas e dos Fariseus, ti
vera o cuidado de fazer mais que simples alusão, um quadro exato 
de tudo que estava para acontecer, propondo a parábola dos vinha
teiros infiéis, os quais, havendo prendido o filho do patrão, o ex
pulsaram para fora da vinha e o mataram para lhe roubarem a 
herança. Bem compreenderam então os ouvintes do que se tratava, 
pois que, admoestados pelo Senhor sôbre o castigo que se teria se
guido a tantos delitos - " m,alos male perdet, et vineani suam lo

c<ibit aliis agricolis " - exclamaram: " Para longe de nós tudo 
isso! " - "Absit! ( 4) "l\i1as naquela trágica noite a que nos refe
rimos, cegos pela paixão, os Hebreus e as profecias e as parábolas 
e as graves admo2stações ouvidas, nada lhes diziam, e correram 
precipitadamente para a ruína. 

O local da crucifixão é historicamente certo e fora de qual
quer discussão. Tradição, escritos e monumentos aí se acham co
mo garantia. Do lado oposto do Getsêmani, a ocidente de Jerusa
lém, no ângulo noroeste da cidade, fora da Porta, depois chamada 
Judiciária e que então talvez se chamasse antiga ou dos hortos 

( genn ath) (5), não longe das muralhas, erguia-se um monte ro
choso, que pela forma redonda e nua era chamado " gólgotha " em 
língua hebraica ou aramaica e em latim calvário.

(1) Levítico. IV, 12, seg.
(2) IX e X.
(3) lbid., XIII, 12. 

(4) São Lucas, XX, 16.

(5) Os nomes das portas antigas de Jerusalém são objeto de muitas discussões.

Com a multiplicação -das cintas de contôrno e a renovação dos muros, seus nomes 
sofreram sucessivas alterações. 
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Foi êsse o lugar designado pelas au�oridades que então domi
navam a Judéia, o lugar também que o divino Pai escolheu, em 

seus eternos desígnios, para o sacrifício do Redentor. Não nos de
teremos aqui discutindo sôbre se seria êsse também o local tradi
cional para as €Xecuções capitais. Divergem as opiniões a respei

to (1). 

Certo é, porém, que a localidade pré-escolhida correspondia ple
namente a todos os seus fins, a tôdas as exigências da lei, as pérfi
das intenções do Sinédrio e aos altíssimos fins da Providência di

vina. Perto da cidade - " prope erat locus " - na freqüentadíssi
ma estrada que levava da Porta Judiciária a Belém, a Joppe e a 
outras populosas regiões do Ocidente, cercado de hortos e jardins, 
onde, pela Páscoa, levas e mais levas de pessoas assentavam acam
pamento sôbre uma colina nua de árvores e elevada apenas alguns 
metros acima dos terrenos circunjacentes, estava o local apropria
do para se exibir o crucificado a numerosíssimo público. Êle mes
mo podia dizer de si próprio que fôra feito espetáculo - "mundo 

angelis et hom·inibu8 " - ao mundo, aos anjos e aos homens. 

Do Pretório ao Calvário a distância talvez não exceda de uma 
milha romana, ou seja um a dois quilômetros. Mas embora a dis
tância não fôsse demasiada, o caminho era cansativo. Do Forum 
da Antônia, sôbre o alto do Moria, o caminho desce até ao vale 
intermediário de Jerusalém e de lá sobe continuamente, bem em 

rampa, até à Porta Judiciária, para depois alcançar o morro ar
redondado do Calvário. Não se trata, pois, de montanha áspera, 
como a alguns apraz figurar e pintar, mas também não se pode 
negar que, levando em conta a dupla subida do vale à porta e, dela 
ao Gôlgota, o estirão não deixa de ser duro. Quem estas linhas 
escreve muitas vêzes o verificou. Quanto mais duro não o deveria 
ser para a humanidade sofredora do divino- Redentor, desde a tar
de anterior em contínuo movimento, alquebrada e quase destruída 
por indizíveis emoções, o suor de sangue, os ultrajes, os maus tra
tos, a flagelação, a coroação de espinhos! Se os anjos do céu não 
tivessem ido invisivelmente em seu socorro, se fôrça sobrenatural 

(1) Ollivier. La Passione, lib. V, eap. III; C8.lmet, Com. S. S., in hunc loco:
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não a houvesse sustentado, a fragilidade da carne teria sucumbido, 
mesmo sem o pêso da cruz. 

Partida do For1um - Por fim, estando tudo pronto, o " exactor 
mortis ", centurião preposto ao suplício, deu orde1n de partida e os 
fariseus, com ares de triunfo e escárnio, gritavam para o Senhor: 
"Acabaram-se as palavras bonitas, vamos para a frente!" Em 
meio da algazarra, dos apupos da multidão hostil, das maldições de 
inimigos que não perdoavam, foram as cruzes colocadas aos om
bros de Jesus e dos dois ladrões. Era êsse, como antes já aqui foi 
dito, o sistema cruel daqueles tempos tão glorificados ... 

l\.'.Iuito se tem discutido sôbre se foi tôda a cruz ou apenas a 
travessa superior imposta ao Nazareno (1). Diz-nos o Evangelho 
que Êle saiu " baiulans sibi crucmn '', e, nas sagradas páginas, fa
la-se sempre no " carregar da cruz " e não num braço da mesma. 
Deixemos a quem o quiser a discussão dêste ponto e aceitemos com 
simplicidade que a cruz tôda foi carregada sôbre os divinos om
bros. Aquêles homens sen1 entranhas não se preocupavam, em 
absoluto, com o cansaço, o sofrimento, a angústia que, por causa 
disso, pudessem advir ao condenado! 

Almas piedosas (2) e comentadores autorizados narram que o 
Senhor, em vez de recus::.r a cruz, quando esta lhe foi apresenta
da, a abraçou e beijou con1 alegria e com lágrimas, como altar 
de sacrifício desejado pelo Pai, como cumprimento de sua divina 
missão e, ao mesmo tempo, como princípio de sua glória. Êle mes
mo o predissera: " quando fôr exaltado na cruz, atrairei tudo a 
mim 

,
, - ª C-um exaltatus fuero a terra, omn-ia traham ad me·ip

sum ". O heroísmo do ato, se realmente ocorreu (pois nada nos 
afiançam os sagrados livros), era certamente digno do Homem 
Deus. 

Apertado pelos carrascos, cercado pelos soldados, precedido 
pelo arauto, que levava o título de sua condenação, o Senhor, ar
rastando a cruz e seguido pelos dois ladrões, toma a direção da 

(1) Calmet, op. cit., Ollivier, etc.

(2') Emmerich, Santa Brígida, etc.

160 



saída do Forum. Por debaixo do grande. arco da Antônia) no comêço 

do declive da larga estrada a palmilhar, as turbas, ao vê-lo, soltam 

1�m grito incompreensível, não se sabe se de horror ou de exalta
ção, de compaixão ou de ódio. Na estrada, ao desembocar de cada 

ca1ninho, nas janelas e até sôbre os tetos (que no Oriente na maio

ria são planos, a modo de terraço), aglmnerara-se o povo para con, 

templar o fúnebre espetáculo. Jesus põe os olhos naquele povo e 

nova ânsia lhe oprime o coração, porque era verdadeiramente, re

banho sem pastor - « oves non habentes pastorern )) . E porque, 

em sua presciência divina, Êle já lhes estava vendo a dispersão e 

o terrível castigo.

À medida que ia descendo o vale, iam-lhe dilninuindo as fôrças. 

Cambaleava em meio do escárnio e dos apupos dos I-Iebreus, esti� 

mulado pelos sicários, que o empurravam com varas, enquanto a 

turba lhe jogava lama e pedras (1). É essa un1a prerrogativa dos 

costumes orientais. Para o povo hebreu, segundo as prescrições ra

bínicas, o não ter compaixão do condenado, opri1ni-lo com insultos 

e detritos era, a um tempo, dever e merecim.ento (2). 

Assim, ia-se aproximando aos poucos e lentamente, o fim da 

descida, onde o caminho se encontrava com aquêle outro que, par

tindo da vizinha porta de Efraim, percorria o fundo do vale do 

Tü·opeon. E aqui se estava desenrolando piedosa cena, que a mente 

e a tinta humana jamais saberão dignamente descrever. 

A III, IV e V estações da "Via Crucis )) - Jesus, já sem fôr .. 

ças, cai por terra ao pêso da cruz - III estação -; Maria Santís

sima, postada ali perto, talvez para o ver, ou seguir, corre em seu 

auxílio - IV estação-; e um homem que vinha do campo, Simão 

de Cirene, é apanhado pelos soldados e compelido a levar a cruz 

ao lado do Senhor - V estação. 

A queda de Nosso Senhor sob a cruz é-nos transmitida por 

constante e ininterrupta tradição. Explica-o o estado de extremu 

(1) Emmcrich, A d.olorosa Paixão.

(2) Talmude, de Babilônia; Sanhedrim, cap. IV.
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prostração do Divino Mestre e é ainda confirmada pelo episódio 

do Cireneu, a que expressamente se referem todos os três primei

ros Evangelistas (1). Dizem êles, realmente, que " os soldados", con

duzindo o Senhor, em certo ponto, tomaram um homem de Cirene, 

por nome Simão, que por ali passava vindo de sua herdade, pai de 

Alexandre e de Rufo e o requisitaram para que levasse a cruz do 

Senhor. É ocioso observar que o lugar tradicional próximo à porta 

de Efraim, que levava ao campo, é justamente o indicado para 
êste acontecimento. Observaremos que os soldados jamais se 

teriam arriscado a aliviar ao Senhor o pêso da Cruz, se algum a
contecimento não tivesse sobrevindo para provar que Êle não es

tava em condições de carregá-la. 

O encontro de Maria com seu divino Filho é-nos, pois, trans
mitido do mesmo modo pela tradição. Narra-o o evangelho de Ni

codemos, que, embora apócrifo como evangelho, é sempre um livro 

dos primeiros tempos, testemunho da antiquíssima tradição e está 

por fim valorizado por um monumento de excepcional importância. 

Na encruzilhada das duas estradas, a que já nos referimos, um 

pouco à esquerda de quem desce, está a igreja de que falam os 
antigos peregrinos, chamada Senhora da Dor. No século XIII acha

va-se em ruínas, mas Ricold, em 1204, lembra aí o « locum trans

·nwrt-ition·is Dominae Nostrae ", "lugar do desfalecimento de Nossa
Senhora "; e uma carta topográfica de Jerusalém, de 1308, assinala

o lugar com esta sigla "Pasm. V. gis '', isto é, "Espasmo da Vir

gem". Este nome, esta tradição já muita coisa significaria. Mas

não basta ainda. Arruinada a igreja e o convento anexo, os mu

çulmanos construíram sôbre o local dos escombros um balneário

público. Hoje, porém, já tudo em poder dos cristãos, os armênios
católicos, ao construírem ali sua residência, descobriram, à pro

fundidade de 10 a 12 metros (2) o chão da antiga igreja com seu

pavimento de mosaico, que os arqueólogos reputam anterior ao
século VII e que bem pode ser do V. Deixaram-no a descoberto e

forma agora a cripta de sua igreja. Pois bem: de um lado dêsse

(1) São Mateus, XXVII, 32; São Marcos XV, 21; São Lucas, XXIII, 26.

(2) A tanto se elevou o solo naquele lugar, em virtude dos escombros e dos

detritos. 
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pavimento de mosaico
t a meio de um quadrado branco contornado 

de bela moldura, podem ser vistas duas pequenas pegadas, como de 

sandálias, em mosaico negro, que representam sinais de dois pés 

de mulher, voltados para a encruzilhada das duas estradas (1). 

E por que êste estranho e, singular mosaico? Não há outra explica

ção possível, senão o propósito de lembrar ali a parada de i✓.raria 

para encontrar-se com Jesus. O título que leva a igreja e êste mo

saico são, portanto, monumentos que nos asseguram a veracidade 

do fato. 

Procuremos, tanto quanto possível, reconstituí-lo: será a pie

dosa meditação da III, IV -e V esta.ções da V ia Cru.eis. 

Uma vez chegado ao fundo da estrada, que descia do- Forum 

da Antônia e se cruzava com a que vinha da porta de Efraim, um 

desfalecimento ou um tropêço, talvez ambas as coisas, fizeram Je

sus cair por terra. Os carrascos, entre blasfêmias, começaram a 

arrastá-lo e empurrá-lo com murros e pontapés. Debalde estende 

Jesus a mão para que alguém vá em seu socorro. Os Judeus gri

tam: "Vrunos! erguei-o, pois do contrário acaba morrendo às nos

sas mãos!'' Nesse meio tempo, levanta-se novo tumulto na estrada 

e, apesar das prescrições rabínicas, choram mulheres, gritando 

e protestando - " sequebatu1· autem illum millta turba populi et 

rnulieruin, quae plangebant et 7,amentabantur eum" (2) - diz São 

Lucas. Naquele momento a Mãe dolorosa, que se afastara do Fo

rum depois da sentença e se refugiara ali perto, aproxima-se de 

novo timidamente, ao som das trombetas do cortejo, por entre as 

correrias do povo. Queria encontrar-se uma ve7. mais com seu J e

sus. Vendo-o cair ao pêso da cruz e entre gemidos implorar auxí

lio, já não se pôde conter: indiferente à presença de carrascos e 

soldados, pálida, os olhos vermelhos de pranto, envôlta em seu véu, 

corre para o local em que seu divino Filho agoniza. Quem pode des

crever, quem esboçar tal quadro? "A quem te compararei - escre

via muitos séculos antes o Profeta - ou a quem te assemelharei, ó 

filha de Jerusalém? A quem te igualarei e como te consolarei, ó 

virgem, filha de Sião? Tua dor é grande como o mar. Quem te po� 

(1) Meístermann, Nouveau guide de Terre Sainte, pág. 105.
(2) XXIII, 27.



derá dar confôrto? ó vós todos que passais ·pelo caininho, atendei 

e vêde se há dor igual à minha dor" (1). 

Novo tumulto surge em conseqüência desta cena: João e as 
piedosas mulheres, companheiras da Virgem, acorrem e procura1n 

retirá-la dali. Os algozes ridiculizam-na e insultam-na. J.VIais hu1na

nos, os legionários manifestam alguns sinais de respeito por tama

nha desgraça e tão pungente dor e, sem deixarem de manter a or

dem, ajudain João e as piedosas mulheres a reerguer a :Mãe dolo

rosa e afastá-la para .mais longe. 1\líaria, à curta distância, cai des

maiada (2). Foi êste, verdadeirarnente, o local de seu espasmo
)

mas não do último. 

Jesus, por sua vez, continuava ali, ger.aendo sob o grande pê

so da cruz, sen1 se poàer levantar. '' Aquêle pobrezinho morre!" -

exclamavam rnuitos, com grande comiseração. E os Fariseus, que 
ia1n guiando o cortejo, já aborrecidos e, ao n1es1no te1npo, ansiosos 

por verem o odiado Galileu pregado à cruz e, assim aviltado ao 

extre1no, prosseguem em apelos aos soldados, oh! diabólica hipo

crisia: "Não o levaremos vivo daqui se não se encontrar alguém 

que o ajude a carregar a cruz ". Precisamente, nesse instante, vi

nha vindo do campo, pela vizinha porta de Efrai111, um homem, 

lavradm·, Sirnão de Cirene em companhia de seus filhinhos (3} que 

o acompanhavam. Não tinha participado das brutais den1onstrações
do povo hebreu, naquela manhã. Ignorando o que se passava, por

estar chegando de fora e encorporando-se casualmente no cortejo

macabro, deve ter-se sentido indignado co1n o horrendo espetáculo,

que se lhe deparava e é até possível que haja protestado contra

êle. Seja por isso, seja porque os soldados tivessem achado que

aquêle hornen1 forte e de condição humilde era capaz de desempe

nhar o trabalho, prenderam-no - e obrigaram-no a carregar a cruz

do Senhor. Estas requisições eram muito comuns entre os soldados

(1) Threni, II, 13: I. ]2.
(2) Lullolfo Certos, Vita Clu-isti, pág. II, cap. LXII: «Imo dicitur in terram

corruisse :o. 
(:-:!) Cidade de Cirr.nE\ existe uma na Líbia, uma na Síria, outra na ilha de Chi

pre. � gi:::ral a opinião de que o nosso Simão, pni de Alexannre e de Rufo, fôssc de 
CirEme da Líbia. São Marcos, também oriundo de Cil'cne, �:screvendo seu Evangelho 
aos Romanos, lembra êstes dois filhos, que provàvclmento deviam ser bastante co
nhecidos. dos íiliis de Roma, dêle e d�? São Paulo. 
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r01nanos e não adiantava qualquer movimento de opos1çao (1). 

Bem que procurou esquivar-se, mostrando a máxima. repugnância 
pelo serviço, mas a tal foi compelido pela fôrça. Seus filhos, vendo 

o pai em discussão com os soldados, gritaram e romperam em pran
to, mas algumas boas mulheres, diz Emmerich, levaram-nos consi

go, tomadas de ' comiseração. Teve assim Simã.o que se conformar
e carregar a cruz. Sentia repugnância extrema e1n meter mãos

naquele aviltante instrumento de suplício, tanto mais que o pobre
Jesus estava d'.; todo descomposto, desfigurado e con1 as vestes tão
sujas que causavam repugnância. Êle, porém, fitou Simão com olhos

tão cheios de piedade e de lágrimas, que êste se deixou por Êle
conquistar e se conformou com o carregar aquêle pêso. Ah! nem
êle mesmo -suspeitava do preço por que lhe seria paga a cooperação
na salvação do mundo ... Não tardou a sentir o coração em trans
portes e a tomar-se de profunda comoção. Era o início da graça,
que se operava. Era o início de sua magnífica recompensa.

Sôbre o modo de le-var a cruz e sôb'te a coroa de espinhos -
Apresenta-se, agora, uma questão. De que moào levou Cireneu a 
cruz de Nosso Senhor? Foi êle e só êle que carregou a cruz, dei
xando assim o divino Redentor inteiramente livre ou carregou-a 
conjuntamente com o Nazareno, levando aos ombros o· tronco que 
Jesus devia levar e arrastar sozinho? Os intérpretes e os místicos 
não estão de acôrdo. Cada qual emite sua opinião. O próprio Evan
gelho não é positivo, neste particular, tanto é verdade que as par
tes em litígio o invocam em abono do seu modo de ver. Realmente, 
as palavras prestam-se a uma e outra interpretação. 

São Lucas (2), efetivamente, diz que os soldados "impus-2ram 
a Simão que carregasse a cruz, após Jesus" - '' e-t iniposiwru,nt 
'ill-i cruce1n portare post Iesum," - o que se pode adaptar a am
bos os pontos de vista, como é claro. Sã.o Mateus, ao contrário (3) e 

São Marcos ( 4), com idênticas expressões, escrevem que agarraran1 

(1) Arrius, Disscrt., IV. 1.

(2) XXIII. 26.

(,J) XXVII, 32.

(4) XV, 21.
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Simão, a fim de que levasse a cruz de Jesus - "nunc angariave

runt 'U.t tolleret crucem eius ". Mas que sentido deve ser dado a es
sa palavra "tolleret "? (1). Mesmo que se lhe dê o de "tomar" e 
"receber" e não o de "sustentar", mesmo assim não fica resol
vida a questão, pois é lícito dizer, por exemplo, que alguém leva 
uma tábua, mesmo quando outra pessoa lhe está repartindo o 
pêso. 

Todo mundo portanto, pode defender êste ou aquêle ponto de 
vista. O autor destas linhas entende que Jesus não foi totalmente 
eximido do pêso da cruz: 19 

- porque, como já se fêz notar, o 
infeliz a ser crucificado devia carregar consigo o instrumento do 
próprio suplício e, consoante o testemunho de Dionísio de Alicar
nasso (2), vinha-lhe êste pêso aos ombros e ao peito, de modo que 
formassem uma coisa só durante a viagem, paciente e patíbulo. 
Uma ajuda, portanto, para carregar êste pêso era, no caso, tão 
óbvia quanto necessária. A isenção total não; era, antes, ilegal; 

2() - a tradição nos ensina que, após a primeira queda, em segui
da à qual Jesus receb2u o auxílio de Cireneu, caiu outras vêzes. 
Ora, isto se explica f àcilmente, se o pêso da cruz recaísse ainda 
sôbre os ombros do Redentor e mais dificilmente no caso contrá
rio. Emmerich, con1 seu grande bom senso, vê como sempre Jesus 
ajudado, sim, por Simão, mas inteiramente liberto do pêso do tre
mendo patíbulo. 

Há ainda outro ponto a fixar. Jesus levava à cabeça a coroa 
de espinhos durante o trajeto para o Calvário? O evangelho de 
Nicodemus, que, como tal, não tem valor, mas pesa como teste
munho da tradição do primeiro século e Tertuliano, por seu lado, 
afirmam-no claramente (3). Santa Erigida ( 4), Emmerich (5), 
Maria d'Agreda (6) pensam do mesmo modo. Outros, ao contrá-

(1') A palavra tollcret pode ser traduzida igualmente como assumir. carregar e 

sustentar. 
(2) « Antiq. roman. », liv. VIII.

(3) Adver. Iud., cap. XIU.
(4) Rivelat., liv. 1, cap. X.

(5) « A dolorosa Pa.ixão », cap. XXV.
(6) « La cittá mist. ». vol. V.
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rio, acham impossível que Jesus pudesse carregar a cruz com aque

la mitra de espinhos à cabeça. Mas por quê? Por compaixão para 

com a vítima? Aquela gentalha não era suscetível de tais senti

m�ntos? Ademais, se a cruz que o Senhor levou para o Calvário 

era a chamada " commissa ", em forma de tau T, como a seguir 
se verá, compreende-se que o seu embaraço com a coroa de espi
nhos diminuía de muito. Mas, ainda aqui, havemos de dizer -

" ununsq-uisq-ue abundet in sen.su suo n - pense quem quiser como 

lhe parecer.

A V 1 estação - Após o doloroso incidente da primeira queda 
e da emoção do encontro com a divina Mãe, Jesus deveria retomar 

seu caminho aliviado, no todo ou em parte, do pêso da cruz ( como 
se queira opinar), mas sempre diminuído de fôrças. Banhado de 

suor, tremendo de febre, logo após alguns passos pela estrada do 

vale, foi-lhe necessário encetar a subida que dava para a porta 
antiga ou jud-iciária e de lá se encaminhar para o Calvário. O tra

çado dêsse caminho ainda se conserva e, sôbre êle, não paira a 

menor dúvida. Do fundo do vale, pouco depois do local da primeira 
queda, abre-se uma estrada a que os cristãos chamam em árabe 
el alam, isto é, das dôres e que leva diretamente à antiga saída 
da cidade. O arqueólogo inglês Schick (1), em suas explorações 

ao longo dessa estrada, descobriu vestígios de casas judaicas ante
riores à época romana. Demolida e destruída por diversas vêzes a 

cidade santa, conservou, em geral, nas sucessivas reedificações, 

como é óbvio, o tra�;ado e os alicerces das antigas estradas e edi

fícios. 

Tôdas as sextas-feiras, os Padres Franciscanos, com os pere

grinos em visita aos Lugares Santos e os fiéis de Jerusalém, partin

do do Pretório, em memória da Paixão de Nosso Senhor, percor

rem essa estrada, a verdadeira Via Crucis. E também nós, hoje, 
unidos em espírito a êles, compungidos e perdidos na imensidão 

sobrenatural do acontecimento, nos encaminhamos por essa via 

(1) « Quart. Stat. Palest. explor. fund: », Londres, 1891, n. 215.
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dolorosa, seguindo as pegadas sanguíneas do Redentor, comparti

lhando com Êle da contrição e das dôres. 

Embora a estrada que levava à porta a.nUga fôss2 das princi

pais, mesmo assim era estreita e suja, aqui -e acolá coberta de via� 

dutos, que impediam ar e luz, como ainda hoje se observa em 

tôdas as antigas cidades do Oriente. E assim, por causa da multi

dão que se aglomerava e momento a momento se fazia mais den

sa, a exigüidade daquela via pública tornava a viagem ainda mais 

difícil e penosa. 

O Centurião, de quando e1n quando, mandava que seus homens 

abrissem caminho mediante vigorosa pressão sôbre a massa po

pular, que então se comprimia contra as casas, pelas travessas la

terais, entre as portas, aos gritos de dor e com tremendas impre

cações. Mas êle, o Centurião, seguia imperturbável, com a n1ão 

no punho da espada, todo cuidadoso em cumprir sua missão e ex

clusivamente sua missão. Os Pontífices e os Fariseus, montados 

em seus cavalos brancos, precediam e seguiam, com ares de triun

fo, a cabeça ergtüda, orgulhosos de haverem, por fim, esmagado 

o êmulo de sua grandeza, o censor irrefutável de sua vida, o exe

crando Galileu.

O céu, entretanto, ia tomando aspectos ameaçadores e o sol, 

embora se aproximasse o meio-dia, estava perdendo a luminosi

dade. O calor era sufocante, o ar pesado e cheio de po-eira, em 

virtude da movimentação daquela imensa turba pelas estradas. 

A respiração já se tornava difícil para o pobre mártir, que em 

vão procurava arager.a que o aliviasse. 

Eis, que quando pouco mais de duzentos passos haviam sido 

dados, após. a última estação, uma senhora alta e coberta de véu 

saiu de uma casa de belo aspecto, à esquerda da estrada e, com 

ar resoluto e decidido, atravessou a massa popular, passou por en

tre os soldados e os algozes e se jogou aos pés de Jesus. 

Surpreendida e assombrada pela ousadia dêsse gesto, a comi

tiva parou por um instante. A piedosa mulher tinha na mão um 

lenço, talvez molhado para oferecer maior alívio, e murmurou con

fundida: "Oh! faze-me digna de enxugar a face de n1eu Senhor! 
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( 1). " Jesus toma o lenço com a mão esquerda comprime-o sôbre 

o rosto sujo de suor, sangue e poeira, e devolve-o à venturosa mu

lher com um suspiro de alívio e com um daqueles olhares. em qu�

transparece todo o reconhechnento de um nobre coração ".

Tudo isto, porém, foi coisa de momentos. Só a rapidez do ato 

podia oferecer garantia de êxito. 

A multidão de ao redor comprimia-se mais e ma.is para pre

senciar o piedoso espetáculo, mas os Fariseus a cavalo e os algo

zes, irritados com a curta parada e, mais ainda, com a veneração 

tributada· à sua vítima, tomaram-se de indignação e com maus mo

dos a fizeram logo compreender isso. Jesus foi o primeiro a so

frer-lhe os efeitos e a pagar o ato piedoso da fiel matrona com 

repetidos maus tratos. Esta sob as ameaças dos algozes e os em

purrões dos .soldados, teve que se retirar às pressas e pôr-se a sal

vo, refugiando-se em casa. Foi essa a mulher forte que, ap::isar 

das prescrições farisaicas que o proibiam (2),. ousara atestar sua 

simpatia pelo condenado, o aliciador, o odiado Galileu. 

Que inesperada recompensa, porém, a estava aguardando! Ha

vendo entrado em seus aposentos com o coração dilacerado pela 

dor, tomou o lenço que oferecera a Jesus, beijou-o com lágrimas 

e quis abri-lo. Esperava encontrar nêle algumas manchas de san

gue, mas, ao contrário - ó maravilha! - sôbre a tela apareceu

lhe impressa, de modo horrível, é certo, embora misteriosamente 

distinta, a face sangrenta do Redentor. Trêmula de emoção, con

fundida, não acreditava no que aos seus olhos se estava deparando. 

Prostrou-se de joelhos e numa efusão de lágrimas, reconhecida ao 

Senhor por tamanho milagre, e ainda mais confortada em sua fé, 

volta a beijar o precioso linho em sua extremidade, quase com 

mêdo de o profanar. 

Era esta a Santa Face. E foi essa a sua origem, segundo uma 

autorizada tradição, da qual convém seja dita alguma coisa. 

{l) Emmerich, op, eit., cap. Verônica. 

(2) Maimónides Constitut. de Iuctu., I, VI.
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V,erônica e a Santa Face - Quem era, afinal, essa corajosa e 

bem-aventurada mulher? Qual o seu nome? Qual a sua História? 

Não será inútil breve digressão em tôrno dela. 

Esta santa senhora é, comumente, conhecida pelo nome de 

Verônica, embora haja quem sustente ser o seu nome em grego 

Berenice
> 

traduzido em latim e corrompido pelo uso e pelos escri

tores para o de Berônica, Verônica e até Venísia. 

Pretendem outros que o vocábulo Verónica é formado pela 

união das duas palavras vera icone
> 

isto é, verdadeira imagem da 

palavra grega· Eikov que soa como figura ou imagem. Nesse caso, a 

palavra Verônica significaria própriamente a Santa Face, e só por 

metonímia teria passado a significar a possuidora do precioso re

trato. 

Não pode haver dúvida de que em algum tempo a Santa Face 

tenha sido chamada V erônica. Tanto isto é verdade que no Ordo 

Rornanum, de 1143, diz-se claramente que ela vocalur Veron'ic.:a. 

Em alguns antigos missais de uso na igreja de Augusta, na Ale

manha, estampados em 1555, existe a "M-issa de Vultu sancto, seil

Veroni-ca "; e no tempo de Inocêncio III, em Roma, fabricavam-se 

certas medalhas de estanho, que apresentavam de um lado a San

ta Face, e os vendedores delas eram chamados " Vendedores de 

Verônicas" "Vendentes Veronicas )). Poder-se-ia admitir que em 

tudo isso houvesse metonímia inversa, isto é, que com o nome da 

pessoa viesse a ser designada a coisa. 

Emmerich, em suas maravilhosas meditações em A dolorosa 

Paixão
} 

alimenta opinião própria, adiantando que esta mulher de 

nobre estirpe, casada com um certo Sirac, no Conselho do Templo, 

se chamava Seráf ia ( 1) . 

Há, finalmente, quem pretenda identificar nossa Verônica com 

a Hemorroíssa, milagrosamente curada de fluxo de sangue pelo 

(1) SE-l essa Serãfia. a que se refere Emmerich, pudesse ser identificada com a

Seráfia mestra da fé de Santa Sabina, romana. morta mártir em Roma durante o 

império de Adriano. te1·-se-ia um argumento para explicar como a Santa Face tenha 

ficado em Roma e para assegurar que a feliz possuidora da mesma tenha morrido 

em Roma. Faltam, porém, os documentos. 
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simples contacto com as vestes de J esµs (1) . Desta nobre e rica 

mulher, que mandou erguer estátua de bronze em sinal de grati

dão a seu divino médico, fala muitas vêzes Euzébio de Cesaréia 

(2), mas não refere, nem atribue a ela o piedoso acontecimento do 

caminho do Calvário. Há mesmo quem afir1ne ter sido seu nome 

próprio Berenice, mas nem mesmo isso é verdadeiro. E, depois, 

como inferir da identidade do nome a identidade da pessoa? 

Qualquer, porém que tenha sido seu nome, o certo é que o 

acontecimento se apóia em tal tradição que o torna seguro. Ade
mais, está em perfeita harmonia com o que relatam os Evangelhos 

sôbre as piedosas mulheres em pranto, e que em prantos mar

cham ao encontro de Jesus, como a seguir se verá. 

Nada prova que os Evangelhos o conseguem, pois sabe-se 

que nem tudo é por êles narrado, como expressamente o dizem. 

Que Ludolfo Cartuxo, Mons. Le Camus e outros, ao narrarem a 

Paixão, tenham omitido êste episódio, e que Chevalier e alguns 

outros o hajam negado - isso prova tão somente que se deixaram 

vencer pela incerteza e por um hipercriticismo malsão, fazendo-se 

nisso discípulos dos protestantes e de sua nebulosa ciência, apaixo

nada e hostil, a ponto de, sem mais minucioso e honesto estudo, co

locarem despachadamente o episódio de Verônica " entre as tradi

ções apócrifas da Igreja Romana". 

Ao contrário, para avigoramento de nossa fé, dispomos de 

tradição antiga constante -e extensa que parte de Jerusalém, vai à 

ilha de Zante e se estende a Roma e a França. Quem quiser estu
dar a fundo o assunto pode consultar Adricômio na importantís

sima obra "Theatrum Terrae Bantae" (n9 44); Barônio, em seus 

Anais do ano 34, que também cita um manuscrito antigo da Vati

cana; Cornélia A Lápide, que, além do mais, se apóia na autorida

de de S. Melódio; S. Gregório de Tours, em sua obra De gloria 

martyrum, etc. 

Baseando-nos em autores tão respeitáveis e ponderados, pode
mos reconstituir tôda a tradição do acontecimento com bastante 

precisão. Morto o Senhor e depois de subir ao céu, sua fama e a 

(1) São Mateus IX, 20 e seg.: São Lucas, VIII. 43 e seg.

(2) Cornrn. in Luc., in God. Vat: e Storia Eceles:, VII, cap: XVIII:
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fama de seus prodígios difundiram-se por todo o império romano 

e até mesmo para além d� suas fronteiras. Pilatos serviu-se disso 

como tema de um relatório ao Imperador Tibério. 

A existência de tal relatório também não pode ser posta em 

dúvida, pois que se Ih€ referem explícita e autorizadamente S. Jus• 

tino, em sua primeira Apolog-ia ao Imperador Antonino, no ano 

150, -e, na segunda, a lvíarco Aurélio; Tertuliano, em seu Apologé

tico; Eusébio de Cesaréia na História Ecles-iâstica (1), e outros 

mais. 

Segundo a tradição, o Imperador mandou a Palestina alguém 

de sua confiança para se informar e certificar melhor das- coisas, 

na esperança de também êle, enfêrmo, alcançar a saúde, que tan

tos outros haviam recobrado. Foi nessa ocasião que Verónica, que 

muitas graças extraordinárias havia conseguido com a preciosa 

imagem do Redentor, foi convidada ou mesmo compelida a vir a 

Roma. 

Empreendida a viagem, deteve•s� por algum tempo na ilha 

de Zante. Os cristãos dessa ilha ainda hoje se ufanam de ter sido 
na sua ilha que se iniciou a fé com a prP.gaçi:io dessa mulher. Em Ro

ma, foi Verónica levada à presença do Imperador, a quem mostrou 

o milagroso retrato, à vista do qual êle se sentiu instantâneamen

te curado (2). Foi provàvelmente nessa ocasião que Tibério pro

pôs ao Senado enumerar Jesus entre os deuses. A proposta é ri

gorosamente histórica, pois, assim o afirma Tertuliano no seu Apo

logét·icoJ Eusébio em sua Stor-ia (3), e outros mais. Que isso tenha

ocorrido por ocasião da prodigiosa cura> também é verossímil e

provável, ton1ando por base nossa tradiç5.o. O Senado, porém, o.:.

pôs-se, e nisso certamente Deus interferiu para que o divino Re

dentor não ficasse envolvido entre os falsos numes do paganismo.

(1) Liv. II. cap. 2.
(2) É admirável o que cita Emmerich numa de suas contemplações, a de 2 de

agôsto de 1821, narrada por Brentano: « Prcscncif\i uma cena que n[o mo recordo 
ter visto antes. No ano terceiro depois da ascenção de Cristo ao céu, o Imperadr,r 
Romano expediu um de seus homens a Jerusalém para recolher testemunhas de tôdas 
as vozí!S que corriam sôbre a morte e res,mrreição de Jesus ... Eu vi Verõnica junto

do Imperador. Achava-se êste enfêrmo » etc., f! prossegue · dc:s<:revendo a cura e o 
resto, conforme nossa tradição (La dolorosa Passion0., cap. Verónica, nota 1). 

(::l') loc. cit. 
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Não reagiu Tibério, contentando-se em colocar o nome e a imagem 

de Cristo em seu lar doméstico. 

Quis Verônica regressar a Jerusalém, para terminar seus dias 

ali, onde morrera seu querido Senhor; mas, na terrível perseguição 

em que Marta, lVIadalena, Lázaro e tantos outros foram expulsos 

da Palestina, também Verônica teve que sofrer o exílio e ir para a 

França, detendo-se en1 Bazad, perto de Bordéus, junto aos santos 

Amador e Marcial. Segundo a tradição francesa, que remonta a 

S. Gregório de Tours, Verônica era originária das Gálias e acha

va-se casuahnente em Jerusalém ao tempo de Nosso Senhor, tendo

ali chegado numa das migrações n1ilitares tão comuns naquela é

poca. Realmente, diz o santo: ª Quaeclam satis egreg-ii nominis

rnatrona, Vasatensis urbis indígena, lerosolyrnis forte degebat ''.

l\1orreu ela em 4 de fevereiro, como recordam os sagrados diários.

Onde? Em Roma ou alhures? Divergem as tradições. Não é êste,

porém, motivo justo para negar o fato principal, fundamentado por

uma longa, antiga e extensa tradição. Confusão ou êrro numa cir

cunstância secundária não dá direito de impugnar tôda uma his

tória.

E a Santa Face? Conserva-se em Roma e está guardada, há 

muito tempo, na capela interna da pilastra chamada de Santa He

lena, uma das quatro que sustentam a cúpula de S. Pedro. Em cer

tos dias solenes é apresentada aos fiéis, do alto daquela loja. Dizem 

estar hoje muito desbotada, mas em 6 de janeiro. de 1849, ao ser 

é\presentada ao povo a prodigiosa imagem, resplandeceu de novo 

brilho, e em sua momentânea renovação pôde-se verificar estar 

bE:m fielmente reproduzida nas várias cópias que andam em uso (1). 

Cmno essa preciosa in1agem tenha ido parar às mãos da Igre

ja r01nana é que não está bem esclarecido. O certo é que, tendo o 

Papa Bonifácio IV dedicado o Panthcon de Agripa ao culto do 

verdadeiro Deus no ano 608, foi ali também colocada a Santa Face, 

junto com os vinte e quatro carros de relíquias de mártires. A san

tidade e a solidez do lugar, a amplidão do edifício e o fato de se 

achar no meio da cidade, então habitada, apontavam-no como o 

mais apropriado para a custódia e o culto da sagrada Relíquia. 

(1) Ollivier, La Passionc, li\'. V .. cap. II.
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Das crônicas do tempo, sabe-se que em 705 o Papa João VII 

mandou construir um tabernáculo para guardar a Santa Face. Mais 

tarde, sob o pontificado de Leão IV, ano 845, cercada de muros a 

região vaticana e bem defendida, quiseram transferir para lá a 
Santa Face, e é assim que foi ela passando sucessivamente para a 

Basílica de São Pedro, Santo Espírito em Sassia, Castelo de Santo 

Ângelo, elevada em procissão pelo Sumo Pontífice, seguido de to
dos os cardeais. No Pantheon só ficou a antiga caixa que a guar

dava, sôbre a qual viu escrito Alvieri: "Nesta caixa foi trazido de 

Jerusalém para Tibério Augusto o sudário da Paixão de Nosso 

Senhor Jesus Cristo. "ln ista capsa fuit portatum sudarium pas

sionis D.N.I.C. a Hierosolymis Tibério Augusto'\ 

Em 23 de novembro de 1011, erige-se um altar especial para 

nêle ser colocado. No antigo cerimonial (Ordo romanus), dedicado 
a Celestino II, en1 1143, e publicado por Mabillon, em seu Dlu::,eum

'italicum, lê-se: "Postea vadit Pont·ifex ad sudarium Chr·isti, quod, 
vocatur Veronica

., 
et incensat " - " Depois o Pontífice vai ao su

dário de Cristo, que se chama Verônica. e o incensa ". 

Basta esta pequena amostra, para bem se avaliar da antiga 

tradição romana. Quem quiser maiores esclarecimentos consulte 
o eruditíssimo Piazza em seu Emero'lógio di Roma, e as demais o

bras acima referidas.
Como é possível contrariar uma série de tradições tão antigas 

e tão extensas, apoiadas em monumento insigne, tradições essas 
que, se deixa1n, aqui e acolá, incertezas, e of erecern algumas dis

cordâncias, sempre apresentam fundo con1um e constante, que as 

sustenta e recomenda? 

Façamos ponto, porém, e voltemos a Jesus, que muito está so

frendo, no caminho do Calvário. 

VII estação: a li queda - Da casa de Verônica, retomou Je

sus, lentamente, o caminho em direção à porta da cidade. A ânsia 

fazia-se cada vez maior. Procurando sorver um pouco de ar que o 

revigorasse, não o achava de modo algum. A multidão tomava-se 

cada vez mais densa, aglomerando-se ao redor do fúnebre cortejo 
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e resistindo em vão aos soldados. Os algozes, em zombarias, puxa

vam o pobre Jesus, ora para um, ora para outro lado, com as cor
das com que o haviam amarrado, como que para sustentá-lo e guiá

lo, sendo-lhe assim e cada vez mais infligidas novas torturas. Não 

faltavam certamente almas piedosas que se compadeciam de tanta 
iniqüidade e barbaria, do que dão fé os Evangelistas, mas era essa 

a hora dos inimigos de Deus, e do poder das trevas, que triun

favam. 
Almas pias e privilegiadas nos descrevem em suas meditações, 

o que aliás está conforme aos usos do Oriente, as cruéis determi

nações rabínicas de então (1), contra os condenados. A medida
que Jesus avançava, os inimigos, os Fariseus, a ralé subornada e

inebriada de ódio, lançavam-se contra o Redentor, de mistura com
injúrias e maldições, torp�zas e imundícies de tôda a espécie, es

palhando pelo caminho pedras e abrolhos que o fizessem tropeçar
e tornar mais penoso o trajeto. As próprias crianças, as queridas
crianças tão amadas pelo Redentor e que tanto o amavam também,

até as crianças parecia haverem-se despojado de sua índole amoro
sa e boa e, açuladas pelos pais e excitadas pelo frcnesi daquele am
biente infernal, rivalizavam com os malvados em agravar os sofri

mentos do Mártir divino. Emmerich aponta algumas delas, encar

regadas ou que espontâneamente se haviam oferecido para levar

ao Calvário o necessário à crucifixão, e carregavam as caixas de

cravos, os martelos, as cordas, etc. e que se punham também ousa
damente diante de Jesus - brandindo aquêles martelos e fazendo

os brilhar aos olhos do pobre condenado, com ares de ameaça ou
de triunfo.

Por entre todos êstes sofrimentos e achincalhes, chegava fi

nalmente à porta o Divino Iviestre. Aqui, porém, a exigüidade do 

local, a compressão do povo, a violência dos algozes, alguns trope
ços, talvez, e, sem dúvida, a extenuação de fôrças sempre crescen
tes, fizeram que o Rerentor tombasse miseràvelmente de novo. É

essa a tradição que recordamos na VII Estação da V ia Orucis.

(1) Talmude de Babilônia; Sanhedrim, cap. IV: « Os que são mortos pelo Si�
nédrio não são ehorados pelo povo, nem sepultados no sepulcro de seus pais, se antes 
11ão fõr consumida sua própria carne. Assim :Maimonide, Constit. de luctu., I. 6. E 
Jesus era verdadeiramente morto pelo Sinédrio. 
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Novas dôres e ignomínias aguardavam-no aí. A multidão atro

pelava-se curiosa. tumultuante. das mais diversas maneiras, segun

do o sentimento de cada um. Os soldados procuravam abrir espaço 

e manter a ordem, ao passo que os algozes, aos empurrões com im

precações e puxando pela pobre vítima, procuravam reerguê-la. 

O Cireneu, que acabou tendo infinita compaixão do divino Mártir 

e profundo desdém pelos canibais ali presentes, dizem que amea

çou retirar-se, de qualquer modo, se os algozes não acabassem com 

tais monstruosidades. 

Jesus pôde, enfim, levantar-se e retomar o caminho. Não era 

apenas guiado, conforme a expressão do texto grego de S. Mar

cos, era levado pelos soldados: f érousin au,tón. 

Saía da cidade, para à ela não mais voltar como mortal. Saía. 

sim, mas deixava-a che-ia de sua presença. No Pretório e no Forum, 

agora desertos, parecia ressoar ainda o grito do juiz romano: " Eis 

o Homem!", enquanto sua imagem sangrenta se perlilava triste e

lacrimosa, no alto da grande escada e no interior das salas, agora

mudas, parecia soar de novo, severa e admoestadora, a sua voz:

"Sim, eu sou rei. E por isso desci do céu, para dar testemunho da

verdade. . . Tu não terias poder algum sôbre mim, se não te fôsse

concedido do alto". E ainda no palácio de Herodes a austera fi

gura do divino Profeta parecia sempre presente, erguendo-se mu

da e solene como reprovação e ameaça ao voluptuoso rei e à sua

escarnecedora côrte; e na casa dos Pontífices parecia repercutir o

eco tremendo daquelas terríveis palavras: "Vós o dizeis: Eu sou

o Filho de Deus; e me vereis um dia descer das nuvens do céu ".

A VIII estação - Tudo faz supor que da porta Judiciária par

tian1 três estradas: a da direita rumava para o norte, a fim de se 

encontrar com a que saía da porta de Efraim e se dirigia para Sama

ria - e Galiléia. A segunda, à esquerda, tomava rumo do sul, flan

queando, de um lado, os muros e tocando, de outro, as encostas 

do Calvário. A terceira, enfim, no meio, serpenteava rumo ao poen

te, dirigindo-se para o Gareb, em uma espécie de vale, que apresen

tava de um lado, à esquerda, o Gólgota, e de outro, à direita, 
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dh-ersos jardins, entr-e êles o eternamente glorioso de José de Ari

�atéia, onde foi sepultado o Senhor. Achava-se o Calvário, portan

to. a meio destas duas últimas estradas, e quase circundado delas, 

a."Ubas de acesso ao local da crucifixão. 

Enquanto Jesus se encaminhava por uma delas, talvez a do 

sul, mais curta e mais íngreme, algumas mulheres e meninas, ven

do o amado Profeta, tão dilacerado e disforme, romperam num 

estrépito de gritos e prantos. Ao mesmo tempo, e à sua passagem, 

iam estendendo no solo os véus de suas cabeças e os lenços, con

forme o costume da piedade judaica, num gesto de quem deseja 

enxugue Êle o suor e as lágrimas. Como já ficou dito, era proi

bido prantear os condenados. Quem pode, porém, impedir ao cora

ção ardente de uma mulher chorar a imensa desventura do ben

feitor amado e, no caso vertente, do glorioso e adorado Profeta, 

em quem tantas esperanças foram postas? Choravam, assim, a

margamente. Fitou-as Jesus e nelas pôs seu olhar afetuoso, mas 

triste. Depois, parando por momentos, disse como em tremenda li

ção: "Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por 

vós m-esmas e por vossos filhos. Pois, eis que virão os dias em que 

se dirá: "ditosas as estéreis, e os ventres que não geraram e os 

peitos que não amamentaram!" Então dirão aos montes: "caí 

sôbre nós, e aos outeiros: " cobri-nos! " Porque, se êles fazem isto 

no lenho verde, que acontecerá no sêco?" (1). Repetia assim Je

sus, em tristes palavras, a profecia que anunciara com lágrimas, 

seis dias antes, por entre os aplausos e as festas do seu solene in

gresso na cidade santa. Agora, porém, não tinha a sua voz a expres

são compassiva de antes. A medida estava cheia, a ponto de trans

bordar, e a vingança de Deus fôra decretada. Em sua divina pres

ciência, o Redentor já estava vendo Jerusalém circundada dos exér

citos de Vespa"iano e de Tito, as horríveis matanças do povo he

breu, a floresta de crucificados e mortos fora das muralhas, as 

destruições da guerra civil, da fome, das doenças, no interior. Ou

via o pranto das criancinhas que inutilmente pediam pão, os gritos 

das mães que se lamentavam por haverem gerado, os uivos dos 

(1) São Lucas, XXIII, 28-31.
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combatentes queimados pelas chamas na fortaleza do Templo, ou 

trespassados pela espada inexorável dos legionários. 

A lição, porém, ultrapassando os muros e a cidade de Jeru

salém e o povo hebreu, estendia-se por tôda a terra, por todo o 

gênero humano, particularmente por todos os pecadores. " Não 

choreis por mim, mas chorai por vós mesmas - dizia J!:Ie. E por 

que chorar?" « Quia si in virido ligno haec faciunt
., 

in arido quid 

fiet?" Se assim é tratada a árvore que vive e frutifica, se assim 

é tratado o Justo o Santo, só porque se fêz vítima e representante 

de nós, pecadores - " peccata no8tra tu,lit et iniquita.tes nostras 

ipse portavit " - que será dos próprios pecadores obstinados, tor

nados lenho árido e estéril? Certamente, como observa Bossuet ( 1), 

o Divino Mestre não condena nossa compaixão, nem as lágrimas

daquelas piedosas mulheres, mas a elas mesmas e, através delas, nos

grita: "Tende compaixão de vossas almas, penitenciai-vos de vos

sos pecados ". Não mais podendo salvar a cidade deicida, queria ao

menos salvar os homens de boa vontade.

IX estação, a terceira queda - Novos empurrões e novas in

júrias obrigaram o Inocente Cordeiro a prosseguir. Mais arrastado 
do que conduzido, atingiu por fim o cume, onde mais uma vez tom

bou por terra juntamente co1n sua cruz. Era esta a terceira que

da de Nosso Senhor, como é recordado e venerado na Via Crucis. 

Mas dar-se-á ·O caso de só haver caído três vêzes e não mais? 

ou é que, no piedoso exercício que há séculos se pratica em Jeru

salém, nos mesmos caminhos e no n1-esmo local dos acontecimentos, 
e que nós mesmos repetimos em nossos templos, se quiseram re

cordar, apenas, as três principais quedas, ao fundo do vale, à porta 

da cidade e na colina do sacrifício? 

É muito provável que assim tenha sido. Realmente, em sua 

obra tantas vêzes citada aqui, Emmerich dá conta de sete quedas, 

se bem que na quinta não afirme ter Jesus propriamente caído, 

(1) « Premier se.rmon pour le Vendredi Saint».
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mas desfalecido, apoiando-se no Cireneu, que com grande compai

xão, o soergueu. Santa Brígida, em suas Revelações sôbre a Paixão, 

que todos sabem o crédito que merecem e que o Cardeal Belarmi
no considera "autorizadas ", afirma que o divino Redentor caiu 
grande número de vêzes, durante a dolorosa viagem, segundo as 
Memorie .edificanti, do P. Mearini, S. J., editadas pelo P. Tacchi 
Venturi. O Cireneu, maltratado e cansadíssimo, estava cheio de 
desdém e de comiseração e teria querido prestar socorro ao pobre 
Jesus. Mas foi dispensado pelos esbirros e afastado de mau modo, 
e por isso desceu, deixando o Cordeiro Imaculado só, à discreção 

daquela desnaturada paudilha. Mas êle já era um convertido. As· 
sim o considera Emmerich. 
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XIII - ALGUMAS NOÇõES SôBRE O GóLGOTA 
E SôBRE A CRUZ 

O Gólgota - A colina por onde subiu o Senhor chamava-se 

vulgarmente Gólgota, da corrupção da palavra hebraica gulgoletk, 

ou aramaica gulgoltha (1), que, em italiano, equivale a crânio, e 
em latim se traduz por caJ,va ou calvária, e daí o nome equivalente, 
usado para esta sagrada colina do Gólgota ou Calvãrio. 

"A suposição - diz Le Camus (2) - de que êste nome lhe 

tenha vindo dos crânios dos supliciados espalhados por êste lugar 
tem contra si as mais peremptórias objeções", em primeiro lugar, 

por se tratar de suposição gratuita, uma vez que nenhum documen
to antigo nos diz ser aquêle o lugar próprio e comum dos suplícios, 
muito pelo contrário; em segundo lugar, porque as leis judaicas or
denavam que os supliciados deveriam ser sepultados e não permi
tiam que seus ossos ficassem abandonados e expostos ao público; 
e, em terceiro lugar, finalmente, porque a colina era chamada o 

crânio e não o lugar dos crânios. Esta opinião, portanto, está hoje 

inteiramente abandonada pelos doutos, antes se insiste em que, co
mo se disse acima, por causa de sua forma arredondada e nua, ha
ja a colina tomado o nome vulgar de gólgota ou calvário. 

(1) Que deriva do verbo ga.la.J., «arredondar».

(2) « La vie de Nostre Signeur Jêsus-Christ », vol. III, pág. 368, art. 2.
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Ao contrário, parece ter fundamento serio que ao pé do Cal

vário, numa das cavernas de que está cheia a colina, ficasse situa
da a sepultura de Adão, e que, não sem admirável disposição da 
Providência, ali se houvesse erguido a cruz do Homem-Deus e ti

vesse começado a nova vida, onde se achava a tumba daquele pelo 
qual entrara a morte no mundo. Essa é a tradição comum e cons

tante dos Padres, desde os primeiros séculos da Igreja. " Chegou 

até mim - escreve Orígenes (1) - a tradição de que o corpo do 

primeiro homem, Adão, foi sepultado ali, onde crucificaram Cris
to". E o que Tertuliano repete (2): "E tradição que aqui foi se

pultado o primeiro homem; aqui padeceu Cristo, e a terra é ba

nhada pelo pio sangue para que as cinzas do velho Adão, mistu

radas com o sangue de Cristo, possam, por virtude da água gote

jante, ficar purificadas ". Com precisão não menor, escreve Santo 

Epifânio (3), natural da Palestina e diligente pesquizador das tradi

ções cristãs: " Dos monumentos dos livros temos apreendido que 
Nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado sôbre o Gólgota, isto é, 

precisamente naquele lugar em que jazia o corpo de Adão ". É o 

mesmo que, com igual precisão e firmeza, professam Santo Agosti

nho ( 4), Santo Ambrósio (5), São João Crisóstomo (6), Santo A

tanásio (7), São Basílio (8), São Cirilo, Teofilato e tantos outros 

antigos e modernos. 

A caveira que se costuma colocar aos pés do crucificado é o 
reflexo dessa tradição e nos lembra que, enquanto sôbre o altar do 

Gólgota se imolava a Excelsa Vítima, por debaixo da colina, divi-

(::1 « Yenit tra.ditio asque ad me, quod corpus Ada.mi p:rimi hominis ibi sepultum 

ec ubi crucif'Jxus est Christus » (ln Ma.tthaeum). 
'�, ::: l!!ic homin.em primum suscepbnus esse sepultu.m; hic pa.tltur Ohristus pio 

�e.guinem terra. madesclt; pwvis Adae, ut posait veteris cum sanguin.e Obristi com� 
mixt11s, sulbntis aqua.e virtute la.vari » (Liv. II, Ca.rm. contra Marcion). 

<3,; e Librorum mo:ntunentis didichnus D. N. I:es'lun Christ1Un in. Golgotha. esse 
cra.ci!i::!l:a.m., :nimirmn in eo potissimum loeo quo Adam corpus ja.ceret » (Heres. 
XLV r.. 15). 

(4) Se.rm. 71, de tem.p, e De civita.te Dei, XVI, 32.
(5) In Luet.m, 23.
(6) l"l'.om.., S5. n. 25.

(7') De pa.ss., Domin.i.

(8) In Isa.ia.m, V, 141.
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namente sagrada, fremiam os ossos daquele que foi a causa pri
meira de tal sacrifício. "Hac de causa píctores sub cruce Chri8ti 

calvariu,m Adae depingunt " - escreve A. Lápide (1). 
Não deve ser omitido que, em Jerusalém, ao pé do maciço do 

Gólgota, e jrmto à fenda aberta pelo terremoto, por ocasião da mor
t� do Senhor, os Gregos cismáticos, que desde alguns séculos têm 
a custódia do lugar, mostram constantemente aos peregrinos, hoje 
como no passado, o lugar da sepultura de Adão. 

A tal propósito faz o doutíssimo Quaresmio sábia reflexão: 
(2) " Não é certamente por simples sentimento de piedade filial,

mas por ordem expressa de Adão e seus filhos, e dêstes a seus des
cendentes, que seu corpo foi sepultado na terra de Judá. . . Entre
os tantos mistérios que Deus revelara ao pai do gênero humano,

não podia ter-lhe escondido o mais importante de todos êles. Sabia,
por inspiração divina, que o Filho de Deus, feito seu Redentor, ha
veria de morrer em Jerusalém, sôbre o Calvário; é natural, portan
to, que mandasse à sua posteridade o sepultasse no mesmo lugar em
que Jesus deveria morrer, para que, participando do fruto da re
denção, reconquistasse a vida ali onde a mort� o conservava em seu
poder ". Quanto é belo - exclamaremos também nós aqui, como
Crisóstomo (3) - ver Jesus Cristo erguer o trono de sua vitória,
a cruz, no mesmo lugar em que jazia Adão, sôbre quem a morte
exercera seu império!

Depois do que fica exposto, pareceria que a op1n1ao sôbre o 
sepulcro de Adão devesse estar fora de discussão. 1\-ias não é assim. 
Há realmente diversos autores 1nodernos, como, por exemplo, 01-
livier ( 4), Meistermann, Zanecchia (5) e outros, que, baseando-se 
na autoridade de S. Jerônimo, desprezam o parecer geral dos outros 
antigos Padres e Doutôres. Será justo? Será talvez regra de crí
tica sã que a -opinião de um só (neste caso S. J.erônimo) prevaleça 
sôbre o parecer comum de todos os demais? E é bem certo, enfim, 

(1) In epist,, a.d., Ephes., 5.

(2') Elucid,, Terra.e Sanctae, liv. IV. cap. Obra clássica em seu gênero,

(3) Ventura., Omelia, �". sulla Pa.ssione, p. 1, pág. 171, nota 2, no fim.

( 4) La. Pa.ssione, pág. 323. nota.
(5) Nas respectivas Gltlde cli Gerusa.lenune e Terra. Sa.n.ta.
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que S. Jerônimo discorde dos demais? Não é certo, muito pelo 

contrário. 

Realmente, citam-se dois textos dêste Santo como opostos à 

opinião comum. Acha:..se o primeiro nos Comentários, cap. XXVII, 

de S. Mateus., onde S. Jerônimo diz: "Se alguém quisesse susten

tar que o 8enhor foi crucificado no Calvário para que seu sangue 

gotejasse sôbre o sepulcro de Adão, eu lhe perguntaria: "E por 

que foram os ladrões também crucificados no mesmo lugar? Daí 

se infere que o Calvário não significa o sepulcro do primeiro homem, 

mas o local dos decapitados". Como todos podem verificar, S. Je

rônimo não nega que ali estivesse situada a sepultura de Adão, ao 

pé do Calvário, antes o supõe; e afirma tão sõmente que o nome 

de Calvário não foi dado a êste lugar porque ali foi sepultada 

a cabeça (rolvária) do primeiro homem, mas porque era o lugar 

dos decapitados. Apela-se, portanto, erradamente para estas pala

vras do Santo, a fim de negar a sepultura de Adão no Calvário. 

Quanto, pois, à opinião de que o nome de Calvário foi dado ao 
monte por ser o lugar dos decapitados, trata-se de uma suposição 
sua, rejeitada por todos os modernos, seja porque gratuita, seja 
porque, como ainda havemos de ver, foi abandonada pelo próprio 

S. Jerônimo.

O outro texto impugnado acha-se no livro De locis hebraicis, 

na palavra Arbe, comentando o fato de Josué, que, para premiar 
Caleb pela sua fiel e valorosa assistência, lhe indica, a pedido, o 

n1onte Hebron, onde se encontram os famosos gigantes Enacim. 

Josué apresenta esta nota incidental: " Hebron chamava-se antes 
Cariath-Arbe; o maximus Adam é aqui colocado entre os Enacim ". 
Ora, S. Jerônimo, em seu comentário, insinua que o maximus 
Adam,, de que fala Josué, seja precisamente o progenitor do gênero 
humano. Mesmo admitido isso, que aliás não tem visos de verdad2 
- pois que o maxinius Adam, sepultado entre os Enacim, também
poderia ser ou entender-se ser o maior entre êstes gigantes - na
da impede supor e admitir que, fixada por Davi a capital de Is

rael em Jerusalém, os despojos do primeiro homem, colocados pri
meiramente no Hebron, fôssem transferidos para junto da cidade

santa. Antes é n1uito claro e natural supô-lo. Por conseqüência,
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nem mesmo por esta passagem do Santo é lícito concluir que élé 
negue a existência da tumba de Adão no Calvário. 

Que dizer, pois, se em outros passos participa êle expressa
mente da opinião comu1n dos outros Padres? Na célebre carta a 
Marcela (1), chamada Epitaphium Pau.lae, descrevendo as viagens 
desta santa matrona, assim se exprime: "Nesta cidade (Jerusa
lém), que então não passava de um lugar sem importância, diz-se 
que habitou e morreu Adão. Dai, o lugar em que foi crucificado 
Nosso Senhor, ser ainda chamado Calvário, justamente, porque 
lá se acha sepultada a caveira do primeiro homem, para que o 
sangue do segundo Adão, isto é, de Jesus Cristo, gotejando da 
cruz, apagasse os pecados do primeiro Adão, isto é, do homem 
criado antes de todos que ali jazia, e para que dêste modo se rea
lizasse aquela concitação do Apóstolo: 11 Desperta, ó tu que dor
mes, e levanta-te dos mortos, e Cristo te iluminará u (2). 

Além disso, o santo doutor afirma, com outros, que entre os 
mortos que ressuscitaram e entraram em Jerusalém, após a mor
te de Jesus, também se achava Adão (3). Daí se deve concluir 
que São Jerônimo acreditou estar o corpo de Adão sepultado pró
ximo à cidade santa, onde ressurgiram os mortos, e não em C�1.
riath-Arbe, atual Hebron, a mais de um dia de distância. 

Convenhamos, portanto, ·em que a colina banhada pelo sangue.• 
de Cristo, e inefàvelmente sagrada por sua morte, é também vene

rada por ter sido sepultura do primeiro Adão. 

A cruz - Quer-se que êste espantoso suplício tenha sido in
troduzido p:;la legendária rainha Semíramis, em tempos remotís
simos, após o dilúvio. Das margens do Tigre e do Eufrates, ter-se-á 
difundido pelo resto da Asia, Egito e Cartago, passando depois pa-

(1) 46". aliás 60:i. entre as cartas do Santo.

(2) No comentário à. carta a.d Ephesios (cap. V, 14) refere São J'erõnimo esta

mesma opinião, como aceita por muitos. mas logo acrescenta: « S:aec utrtllll vera. sint,. 
necne, lectoris arbitri.o derelinquo »., Daí se infere que o santo Doutor não devia ter 

neste ponto idéias claras, e certas. 

(3) Veja-se Ventura, OmeLia. 28'!- della. :Pa.ssione, p. I, pág, 171 e 172, nas notas.
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ra a Grécia e Itália, onde afinal foi laf gamente usado até o abuso, 
conforme os testemunhos de Heródoto (1) e Tucídides. Para se 
formar disso uma idéia, basta ler em Quinto Cúrcio (2) que Alexan
dre Magno, no assédio de Tiro, fêz crucüicar ao longo do litoral uns 
dois mil prisioneiros de - guerra. E o benigno Tito, no assédio de J e
rusalém, não podia impedir e não impediu, por mais que se como
vesse com tão miserando espetáculo, que seus soldados cntcificas
sem todos os Hebreus que fugiam aos horrores da cidade sitiada e 
se refugiavam junto aos Romanos, de modo que não tardou que lo
go circundasse a cidade uma floresta de milhares de cruzes (3). Na 
legislação mosaica, entre as penas capitais, não constava a crucifi
xão. Certo é, porém, que nos tempos posteriores foi ela empregada. 
Narra na verdade Flávio José ( 4) que o rei Alexandre dos Asmo
neus, fêz crucificar uns 800 entre os principais súditos rebeldes e, 

aos pés de suas cruzes :e sob seus -olhos, ordenou fôssem massacra
das suas mulheres e filhos. 

Existia, porém, certa diferença entre a crucifixão hebraica 
e a pagã. Os Hebreus, em homenagem ao prescrito no Deuteronômio 

(5), que exigia não permanecesse pendurado o appensus in patibulo, 

mas fôsse sepultado no mesmo dia, antes do sol posto matavam o 
crucificado com o crurifragium, esmagando-lhes com maças as per
nas e os braços e, se necessário, também o peito, ou mesmo de outro 
modo, sepultando-os depois. Os Romanos e os Gregos, ao contrário, 
deixavam geralmente que o crucificado fôsse morrendo aos poucos 
na cruz, para poder saborear tôdas as angústias da horrível pena 
até o fim. O cadáver ali permanecia para terror dos transeuntes, 
até que caísse, de podre, aos pedaços, ou fôsse devorado pelas aves 
de rapina ou pelas feras do mato. Ad C(Yf'VOS! - costumavam dizer 
os latinos augurando a alguém a crucifixão. " Meu sepulcro serão 
as aves 

,
. - era assim que Plauto, com amarga ironia, obrigava os 

escravos e se exprimirem. 

(1) Storia, liv. III, pág. 125, 159,

(2) IV, 4.

(3) Flã,io José, De bel. iud., I, 4, 6, e alhures. Assim s0 cumpria a terrivel pre

dição do Senhor sôbre Jerusalém. E não eram passados ainda quarenta an-os após 

a sua morte'. 

(4) Antiq. Iuda.ic., I, 13, 22.

(5) XXI, 23.
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Não se deve crer, porém, que tenha sido esta regra constante 

e absoluta. Também os Romanos usavam, de vez en1 quando, o cru

ri/'ragium para apressar a morte do crucificado (1) ,·· e nem sempre 

os Hebreus retiravam do patíbulo o condenado. Consta mesmo que 

algumas vêzes o deixavam apodrecer ali (2). 

Sôbre a f ornui da crru,z - Substâncialmente, é uma só. Se be1n 

que por vêzes se crucificassem em árvores os réus, como por algum 

tempo foi feito, no Egito, (3) e, em alguns casos, se empregasse a 

cruz chamada decussata ou de Santo André., feita de duas traves cru

zadas ao meio em forma de X, a forma comum e ordinária da cruz 

era sempre a de haste vertical, com outra ao alto, transversal. Ca

sos havia, porém, em que a haste transversal era superposta à ver

tical, os latinos chamavam-lhe ('ccmm.issa) mas, já em outros ca

sos, era entalhada na vertical, um pouco abaixo da sua parte mais 

elevada (immissa). Assim, e em virtude desta pequena minúcia, ti

nha-se a cruz commissa em forma de tau grego, T, e a cruz i1nmi.s

sa, também chamada capitata ou latina, porque mais semelhante ao 

t latino. 

Muito se disputou, e todos os comentadores da Paixão a isso 

se referem, sôbre se a forma da cruz do divino Redentor era a corn

m'issa ou a immi.ssa ou latina. São citados com freqüência os Padres 

da Igreja, mas até êstes divergem, e por isso não pode a questão 

ser satisfatoriamente resolvida, por êsse lado. Muitos Padres 
e escritores antigos atendem mais ao simbolismo da cn1z, que se 

verifica com o T grego, em vez de se interessarem pela forma obje

tiva da mesma. Quem, ao contrário, parece ter achado meio têrmo 

justo, nesta controvérsia, foi Inocêncio TII, que, no IV Concílio de 

Latrão, exprimiu a opinião de que a cruz de Jesus Cristo tenha sido 

primeiramente da forma co11imissa do T, que se tornou capitata) isto 

(1) Cícero, Philip, XIII, 12.

(2) II - :R.egum XII, 1-13; \". Lipsius, De Cruce.

(3) Xenofonte de 1'.!:feso, IV, 2.
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é, de forma tradicional latina, quandq lhe foi superposta a p�quena 
haste que trazia o titulus da condenação. 

Êste parecer teve inspirada confirmação na descoberta feita 
em 1856, no Palatino, sôbre a qual é bom sejam ditas algumas pa
lavras. Ao se escavar, no sul do Palatino, a caserna dos Pretorianos, 
entre os muitos desenhos e gráficos de todo o gênero, feitos por a
quêles soldados, um foi encontrado que, pela sua importância, foi 
cuidadosamente retirado do muro, para ser colocado e conservado 
no Museu Kirkeriano, do Colégio Romano, onde ainda hoje se acha. 

Um homem com cabeça de burro está colocado na cruz. Esta 
é a immissa) mas, vê-se bem que a haste superior à transversal não 
é a continuação da vertical inferior, pois se apresenta um tanto des
locada. É, portanto, uma haste acrescentada: a idéia precisa de Ino
cêncio III. Do lado esquerdo de quem olha, está um homem que con
templa a mostruosa figura, indicando-a com a mão estendida, e de 
um lado e de lado estão escritas em grego as palavras: ªAlexarne

nos sebete theon " - " Alexamenos adora a Deus ". Os arqueólogos 
acreditam pertencer a inscrição ao fim do século II ou ao comêço do 
III século. 

Ora, para quem sabe que naquele tempo, entre as múltiplas ca
lúnias com que se procuravam denegrir os cristãos, estava também 
a que mandava adorassem uma cabeça de burro (1), o sentido da 
blasfema inscrição não pode ser posto em dúvida. É essa a irrisão 
que um pretoriano pagão faz de um fiel de Cristo, talvez seu com
panheiro ou habitante da casa dos Césares, pois sabido é que desde 
os tempos de S. Paulo haviam os cristãos penetrado no Palatino (2). 
Entretanto, apresenta-se, assim, inesperado testemunho, a nosso fa
vor, por parte dos próprios inimigos do nome cristão. Em primeiro 
lugar, é a forma da cruz a nós fornecida por êles, que bem conhe
ciam, e quem sabe muitas vêzes teriam feito uso dêste suplício; e, 

(1) « Sonmiastis caput Aslni esse Deutn 11ostrum » - « Sonhastes ser nosso Deus
uma cabeça de burro! » - censurava Tertuliano os magistrados romanos em seu 
Apologético (cap, XVI). « Audio vos (christia.nos) ca.put asini consacra.tum inepta. 
nescio q\ta. persua,sione venerari » - lança em rosto de seu amigo cristão o pagão 

Ceemo no célebre diálogo de MinU7.io Felice (Otávio), cap, IX. 

(2) São Paulo, aos l"ilipenses. IV, 22: « Sa.luta.nt vos omnes saneti, max.ime a.u
tem ql1i de Ca.esaris domo sunt ». 
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em segundo lugar, é a divindade de Jesus Cristo que, embora de 

forma sumamente ímpia e ultrajante, vem proclamada pelos pró

prios pagãos, como crença indiscutível dos fiéis daqueles primeiros 

séculos. Por tal motivo, entre tantos desenhos de cruzes (1), nenhum 

atinge a importância histórica desta celeradíssima inscrição. Vale 

a pena recordá-lo. 

As cruzes tanto eram fixas como, por assim dizer, nwveis. Como 

já ficou dito, Gregos e Romanos costumavam muitas vêzes compelir 
o réu a carregar pela cidade o patíbulo sôbre o qual deveria êle ser

posto (2), mais tarde, e tal foi feito no caso de Nosso Senhor. Cos

tumavam também erigir cruzes junto às cidades turbulentas, nos

lugares mais dados a crimes, nas encruzilhadas das estradas, in ter

rorem,. Como em outros te-rnpos, com a fôrca
J 

como os franceses na

Grande Revolução, com a guilhotina, assim também Gregos e Roma

nos com a cruz: o homen1 é sempre o mesmo ho1ne1n!

As cruzes fixas eram mais sólidas e por vêzes também maiores 

que de ordinário. Mais ainda: a dois terços da haste vertical, tra

ziam um assento, ou pau saliente, o pegrna dos gregos, sôbre o qual 

repousava o crucificado. Daí a expressão zombeteira latina "inequi

taro in cruce )) - " Cavalgar sôbre a cruz ". Irineu (3), S. Justino 

(4), Tertuliano (5), que haviam visto muitas vêzes êste terrível ins

trumento de suplício, recordam-no expressamente. 

Era indispensável esta saliência ou assento ao meio, no caso 

em que o crucificado devesse _permanecer na cruz, ainda depois de 

morto, para que o público se apavorasse, como usavam amiúde Gre

gos e Romanos. Ao contrário, era perfeitamente inútil nas crucifi

xões entre os Hebreus, uma vez que o justiçado devia ser morto e

sepultado no mesmo dia. Sepp ( 6) prova com fortes argumentos 

(1) Ar1ighi, Bom.a. sotter. I, �01; II, 123, 195.
(2) « Tibi erit eundem extra. portam, pa.tibulum cum ha.bebis » (Plauto, .Mil. glor.,

II, 4-6). « Pa.tibullu:ln fera.t per urbem, deinde affiga.tur cruel» (Nonnius Ma.rce. Ill, 
183, referindo um fragmento de Plauto); Flávio José, Antic. Iud. 6, 3, etc. 

(!�) .&dvers. haeres. I� -� 12.
· r 

(4) Dia.l, contr. Tryph., 91. 
(5) Contr. Mar.. III, 18, lembra « nnicornis medius stipitis pa.lus >>. E .A.dv. Na.t.,

I, 12: « sedilis excessus, ubi requiescit qui ela vis affigitur ». 
(8) Vie de Jésus Christ, vol. III, pág. 2.1.
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que o assento 'i-n med·io crucis só se verificava nas cruzes fixas. No 
caso de Nosso Senhor, estamos certos de que não havia o assento. 
Tradição universal e constante, circunstâncias de momento, o uso 
hebraico, tudo concorre para o excluir. 

Disputa-se, por outro lado, sôbre se um su.pedâneo teria sido co
locado para sustentar os pés. S. Gregório de Tours (1) parece insi
nuá-lo. A blasfema imagem do Palatino, conquanto não tenha abso
lutamente o pau ou assento médio, põe debaixo dos pés do crucifi
cado uma travessa que faz às vêzes de supedâneo. Está, portanto, 
cada um livre para admitir ou excluir na crucifixão em que vimos 
meditando. 

As cruzes, principalmente as conduzidas pelos próprios condena
dos, não eram muito altas. Mas as fixas não tinham também a .al
tura que os pintores e artistas medievais ou da Renascença gosta
ram de dar às cruzes do Calvário. O infeliz ficava suspenso alguns 
pés acima da terra, não mais. Isto era o bastante para o martírio. 
Realmente, sabe-se de alguns crucificados que durante a noite foram 
assaltados por lôbos e outras feras, e, até, devorados em sua própria 
cruz. Bem verdade é que para alguns réus mais ilustres se empre
gava cruz mais alta e distinta. Ênio apresenta-nos o invejoso (2) a
tormentado pela idéia da morte num patíbulo mais elevado que o de 
seu_ rival. Daí o quererem alguns concluir que a cruz do Salvador 
deve ter sido mais alta e distinta que a dos dois ladrões. Mas, não 
foi assim. Quando, em 325, Santa Helena descobriu as três cruzes do 
Calvário, jogadas e enterradas num barranco, ficou perplexa e an
gustiada, não podendo concluir qual a do Senhor, mesmo porque se 
achava destacado e separado o título da condenação. Isto quer dizer 
que as três cruzes deviam ter sido mais ou menos iguais. Faz-se 
mister um primeiro, talvez até segundo milagre para indicar qual a 
verdadeira cruz do Salvador. Realmente Rufino, em sua célebre Sto

ria Eccles. (3) , que é reflexo da de Eusébio de Cesaréia, e Sócrates 
em sua Storia ( 4), dizem que, por conselho do Bispo Macário, pa-

(1) De glor. Ma.rt;vr., 6.

(2) Sepp, Vie de Jésus Ohrist, vol. III, pág. 22.

(3) Liv. I, cap. VIII.

(4) Liv. I, cap. XVII.
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ra que houvess-e um sinal de Deus distinguindo a cruz do Redentor, 

foram levadas as três cruzes a uma nobre senhora de Jerusalém, 

atacada de moléstia incurável e às portas da morte. Ao contato da 

primeira e da segunda cruz, não experimentou .melhora alguma. 

Ao contato, porém, com a terceira, "de súbito, abertos os olhos, a 
mulher se levantou e, recuperando as fôrças, começou a percorrer 

a casa tôda, muito mais vigorosa do que era quando estava sã, e 

pôs-se a agradecer o poder de Deus ". S. Paulino de Nola (1) alude 
à ressurreição de um morto, e Sozómenes ( 2) o confirma: dizem, 

escreve êle. Finalmente, S. Cirilo de Jerusalém, dirigindo-se ao 

Imperador Constâncio, aponta os milagres realizados pela cruz ao 

tempo de seu pai Constantino, mas não desce a pormenores (3). 

Convenhamos, portanto, em que as três cruzes, no dia 15 de 

Nizan levantadas no Gólgota, eram mais ou menos iguais, e em 

que o Filho de Deus, colocado entre dois ladrões, foi verdadeira

n1ente, e sem distinção algun1a, alistado no rol dos celerados. 

Do modo de cruci/icar - Os condenados eram completamen
te despidos e assim nus os crucificavam, obrigados a ficar nesse 

estado durante horas e dias, expostos ao ultraje e à vergonha, a

penas cobertos pelas marcas da flagelação, com que os Romanos 

costumavam preceder a crucifixão ( 4) . Era esta a primeira regra 

e a primeira pena dêste martírio. 

Eram, às vêzes, amarrados à cruz e, assim iam definhando 

até morrer, con10 se fazia no Egito, segundo Xenofonte de Éfeso (5). 

Os Romanos porém, preferiam fixar o infeliz com dois pregos nas 

mãos ou nos pulsos, e outros dois nos pés. Também era usada uma 

corda para impedir a agitação e os movimentos convulsos do cru-

(1) Epist. XXXI, num. 5.

(2), Stor. eccl., liv. II, cap. I.

(3) Patrol. Grega, V, 33.

(4) Artemidoro, II, 58; Arrio, Epitect .• IV, 26: «lJ't in bal.n.eo vestibus exutus et

teápsum extendens, ut solent C2'U.cifixi »; Santo Agostinho, De civit. Dei, XVI, 2. 

(5) IV, 2.
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cificado. Plínio lembra, realmente (1) o spartu.1n (corda de junco) 
da cruz, como de influência mágica. 

E como é que, pràticamente, se atavam e pregavam à cruz os 
sentenciados? Apresenta-se, aqui, questão bastante delicada, que 
é bom seja preventivamente resolvida, a fim de que afastadas ques
tões secundárias sôbre as quais se faz mister ter opinião precisa, 
se possa continuar a narração sem digressões excusadas. Na viàa 
e Paixão · de Jesus Cristo também nos interessam as minúcias e 
desejamos precisá-las com exatidão e alcançar a certeza. 

Dois eram os processos de crucifixão: um, em terra) 
levantan

do-se depois ao mesmo tempo cruz e crucificado; e o outro consis
tia em prender o infeliz à cruz já erguida, e aí o ir amarrando e 
pregando, aos poucos .. Que se tenha usado a crucifixão em terra, 
não resta a menor dúvida. Lê-se, de fato, o seguinte, em S. Piônio 
de Smirna: " Eum igitur ligno fixum ,e(f'exerunt )) - " Fixado sô
bre o lenho, levantaram-no (2). E também Firmico Materno (3) 

escreve a respeito de um condenado: "Pat-ibulo suffixus
) 

in cru
cem crudeliter er·igitur ". " Pregado ao patíbulo, é cruelmente er
guido ria cruz ,, . 

Também se usava, porém, o outro processo. Os condenados à 
crucifixão, especialmente escravos, para mostrarem desprêzo pela 
pena e pela morte, subiam às v.êzes por si mesmos ao patíbulo, im
precando e maldizendo juízes, patrões e algozes. Plauto, na comé
dia Mostellaria ( 4), põe as seguintes palavras nos lábios de Tria
non: "Darei um talento (5) àquele que correr primeiro para a 
cruz, contanto que seja pregado com dois cravos nas mãos e dois 
nos pés". - "Ego dabo ei talentum) primus qui in cruc,im excu-.. 
c'u,rrerit; sed ea lege ut affigatur bis pedes) bis manus ". Mas' esta 
espontânea corrida para o horrendo patíbulo era excepção. Em ge-
ral, o réu era para ali levado sob tempestade de bordoadas ou, bem 

(1) Hist. Nat. XVIII, 11.

(2) Dos Acta. Ma.rt., 1 de fev.. em Ruinart.

(�) Astron. VI. 31.

{41) Ato II, cena I. 

(5) Era uma soma de ouro equivalente a mais de 5.000 francos franceses. Natu

ralmente que por tal prêmio não havia de querer Trianon que a crucifixão t'ôsse 

feita por meio de cordas, mas sim com cravos. 
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amarrado, içavam-no à cruz por meio de cordas, e ali era amarra
do ou pregado pelos algozes. 

Quando se usava um e outro sistema? E o que mais nos inte

ressa: qual o sistema usado com Nosso Senhor? A resposta ao pri

meiro quesito é fácil e óbvia. Se a cruz era fixa, e a ela era levado 
o condenado, dêste ou de outro modo, era mister fazê-lo subir, e,
assim, no alto, crucificá-lo. Era mesmo uma necessidade. Quando,

porém, o condenado levava por si mesmo a cruz para o local do su

plício, era natural fôsse crucificado em terra, e a seguir cruz e cru

cificado f ôssem erguidos juntos. A hipótese contrária, ou seja, de
primeiramente se levantar apenas a cruz e depois o réu e, aí, cru
cificá-lo, no alto, é inverossímil. O trabalho dobrado que os car

rascos eram obrigados a executar, primeiro erguendo a cruz, de
pois o condenado e, após, subindo por escadas, no meio de mil di•
ficuldades, ligando-o e amarrando-o, é tão desarrazoado que nem

vale a pena admiti-lo. Aos carrascos devia importar muito pouco
a penosa situação da vítima, é certo; mas, também não havia in
terêsse algum em multiplicar os incômodos de sua tarefa.

Admitindo isto, parece fora de questão a resposta ao segundo 
quesito. Jesus carregou sua cruz ao Calvário. Foi, portanto, cruci

ficado em terra, e, depois, suspenso com ela. 

Apesar disso, Bento XIV, falando certamente em caráter pes
soal, sustenta o contrário,· na obra De f estis, cap. VII. Da mesma 
opinião é Lipsius (1), com vários outros. Com o respeito devido 

a nomes tão autorizados, é mister dizer que êles não estão com 
a verdade. Talvez não hajam reparado bem na distinção entre as 

cruzes já erguidas e fixas e as cruzes po'rtáwis e, dai, é que vem 

muito provàvelmente o êrro em que incorreram. O senso cristão, 
porém, é geralmente contrário ao modo de ver de Lipsius e de 

Bento XIV. Começando pela carta apostólica de S. Barnabé, que 
no número 12 aparece excluir semelhante hipótese, e chegando aos 

mais autorizados comentadores, como Mons. Le Camus, Ollivier, 
Scotton, etc. (2) sem falar em S. Boaventura e no célebre Ludolfo 
Cartuxo, etc. todos sustentam que a crucifixão de Jesus Cristo foi 

(1) De Cruce. II, 12.

(2) Op. sit.
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feita em terra. Assim também se manifesta Emmerich. Tomemos, 

pois, neste ponto, a opinião comum, como a mais crível e verda

deira. 

Os sofrimentos dos crucificados - Eram indizíveis. O cruci

ficado, que já não fôra antes alquebrado por outras torturas, ou 

não tinha sido morto com o crurifragium ou por outro modo, podia 

viver ainda na cruz, não só durante horas, mas até por alguns dias, 

acabando somente pela angústia. Prêso por dois pregos de cabeça 

iarga nas mãos ou nos pulsos, e, com outros tantos, nos pés, sus

tentado por êles sôbre a carne sangrando, nu e imóvel, com os bra

ços estendidos, ali ficava, sôbre o lenho fatal, exposto a tôdas as

inte1npéries, aos ultrajes da populaça, às mordeduras e aos tor

mentos dos insetos, quando não acontecia, como de fato não rara

mente ocorria, de noite, ser assaltado por lôbos e outras feras que 

lhe devoravam as vísceras, sem que se pudesse mover ou defender. 

A hemorragia produzida pela aplicação dos pregos cessava ràpida

mente nas mãos em virtude da posição da vítima; já demorava: 

mais nos pés, 1nas a morte não ocorria em conse(,i üência dessa he

morragia. Alterava-se completamente a circulação do sangue: não 
podendo seguir seu curso normal pelas extremidades, afluía à ca

beça e ao coração, criando assim um sofrimento mais penoso que 

a própria morte. Uma febre ardente, e, com ela, insaciável sêde, 

devorava logo o infeliz. Mui acertadamente dissera Cícero ser a 
crucifixão '' crudel'issimum teten-irnumque su.ppl·icium n (1). Apu

leio "o extremo das penas" (2) e Ulpiano, "a pior das possíveis 

punições ". 
Era a pena reservada aos escravos, que nem homens eram 

considerados, e aos réus dos maiores delitos, banidos da sociedade. 

Para o cidadão romano e homem livre, esta pena não deveria nem 

sequer ser citada (3). Para o Hebreu, pois, o crucificado era um 

" arna1,d·içoado de Deus, segundo a expressão do Deuteronômio ( 4). 

(1) In Verr., V, 66.

(2) Aus Asin.. X.

(3) Cicero, Pro Rab., V., Sêneca, Epist., VI.

(4) XXI, 2B.
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" O infeliz condenado a êste suplício.-. escreve Staff er, em sua 

excelente obra sôbre a Palestina, pág. 115 - ali permanecia, sol
tando, no meio do populacho, gritos que as dôres lhe arrancavam: 

entre os espectadores, alguns eram indiferentes, pois já tinham 
assistido a uma centena de crucifixões, outros eram hostis: os 

transeuntes insultavam-no, os moleques jogavam-lhe pedras, e as 

horas se iam passando assim. Com a chegada da noite, o- crucifi

cado ali ficava sozinho com seus espantosos sofrimentos físicos, 

estonteado pela '[)Osca (1) e, muito mais, pela congestão crescente 
do cérebro. Sentia que a morte se aproximava a pouco e pouco, a
chando que ela vinha muito lentamente, e muitas vêzes, quando, 
pela manhã, o sol despontava no horizonte, e voltava o movimento 
nos arredores da cidade e perto dêle, ainda respirava, sofrendo ca
da vez mais, e suplicava ao primeiro transeunte que lhe acabasse 

·
·. · .

com a vida. Nem resposta lhe era dada. O suplício era de tal or-
dem que coisa alguma se -encontra nos anais da humana cruelda

de, que com êle se pareça. A história não conhece coisa mais atroz, 
e a bêsta humana era incapaz de conceber coisa pior ". 

Apesar de tudo isso, ainda existia uma dor que superava tô

das as demais, e atingia ao máximo, enquanto o crucificado con
servava a consciência de si mesmo. Era a desonra de um suplício 
inapagável de infâmia e de opróbrio. 

E à tal pena é que haviam condenado o Filho de Deus! E Êle 
a aceitava e entregava sua humanidade ao terrível sacrifício, para 

pagar por todos os homens a pena dos pecados e salvá�los, Êle, 
que era o único infinitamente digno de ser atendido; Êle que era 
que punha na fronte do crucificado e de tôda a sua família o estigma 
o único capaz de reparar o ultraje infinito feito a Deus pelo pecado,
tendo-se feito, por todos os seus fiéis, princípio de eterna salvação ".
- " Factus est omnibus obtemperantibus sibi, causa salutis " (2) .

Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, enviando-nos
Deus ao mundo o seu Filho Unigênito, para que vivamos por meio
dêle. . . enviou-o como vítima de propiciação pelos nossos pecados "

(1) Bebida inebriante.

(2) Aos Hebreus, V, 9.
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(1). E, assim, "Aquêle que não havia conhecido o pecado, fez-se 

\itima do pecado, para que nêle nos tornássemos justos da justiça 

de Deus " (2). 

Tudo isto é de fé. Oh imperscrutável abismo de justiça e de 
misericórdia divina!. . . Quanto reconhecimento, quanto amor de-· 

\·emos àquele que a tanto sofrimento se submeteu para nos sal

var! ... 

(1) São João, IV, 9-10.

(2) São Paulo, II. aos Coríntios, V. 2l..
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XIV - A CRUCIFIXÃO 

A hora - " Erat hora tertia et cruoifixerunt eum '' - " Era 

a hora terceira e o crucificaram". É assim que S. Marcos (1) 

descreve lacônicamente o espantoso episódio, e, como êle, os demais 

Evangelistas. Para aquêles recuados tempos, talvez fôsse o bas

tante. E era de fato o -suficiente
t 

pelo menos atendendo-se ao fim 

visado pelos Evangelistas, de darem aos fiéis sucinta crônica dos 

principais acontecimentos. Nós, para compreendermos todo o hor

ror do ato, precisa.riamos chegar às minúcias, servindo-nos dos da

dos da história, sem omitir o que aparece nas piedosas meditações, 

para não dizer inspiradas reflexões de almas privilegiadas. 

Quando S. Marcos diz que era a hora terceira ao crucificarem 

o Senhor, dá a entender - como já se recordou e é mister lem

brar - que ainda não havia começado a hora sexta, que abrangia

o espaço do meio dia à metade da tarde. Não devia, entretanto, es�

tar muito longe a hora sexta, como claramente se conclui de todo

o texto dos Evangelistas, do complexo dos acontecimentos e da ge

ral e constante tradição cristã.

O ambiente - Havendo chegado, então, Jesus, pouco antes do 

meio dia, ao lado dos dois ladrões, ao alto do Calvário, todos -os 

caminhos de acesso ao cume foram interditados pelos legionários, 

(1) São Marcos, XV, 25.
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para que o espaço ficasse livre e não fôsse embaraçado o ato de 

execução. 

Apenas foram admitidos alguns Fariseus, membros do Siné

drio e sacerdotes, os principais autores da condenação, a quem Pila
tos, como igualmente aos seus soldados, havia entregado Jesus pa

ra o suplício. Vamos encontrá-los daqui a pouco, aos pés da cruz, 

a desempenharem um papel dos mais oprobriosos - addere pe

re·unti ludibria" - mas, inconscientemente, e contra o seu entendi

mento, cumpriram, também, uma grande profecia. 

Por detrás dos legionários, de um lado, e na primeira linha, 

de luto e banhadas em Jãgrimas, estavam algumas mulheres, que, 

mal se importando com os motejos e insultos, mas impondo res

peito com sua dor, se haviam adiantado afoitamente à multidão, 

para ficarem o mais próximo possível do divino Mártir. Estava 

ali sua mãe, a Santíssima Virgem, a sua irmã, Maria Cléofas (1), 

Maria Salomé (2) , Suzana, Maria Madalena e também, segundo 

a tradição, Marta e possivelmente alguma outra. Com elas tam

bém se achava o mais jovem dos apóstolos, João companheiro e 

sustentáculo da dolorosíssima Mãe de Jesus. E dentro em breve os 

veremos todos aos pés da cruz, levando ao Senhor, à falta de outra 

coisa, pelo menos o confôrto de sua compaixão. E também vere

mos João alcançar dêle um prêmio, o maior que poderia esperar. 

Ao redor, desde- as encostas do Gólgota até os muros que cir

cundavam Jerusalém, em cima dêstes e pelas colinas e vales vizi

nhos, de onde a vista pudesse alcançar o cume do Calvário, estava 

tôda uma multidão de Hebreus da cidade santa, da Palestina, da 

dispersão que acorrera e se esforçava por ver, ao menos de longe, 

o terrível espetáculo.

Nem todos se sentiam embriagados de ódio e sedentos do san

gue de Jesus. Havia ainda os que de coração não aprovavam tan

tas injustiças e barbaridades, mas, não ousavam manifestar-se. Es

tavam presentes os inconsiderados curiosos. Estava o populacho, 

o povo ignaro, o " prof anum v-ulgus ", que nunca chega a alcançar

(1) Mãe de Tiago Menor e de José, chamados os irmã.os (primos) de Jesus (São

Matfms, XIII, 55). 

(2) Mater filiorum Zebedei (São Marcos, XV, 40).
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o fundo da verdade, que num instante muda d2 parecer e de fa

vor, à feição do vento e que, fanatizado, grita viva ou morra, a ser

viço dos embusteiros mais hábeis. Os que maquinam o delito são

os maiores culpados, mas os outros que, com sua vileza, aquiescên

cia e fanatismo, o favorecem, e de qualquer modo o apóiam, não
são menos censuráveis e réus. Daí se pode concluir, por fôrça de

lógica, que êsse povo, que se transferiu do Pretório para o Calvá

rio, e hora a hora aumentava de número; êsse povo que com tão

indigno c01nportamento assiste à crucifixão daquele a quem cinco

dias antes aclamara - "Rex Israel, benedictus in nomine Domi

ni ,, - é inexcusàvelmente solidário com s0us chefes no horrendo

crime, e, não menos que os algozes, macula as mãos no sangue

inocente, no sangue do Filho de Deus.

Entretanto, a voz interna da consciência, um sentimento ge

ral de preocupação, deveria ter posto cada um em guarda. Todos 

realmente pensava1n e não podia1n deixar de o- fazer, e em seu co

ração se perguntavam: não surgirá qualquer incidente? Nada de ex

traordinário virá a acontec�r? Pois o operador de tantos prodígios, 

aquêle que poucos dias antes fizera recobrar a vista ao cego de 
nascença, o que dera a vida ao morto e já sepultado Lá

zaro; o que confundira e com a sua sabedoria impusera silên

cio aos Escribas e aos Doutôres da lei; Aquêle, em suma, que se 

proclamara Filho de Deus, vai acabar assim miseràvelmente? Não 

poderia Êle, novo Gedeão, quebrar suas cadeias, escapar das mãos 

dos p��seguidores, como outras vêzes o fizera, e com um simpJes 

sôpro - " spi:ritu oris sui " dispersar os novos e piores Filis

teus, que o cercavam? 

Os próprios Sacerdotes, os membros do Sinédrio, e os Fari

seus, que ali se achavam, não se sentiam isentos de semelhante a

preensão. Procuravam sufocá-la e dissimulá-la, mas não o podiam. 

Por isso instavam com os verdugos, para que se apressassem. Ade-

1nais, já se notavam, pelo céu e pelo ar pavorosos sinais e se sentia 

nas pessoas alguma coisa que fazia, pelo menos, pressentir qualquer 

extraordinária perturbação dos elementos da natureza. Era preci

so, portanto, acabar o mais depressa possível com o odiado Galileu. 
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Os cr'u,eificadon�s - Como explicitamente afirma S. João (1), 

quatro soldados, rn,ilites (2), foram empregados para a crucifixão 
de Jesus e outros tantos deveriam ter servido para a de cada um dos 

dois ladrões. Repugna pensar que os legionários romanos, tão altivos 
e orgulhosos, se rebaixassem a tão desumano ato. Não dispondo, Pi
latos, porém, de litores, ministros próprios da justiça, eram os solda

dos que os deviain substituir. Daqui a pouco veremos que para o cru
r-ifragium eram também empregados êsses soldados. Supomos que 

tenham sido os grega·ri, que se encorporavam na legião como com
plemento, e que as mais das vêzes eram recrutados entre os bár

baros. E êstes, verdade seja dita, sentiam-se bem em seu pôsto, co
mo algozes e verdugos. 

Os preparativos - Havia o Senhor sido retirado debaixo da 

cruz, após a última queda, e já se achava agora ali de pé, pá

lido, triste e ensangüentado. Comovia vê-lo. Mas os verdugos, uma 

vez colocada a cruz no local da execução, e sem de modo algum 
se apiedarem da vítima, antes rindo à sua custa, disseram-lhe: 

"ó rei, devemos agora tomar as medidas de teu trono" (3). Bru
talmente o seguraram, a fim de o jogarem à cruz e marcarem os 

lugares em que deveriam ser pregados os cravos. Jesus deitou-se 
na madeira dura e enquanto os carrascos faziam as marcas de seu 

comprimento nas mãos e nos pés, os Fariseus ao redor soltavam 

risadas e mofas. 
Erguido de novo, quer uma tradição, aliás pouco verossímil, 

que o Senhor tenha sido retido numa caverna próxima ao tôpo do 

(1) XIX, 23.

í2) « Milites ergo cum crucifixissent curn, acceperunt vestimenta eius et feeerunt 

r;uatuor partes, unicuique militi partem>. Eram, portanto, soldados e eram quatro 

e•� que cometeram o delito. Aliâ.q, era de uso comum confiar a um manipulo de qua

�=-•:• ,:;oldados semelhantes execuções. Veja-se Políbio, VI, 33; Filão. « ln Fla.ccum », 

pág. 981, e ainda a Act. Apo,st. XII, 4, Santo Agostinho afirma-o também no Tra.ct. 

llB in J' oa.nn. 
(3) EmmP-rich, « La dolorosa Passione ».
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Gólgota, até que ficasse tudo pronto. Emmerich afirma-o explici
tamente, e na cidade de Jerusalém, no Templo sagrado, que encer

ra ao mesmo tempo o lugar do sepulcro e do Calvário, ainda ho

je se deixa ver, a certa distância da rocha do Gólgota, uma capela 
chamada da prisão de Cristo" (1). É bem possível que os algozes, 

diante dêste home1n sofrendo tanto assim e, no entanto, tão gran

de e subjugados pelo seu divino olhar, não se sentissem a vontade 

e procurassem afastá-lo. Pode bem ser, mas, de modo algum, é

coisa líquida e certa. 
Atabalhoada e apressadamente, puseram os algozes mãos à 

obra. Era necessário abrir as covas para nelas fincarem as três 

cn1zes, e, sendo o terreno rochoso, foi necessário fazer uso de ta

lhadeira. Com trados, foram abertos nas cruzes os furos para a 

introdução dos cravos das mãos e dos pés, e se adaptou um cepo 
para os pés, conforme a opinião de muitos. Na cruz de Nosso Se

nhor foi apôsta a inscrição, e se fizeram aqui e ali grosseiros sul

cos para a adaptação da coroa de espinhos, e para que o corpo do 

Senhor, tão lacerado e extenuado, pudesse melhor manter-se de 

pé. Feito isso, correram para apanhar o Nazareno e, com novos 

ultrajes e pancadas, arrastaram-no para onde se achava a sua cruz. 

Naqueles terríveis momentos, que pensamentos terão passa

do pela cabeça divinamente iluminada do Filho do Homem? Que 

palpitações em seu divino coração? Terá sentido a necessidade 

de repetir ainda uma vez a sublime oração de Getsêmani? Nes

tes pontos, os Evangelhos silenciam, mas podemos certamente su

pô-lo. Dôres atrozes lhe afligiam a cabeça e os membros, violenta 

febre o fazia estremecer. Via diante· de si a cruz e, em sua pres

ciência divina compreendia que outros padecimentos, mais hor� 

ríveis ainda, o aguardavam. Apesar disso, erguendo os olhos para 

seu divino Pai, e olhando também um pouco para a nossa infini

ta 1niséria., repetia no íntimo de seu coração: " Todavia, ó Pai, 

seja feita a tua vontade ". 

(1) Meistermann, « Nouvelle Guide de Terre Sainte �. pág. 80, o qual acrescen

ta: « O anônimo de 1095, Soewult, Daniel, visitaram a prisão d� Cristo, no antigo 

átrio do Santo Sepulcro». Nicola de Possibonsi (1345) assim desere"·e esta capela: 
« Debaixo do altar (do Gólgota) encontra-se uma cavidade profunda de um pé, com 

pinturas », etc. 
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A amarga bebida oferecida a Jesus - Era de uso entre os 

Judeus darem uma bebida inebriante ao condenado à morte. O Tal

mude de Babilônia (1) fêz disso uma prescrição, baseando-se nos 

sagrados livros (2). As senhoras nobres de Jerusalém estavam 
autorizadas a preparar essa bebida. Devia�se usar vinho forte em 

que se dissolvia incenso, ou absinto, ou mesmo essência de laran
ja, para tontear um pouco o paciente e abrandar a sensação do 
sofrer (3). 

Que as piedosas mulheres, que pranteavam a sorte do adorado 
Mestre, se oferecessem, de preferência a outras quaisquer, para pre
pararem essa bebida, a melhor possível para o confortarem, é por 
si mesmo coisa tão verossímil e natural que poderemos sem mais 
reflexão dá-la como verdadeira. É aliás o que a tradição e os mís
ticos nos asseguram. Ainda mais êstes últimos acrescentam que 
os soldados, longe de oferecerem esta bebida ao Senhor, a toma
ram êles mesmos, e lhe ofereceram outra, talvez aquela mesma 

que estava preparada para os dois ladrões. 

Diz S. Mateus: " Deram-lhe a beber, vinho misturado com 
fel " ( 4) e S. Marcos: " Deram-lhe a beber vinho com micra ". 
(5). Entre os dois Evangelistas, há evidente diferença, pois urna 
coisa é vinho misturado com fel e outra coisa é vinho misturado 

com mirra. A diferença, porém, é mera1nente literal e aparente, 
não substancial. Realmente, o vocábulo original de S. Mateus, que 
se lê no texto grego, xol.'38, traduzido na Vulgata por fel, signifi

ca fel, mas é certo que também designa qualquer substância amar

ga. Assim está escrito: " A sua uva é uva de fel" (6). A substân
cia amarga está, pois, especificada por S. Marcos, quando diz " Vi

num myrrhatum n. Nada impede, aliás, acreditar que os pérfidos 

(1) Tratado Sanhedrim. VI, 1.

(2) Proverb. XXXI, 6; « Date potum inebriantem pereunt ».

(3) Sanhcdrim, XII, 24; Gemara. Babil.. VI. 1; Maimonide, Comm., ib., CXIII;

Gretzer. De vino myrrhato. e. 2 e 3, etc ...

(4) XXVII, 34.

(5) XV, 23.

(6) Deuteron. XXXII. 32. • 
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Judeus, no caso do odiado Profeta, tenham adicionado ao vinho 
misturado com mirra um pouco de fel. É o que explicitamente a

firma Eutímio (1). 

Pôs Jesus os lábios no copo, mas não o quis b8ber. "Et cuni 
gustasset, noluit bibere" - Diz S. Mateus, e do mesmo modo S. 
Marcos: " Et non acoBp-it ". Por quê? Seria um protesto contra 
os crucificadores por causa da substituição e engano feito às pias 
mulheres? Quereria Jesus excluir de si qualquer bebida inebrian

te, para que de todos fôsse sabido estar Êle em si mesmo até o 

último instante? Seria o desejo de saborear sem lenitivo algum os 
padecimentos que deveriam alcançar nossa redenção? Cumpria-se 

assim, na primeira parte, a predição de Davi. . . " Deram-me por 
alimento fel e na minha sêde deram-me a beber vinagre" (2). 

Vamos ver daqui a pouco como também a s�gunda parte se cum

priu. 

J esils despojado da,s vestes - Os algozes, já tão mal dis
postos e enraivecidos, exaltados depois pelo vinho que haviam be

bido, desviando-o do fim piedoso das boas mulheres, pareciam a
gora tomados de um furor satânico. O condenado à cruz, como já se 
observou, deveria despojar-se das vestes, que fica�am pertencendo, 

segundo o Direito Romano, aos crucificadores (3). Nem êsses mes
mos soldados, em cujas mãos fôra posto o Redentor, eram gente que 

lhe poupasse essa humilhação. 

Caíram-lhe, portanto, em cima, desataram as cordas e cadeias, 

com que estava amarrado e começara1n a tirar-lhe o pálio ou si

rnila, que era a sua tradicional sobreveste. Jesus tremia de emoção, 

da cabeça aos pés tanto pela febre como pelas dôres. Que lhes im
portava isso? l\'Iaiores padecimentos deveriam ainda infligir-lhe. 
Para o despojarem das vestes de baixo e, especialmente, da túnica 

(1) Na realid:lde, o intérprete grego Eutimio, em seu famoso comentário sôhr�
os Evangelhos \(In Matth.) opina que peda.1:0s de fel tP-nham sido colocados pelos 
Hebr<::us no vinho oferecido ao Senhor. 

(2') Salmo, 68. 22 . 

. (3') Digest., 48, De vestib. damnat., XX, 6. 
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interior (1), que todo o Hebreu trazia spbre a pele, era necessá

rio retirar da cabeça do Profeta a coroa de espinhos. Arranca -

ram-Iha, abrindo-lhe novamente as feridas e fazendo-lhe escorrer 

pelas faces mais sangue ainda. A túnica interior, porém, havia a

derido às chagas e às marcas. Que importava isso? No Calvário, 

qualquer sentimento de piedade fôra terminantemente banido. Pu

xaram-na violentcmente, fazendo-a passar pela cabeça, enquanto 

que das feridas reabertas em todo o corpo escorria mais sangue. 

Ah! foi um tormento de arrepiar. Que sofrimentos indescritíveis 

provava então Jesus pela nossa salvação! 

Estava Êle agora em sua completa nudez humana, coberto 

apenas de chagas e de sangue, e já em condições de ser atirado 

para a cruz e nela pregado. As piedosas mulheres, e João, mas es

p�cialmente sua divina Mãe choravam, de longe, sendo que Ma

ria Santíssima, com tôda a angústia de seu materno coração, di

lacerado até ao extremo, suplicava ao céu lhe fôsse pelo menos 

poupada a humilhação da nudez do seu Unigênito, sôbre a cruz. 

Talvez quisesse aproximar-se ela mesma e oferecer-lhe o próprio 

véu, para o cobrir (2). 

Eis que de repente um homem vigoroso abre resolutamente 

caminho por entre a multidão, força a linha de guardas, precipita

se para o meio do círculo formado no Gólgota, e, com alguma coi

sa de imperioso em seus modos e ameaçando com o próprio punho 

os algozes, oferece a Jesus uma faixa e diz: "Deixai-me cobrir 
êste infeliz!" Os algozes, surpreendidos e estupefatos mesmo com 

a audácia do ato, nada tiveram a opor: a injustiça reconhece e 

cede lugar à justiça. Jesus toma aquêle pano, agradecendo-lhe com 

um daqueles olhares que dizem muito mais que quaisquer pala-

(1) Eutímio, em seu comnntário sõbre o Evangelho (loc. cit.), narra. e sustenta

com a opinião dos antigos Padres, que aquela túnica - << 1mnica. inconsutilis desuper 

context.i, :per totum » - fôra tecida pela Santíssima Virgem para o seu divino Filho, 

quando ainda menino, e que cresceu com t:le com o crescer dos anos, sem jamais se 
gastar. renovando-se assim o milagre de que gozaram os Hebreus no deserto, duran

te os seus quarenta anos de peregrinação·, qua.ndo. suas vestes cresceram e se con
servaram intactas por todo aquêlc tempo. Esta sagrada túnica, vendida pelos solda
clos, como é de tradição, e adquirida por devotos do Senhor, está hoje guardada 

em Tréves, na AlemanJ1a. onde é cuidadosamente conservada e só é mostrada cm 

público durante os grandes acontecimentos. 
(2) Ludolfo Cartuxo. De Passione, 1, 63. n. 5 e 7; Emmcrich, op. cit.
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vras, e cinge-se co1n êle. O desconhecido, conteµte com a obra pra
ticada, mas indignado com tudo quanto estava vendo, retirou-se, 

sen1 dizer palavra, com a mesma afoiteza com que surgira. Cum

pria sua missão. 

É Santa Brígida quem explicitamente nos narra êste episódio: 
"Stanbe autem filio meo (faz ela dizer a Maria Santíssima) Sicut 

natus erat nudo corpore, un-us tuno accurrens apportavit sibi vela

men, quo lpse exsultans velabat J\ etc. (1) Emmerich vê e descre
ve a mesma coisa, e ainda acrescenta outra tocante narração, qual 

a da recompensa imediata que se seguiu ao ato piedoso (2). 

Jesu,s pr('4ado na cruz - Entretanto, os Fariseus e os mem
bros do Sinédrio mostravam-s� mais e mais açodados. O ambiente 

já era sufocante. O céu, em pleno meio dia, apesar de sereno, fazia
se estranhamente escuro e parecia preparar algo fora do comum. 

Pelas estradas, não se caminhava, corria-se. Os quatro soldados to
maram Jesus e recolocaram-lhe na cabeça a coroa de espinhos, com
primindo-a bem para ficar firme. Não há a menor dúvida de que 
Jesus, quando na cruz, foi cingido com a coroa de espinhos. É o que 

(1) Revel., liv. I, e. X, n. 9, Alhures, liv. IV, cap. LXX, n: 6: acrescenta que
J csus, por causa disso, foi «qua.si consola,tus ». 

(2) Se bem que esta narração não tenha outro apoio, que eu saiba, a não ser
a palavra. desta. vidente, é no entanto, tão verossimil e bela que vale a pena referi• 

la. Aquêle homem, q-ue Deus escolhera para ato tão misericordioso era um longin

quo parente de São José e chamava-se Ionadab. Não era amigo decidido de Jesus, 

embora alim�ntasse simpatias pela sua doutrina. De Belém r.hegara a Jerusalém 
por ocasião da Pá..c;coa. tendo deixado em casa a mãe e a mulher enfermas, e os fi
lhinhos. Achava-se no Templo pela festa. Quando ouviu falar da nudez de Cristo 

na flagelação, ficou indignado. Ao aproximar-se a crucifixão, apossou-se dêle ex
trao�dinâria ânsia e como que empurrado por fôrça misteriosa, sal.u do Templo, 

correu ao Gólgota. impôs-se com sua coragem e cumpriu o ato magnânimo. De lá 

voltou ao Templo, e, quando por ocasião da morte do Senhor se alteraram os ele
mentos da natureza.. pensou no castigo de Deus. Deixava a cidade santa e voltava 
pensativo para Belém, quando, para grande maravilha sua. "1-'iU saírem ao seu en
contro, até à metade do caminho, os filhinhos, a mãe e a espôsa, vivas a sãs. Nã:o 

podia acreditar em seus próprios olhos, tão mal estavam elas, quando as deixara. 
Abraçaram-no e na1Taram-lhe o modo estranho com que lhes voltou a saúde. Pe1·to 

do meio-dia, entrara em casa uma mulher majestosa, que se aproximou do leito 
e lhes disse: 
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afirmam Tertuliano (1), Orígenes (2)., e outros. Narra-o Emme

rich (3) e também Santa Erigida ( 4), quando diz: Tunc carona 

spinea arctissinie capiti eius imposita fuit ". Tomaram-no e joga

ram-no à cruz, e ltle sem opor qualquer resistência, sem proferir 

palavra, estendeu-se dõcilmente nela, como se fôra manso cordeiro. 

A dois do.s algozes foi confiada a missão de manterem firme o 

paciente no duro lenho. Um terceiro tomava-lhe o braço direito e 

alongava-o na travessa, puxando a mão até o ponto onde fôra feito 

o orifício para o cravo. O último, apontando grande prego no centro

da palma da mão, desferia nêle alguns violentos golpes até a ca
beça ficar em contato com a palma e a mão ficava irremovivelmente

fixa sôbre a trave. O sangue chegava a esguichar até aos braços

dos carrascos, os dedos contraíam-se, enquanto dos lábios da vítima

escapava leve gemido (5). Da mão direita passaram ràpidamente

para a esquerda, na mesma cruel operação, renovando os espasmos

da vítima com indiferença de fera. Quão pavoroso e bárbaro é o gôs

to do homem pelo sangue humano, o deleite pela tortura e pelo di

laceramento de seu semelhante, de que tantos exemplos nos deixou

a história, e que agora estamos vendo iniquamente praticado com

o Santo dos Santos! E pensar que aquelas mãos grosseiras e bárba

ras foram contra Ele armadas por todos nós, por causa dos nossos

pecados, e que um dia devemos prestar contas a Êle, o Filho de Deus

crucificado!

<< Levantai-vos e ide ao encontro de Ionadab, que acaba de cobrir a vergonha de 

um desnudado ». As duas doentes num instante se sentiram curadas e levantaram-se 

do leito. Em agradecimento à mulher piedosa, queriam prestar-lhe honras e oferecer

lhe qua.Jquer presente, mas ela desapareceu, deixando pela casa tôda agradável perfu

me. Então, conforme ordem dela, puseram-se todos a caminho, e foi assim que vie

ram ao encontro dêle. Perguntaram-lhe depois que desnuda.do havia êle coberto. E 

Ionadab, entre lágrimas e suspiros, narrou a crucifixão de Jesus e os trC!mendos si

nais que o céu e a terra tinham apresenta'do naquele dia, e disse que Jesus, sem 
dúvida, era o Cristo e o Santo prometido de Israel. Puseram-se então todos tristes 

e se rasgaram as vestes choraram, louvando a Deus pelo imenso beneficio recebido, 

em recompensa de tão simples ato de piedade. 

(1) Contra. Iudeos, XIII.

(2) I.n Ma.ttheum Homil, 38.

(3) La. Pa.sslone.

(4) Liv. IV, cap. LXX. n. 6. R.evela.t.

(E') Ollivier, La. Pa.ssione, pág. 310; :Emmerich, loc. cit.
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Os pregos, à vista dos quais tanto se horrorizara Jesus, eram 

excessivamente grossos, de cabeça larga, e tão compridos que exce

diam de um dedo, de ambos os lados, o punho de mão normal. Para 

sustentar o corpo de um homem, e aguentar os esforços desespera

dos do crucificado, não podiam ser menores. O que s� conserva em 

Roma, o único restante dos quatro (1) achados por Santa Helena, 

e que tudo concorre para provar ser autêntico (2), mede doze cen

tímetros de comprimento. Conserva-se guardado em elegante e 

pequeno nicho de ouro, entre as preciosíssimas relíquias da Basílica 

de Santa Cruz de Jerusalén1. Mas, que calafrio não experimenta, ao 

vê-lo, a criatura qu2 se lembra ter sido, aquêle, un1 instrumento 

tão horrendo do martírio de Jesus. 

. " Pregadas as mãos, passou-se aos pés. Uma horrível convulsão

sacuàia o supliciado, enquanto se lhe esticavam as pernas dobradas 

pelo meio sôbre o tronco da árvore maldita. Que importavan1, po

rém, aos algoz�s, habituados àqueles espasmos e com pressa em a

cabar? " (3). 

Segundo alguns místicos, os pés não chegavam ao lugar desig

nado ( 4). Houve assim entre os soldados um momento de hesita

ção, até que um dêles bradou em horrenda zombaria: 14 E Êle mes

mo que não quer distender-se, mas nós o ajudaremos ". E logo co

meçou a esticar-lhe o corpo com violência até que os pés chegas

sem ao seu lugar. Era tão terrível aquela tensão que se tinha a 

impressão de que os membros estalavam. Entre os sofrimentos hu

manos, era êste certamente o mais atroz. 

O pé direito foi, enfim, pregado, e logo a seguir sôbre êle se 
pregou o esquerdo (5). 

(1) Teofano (Chronic., pág. 20) afirma que Santa Helena achou quatro pregos jun
to à cruz de Nosso Senhor e da inscrição. Infelizmente. enviou dois a seu íilh,:>, o Im

perador Constantino, e parece que um dêles foi lançado ao mar, para apaziguamento 
de uma pavorosa tempestade. 

(2) Veja-� Jta.oult de Fleury, Les instrumen.ts de la. Pa.ssion. obra eruditiasima.
(3) Ollivier, op. cit.. pág. 310.

(4) Ludolfo Cartuxo, op. cit., E:w.m.erich, .op. cit.

(6) Ê êste um ponto assaz discutido. Os Gregos representam sempre Jesus Cristo
crucificado com quatro pregos, dois nas mãos e dois nos pés, um ao lado do outro. 
Nonnio, poeta rlo st'-culo VI, diz na paráfrase do Evangelho de São João que os pés 
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Todo o corpo se contraiu num supremo esfôrço, procurando na

quele leito fúnebre uma posição menos dolorosa: o peito dilatou-se 

para aspirar o ar, enquanto a cabeça se revirou com um movimen

to convulso . . . O coração batia com violência, a bôca soltava ester

tores e soluços; grossas lágriinas sulcavam as f accs, enquanto os 

olhos arregalados pareciam invocar um pouco de compaixão e de 

alívio". Vã esperança: "A seguir, veio o desfalecimento; o Crucifi

cado parecia que ia desmaiar. . . curvou-se-lhe a cabeça, as lágri

n1as secaram, os membros distenderam-se" (1). Ah! Quem é capaz 

de pensar em tantos sofrimentos de Jesus sem se comover? 

Mas, os carrascos, satisfeitos com seu trabalho, ergueram-se 

zombando: "E agora, ó Galileu, solta-te, se és capaz, se és real

mente o Filho de Deus ". 

E, logo a seguir, começaram a erguer a um tempo cruz e cru

cificado. 

Elevação da cruz - Há de ter sido, provàvelmente, trabalho de 

poucos instantes. Aquêles algozes eram bravos e peritos artistas! 

Um manteve com firmeza o pé da cruz; o.s demais erguerain o tron

co, a pouco e pouco. Não tardou que Jesus aparecesse ereto sôbre 

a cruz, com a coroa de espinhos na cabeça, todo uma chaga, pingan

do sangue, enquanto os pregos, com as feridas produzidas na carne 

viva, o sustentavam. Horrendo espetáculo, êsse ! E as dôres incríveis 

que causavam! 

Uma vez erguida a cruz, era necessário levá-la para a frente al

guns passos mais, justamente para onde estava a cova em que de

veria -s�r plantada. Tomaram�na os algozes com certo cuidado, para 

não dilacerarem o mísero corpo. Conquanto, porém, houvessem em-

do Salvador foram pregados com um único prego, de grandes dimensões, e parecfl 
confirmar esta opinião São Gregório Nasianzeno, que chama à cruz t1icla.ve lig'num. 
No Ocidente vemos realmente prevalecer com freqüência, nas imagens do Crucificado, 
a sobreposição de um pé ao outro. A tradição grega, entretanto, que é mais c.onforme 
ao uso comum dos Romanos, parece seguida. também por S. Cipriano (Cla.vis sa.cros pedes 
terebra.ntibus - escreve êlc) e julga-se ser a mais óbvia e natural. Singular nisto é 
Emmerich, que apresenta pregado primeiro um pê, e depois sõbre êste também outro 
pé, com um cravo mais longo, que transpassou os dois. 

(1) Ollivier, op. cit., pág, 310.
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pregado todo o zêlo em regular os movimentos, impossível lhes foi 

não sacudire1n o crucüicado, e no ato de colocarem o tronco naco

va não puderam impedir o choque do pé da cruz com a dura rocha 

da escavação. A cruz balançou, o corpo do crucificado sofreu um 

abalo, e das feridas abertas nas mãos, nos pés e na cabeça coroada 

de espinhos, brotou novo sangue vivo, enquanto dos lábios do mártir 

saía um gemido de dor. A angústia superava as fôrças humanas. Je

sus inclinou· a cabeça. Parecia cair em delíquio (1). 

A multidão, diante do inenarrável espetáculo, sentiu calafrios 

de terror. Por instante, fez-se um silêncio lúgubre. Os próprios fe

rozes inimigos do Senhor mostravam-se sob forte impressão. Seria 

a consciência do delito a fazer ouvir sua voz perante a vítima? Se

ria sentimento de piedade à vista da tremenda catástrofe? Seria o 

terror que atormenta o delinqüente, depois da perpetração do crime? 

Talvez um pouco de tudo isso. 

Mas os algozes prosseguiam, obstinados cm sua obra. Sem mais 
se preocuparem com coisa alguma, fincam o pé da cruz, na cova, 
socam com pedras e cunhas os espaços livres dentro dela, para que 

o instrumento de suplício se mantenha firme. Logo a .seguir, erguem
junto do Nazareno os dois infelizes que com Êle haviam sido trazi
dos ao Gólgota e crucificados. Verificava-se assim à risca a profecia
de Isaías (2), como bem recorda S. Marcos (3): "êle foi contado en

tre os celerados". Entre dois assassinos (pois também o eram os
dois ladrões), como um dêles, quiçá o mais assinalado, foi colocado o

Santo dos Santos, o Filho de Deus. Que afronta à verdade! que ini
qüidade ! que ultraje!

Resta agora perguntar a quem se deve atribuir o requinte de 
tal afronta? É caso para ser examinado. Não, decerto, ao Governa
dor Romano, que estava tão longe de desejar aquêle drama, que 
tudo fêz para salvar Jesus. Não se deve esquecer, ademais, que, se
gundo as leis e costumes hebraicos, não teriam os dois ladrões 8ido 
justiçados naquele dia, se, arrancada ao covarde Governador a sen-

(1) Emmerich, A dolorosa. Paixão,

(2) LIII, 12.

(3') xv. 28. 
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tença de rnorte contra Jesus, não conseguissem os pérfidos Judeus, 

com diabólica destreza, juntar com Êle na pena os dois delinqüent€S. 

Havia, reahnente, o costume de, pela Páscoa, libertarem um 

condenado, mas jamais justiçá-lo, para que não fôsse empanada a 

alegria de tamanha solenidade. Lê-se, realmente, ( 1) que alguns 

anos depois, tendo o rei Agripa prendido e metido no cárcere o A

póstolo Pedro, e pensando em matá-lo para agradar aos Judeus, 

transferiu no entanto a execução para depois da Páscoa: "vole1is 
post Pascha producere eurn populo ". Ora, o dia da ·morte de Je

sus não era só o primeiro dia dos Ázimos, isto é, da Páscoa: era 

também a vigília do grande sábado da Páscoa - "era.t parasceve

Paschae n (2). Se neste dia, portanto, apesar das leis e costumes 

hebraicos, se efetuou a crucifixão do Senhor deve-se isso, unica

mente, às artimanhas, pressões e intimidações do Sinédrio judaico, 

diante dos quais Pilatos vilmente se inclinou. 

E, se à imaculada figura do Redentor foram associados dois 

ladrões, isso se deve às artes e pressões do Sinédrio, que quis pôr 

ao lado do divino Profeta dois malfeitores vulgares, como para e

quipará-lo a êles e aniquilar-lhe o prestígio. Pilatos, por sua vez, não 

soube ou não quis resistir. 

A colocação de Jesus no Calvário, entre os dois ladrões, não 

parece imputável ao Governador Romano. Realmente, que se lhe 

dava dessa minúcia, que lhe importava êsse pormenor? a quem 

importava, isso sim, era aos histriões dos Fariseus, Sinedritas e 

Pontífices, que S::! achavam no Gólgota, e que, sendo, em parte, os 

executores da sentença de morte, se esforçavam e procuravam meios 

e modos de humilhar cada vez mais e cobrir de ignomínias a glória 

do imortal Profeta. A êles, portanto, e só a êles, é que se deve atri

buir esta outra afronta ao Senhor. 

Estultos que eram! Contra sua vontade, e 1nuito longe de desa

creditarem e infamarem a Jesus, preparavam-lhe um monumento 

de glória. Realizavam a grande profecia de Isaías e, com isto mes

mo, acrescentavam a tantas outras, mais uma prova de sua divina 

(1) Acta Apost., XII, 4.

(2) São João, XIX, 14 e 31.
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r.nissão e o identificavam como l\tiessias. Enquanto a si mesmo se co

briam de ignomínias, exaltavam por tôda a eternidade aquêle a 

quem ultrajava1n. Vãos e n1iseráveis planos, os dos ímpios! 

Para q'lú8. parte estava voltado o Senhor na CT'U,Z? - No meio 

de tanta angústia e de tantas lágrimas, talvez pareça ocioso discutir
sôbre a posição do Senhor na cruz. Mas não é assim. Também as

menores circunstâncias na vida e Paixão d� Cristo têm sua impor�

tância. E é considerável a que aqui passamos a examinar.

De acôrdo com a tradição (1), e ainda com os místicos (2), Je

sus foi colocado na cruz com a face voltada para o norte e o poen

te, tendo atrás de si Jerusalém e seu grandioso Templo. 

Trata-se de mais uma refinada maldaàe. Em suas horas derra

deiras, Jesus não deveria ter a consolação de ver a cidade santa e 

fixar os olhos sôbre o Templo do Senhor. . . :€le que, por essência, 

tinha o direito de chamá-lo a casa de seu Pai! Ele que por; tantas 

vêzes o glorificara e santificara com sua presença! 1!:le que lhe ha

via expulsado do recinto os profanadores! Êle que ali tantas vêzes 

falara divinamente e operara prodígios tantos. Êle, por um plano 
maligno daqueles ímpios, deveria ser para sempre privado do con

fôrto de o rever, e era agora compelido a voltar-lhe as costas ... 

Eis aí os fatos. Jesus, por vontade expressa dos Judeus, foi o

brigado a voltar as costas a Jerusalém e ao Templo. Que funesto 

presságio! Que horror, quando o Senhor é obrigado a desviar os o

lhos de um povo e de uma cidade. Jerusalém e o povo hebreu dentro 

em breve o verificarão. Não se hão de passar senão poucos anos, a 
presente geração ainda estará viva, e a cidade santa será sitiada 

pelos exércitos, atacada .e destruída. O grandioso Templo, maravilha 

do universo, incendiado, demolido, reduzido a montão de pedras, on-

(1) Sedulius e o autor dos Conm1entl in Ma1'Cwn, atribuidos a São Jerônimo. A

mesma disposição do Calvário, apóia o principio de que J�sus foi crucificado « hume
ris ad Rierosolyma.m versis » - «os ombros voltados para J crusalém.». 

(2) Ernmerich (A dolorosa. Pa.ixã.o) diz expressamente: « A face de J Hsus esta,·a
voltada para noroeste ». 
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de reinará soberana e perpétua a abominável desolação. E êste po

vo, o povo deicida, dizin1ado pela fome, pela mortandade e pelo fo

go, será dispersado vendido como escravo, e andará errante por tô

da a terra, odiado pelo n1undo inteiro. Espantosa justiça, a de Deus! 

Nias Jesus Cristo, do alto da cruz, volve o olhar pressago e be

néfico para o ocidente, aquêle ocidente onde está Roma é a Itália, 

onde dentro em breve despontarão tantas nações cristãs e resplan

decerá gloriosa inumerável plêiade de mártires e santos, a Ele fiéis, 

até à morte. E seu coração, ainda que náufrago na dor, está conso

lado por isso. No ocidente, para onde volve o olhar, surgirá aquela 

Roma cristã que há de ser o centro de seu reino indestrutível, do 
seu império espiritual sôhre tôda a terra, a Igreja Católica. Cairá o 

prepotente povo Hebreu que o crucificou; cairá o colosso domina

dor do mundo, o In1pério Romano, depois de haver feito .solene e 

repetida justiça sôbre o povo deicida; cairá êk� mesmo, punido por 

Deus, pelas mãos dos Bárbaros, porqu2 ébrio de sangue dos mártires, 

membros gloriosos do corpo místico de Cristo. Outros impérios, ou

tros reinos, outros povos, outras dinastias surgirão e cairão, mas o 

reino do Crucificado não cairá jamais. . . Cismas, heresias, insídias 
defecções e perseguições debalde o hão de assaltar. Fundado sôbre 

aquêle Pedro que hoje vimos sair tristemente medroso, sem arn1as, 

sem soldados, mas sustentado por aquêle que disse: " As fôrças do 
inferno não prevalecerão contra a minha Igreja " (1). " Eis que 
estou todos os dias convosco, até ao fin1 dos séculos" (2), sobrevive
rá Êle superando todos os obstáculos e caminhando invencível para os 

seus imortais destinos. São quase dois milênios dêste prodígio. 

Quem não o vê e não tira dêle as lógicas e inelutáveis conseqüên

cias, não possui o dmn da inteligência: tendo olhos, é miseràvel

mente cego. 

(1) São Mateus, XVI, 18.

(2) São l\'Iateus, XXVIII, 20.
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XV - CONSUMlVIATUM EST 

Divisão das vestes - Erguido na cruz o Senhor, os quatro sol

dados tomaram as vestes para reparti-las entre si; e, afastando-se 

para um lado, dividiram-nas em quatro partes, uma para cada um. 

Mas, chegada a vez da túnica, veste interior, completamente tecida 

sem costura, de princípio ao fhn (1) disseram: " Não a cortemos, 

mas sorteêmo-la, para ver a quem toca (2). Assim o fizeram; e 

assim cumpriram inconscientemente, à letra, as palavras do salmo 

Davídico XXI, profético da Paixão do Senhor " Transpassaram-me 

as mãos e os pés; contaran1-me todos os ossos. Êles me olharam e 
com isto se satisfizeram "; quando o Senhor, mil anos antes, pela 

bôca do Profeta, se lamenta da sua crucifixão e da sua desnudação 

na cruz; e depois prossegue: " Dividiram entre si os meus hábitos 

e lançaram a sorte sôbre as minhas roupas" (3); descrição exatís

sima de quanto foi praticado pelos crucificadores. 

lVIais que o cumprimento de uma profecia, porém, esta conser

vação da túnica do Senhor era predição e símbolo do futuro. Santo 

Agostinho ( 4) vê nisto a magnífica unidade da Igreja, fundada sô-

(1) Vide pág. 307, nota ao § Jesus despido dos vestidos.
(2) São João, XIX. 23-24: Milites ergo cum crucifixissent eu.m, a,coeperunt vesti

menta. eius et fecerwi.t quatiuor partes, unicuique militi pa.rtem et tunicam: erat a.utem 
tum.ca. incon.sutilis desuper contexta.m per tl1tum. Dixe.."'llnt ergo a.d invicem: Non scin

da.mns ea.m, sed. sortia.mur de illa. cujus sit. 
(:-1) Salmo XXI, 17-19: Poderunt ma.nus mea.s et pedes meos dinumeraverunt om.nia 

ossa. 1nea.. :Ipsi vero consideraverm1t et inspexernnt me; diviserllnt sibi vestimenta inea, 

et supel" vestem mea.m DUiSerunt sortem. 
(4) Tract. in Joannem.
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bre a caridade: Tu.-n·ica illa sign-ificat unitatem, quae- caritatis ·uin

cu.lo continetur. E a integridade da veste inconsútil em confronto 

com o véu do Templo, rasgado por ocasião- da morte do Senhor (de 

que se falará em seguida), para Santo Atanásio representa a inde

fectibilidade da Igreja ante o fim da lei mosaica e o da Sinagoga: 

Et velum ,quidam sc-issum est; sed t'l.tnica Servator•is, ne a militibus 

q-uidern scissa e.�t sed tnan.sit integra: rnanet enim Evangelium sem

per integrum, cum inte-rirn dissipentu,r u1nbrae (1).

Embaixada a Pilatos para m·udança da inscrição - Levanta

do Cristo na cruz, apareceu e foi notada a inscrição em três lín

guas: JESUS NAZARENO REI DOS JUDEUS. 

Com· isto, sentiram-se grandemente contrariados os sacerdotes 

e os velhos anciãos, tanto mais que os soldados romanos, zombando 

daquele título, riam e maliciavain. 

Mandaram, então, depressa uma deputação a Pilatos, para que 

mudasse a inscrição e dissesse, não rei dos ju.deus., mas sim, êle d-isse 

eu sou o rei dos Judeus (2). 

Pilatos, porém, já farto da demasiada condescendência que u

sara para com o Sinédrio e o povo hebreu e, talvez, sentindo-se, 

por disposição divina, indignado, revestiu-se desta vez de tôda a sua 

autoridade, e respondeu ex-abrupto: Quod scripsi, scrips-i "o que es

crevi, escrevi ", isto é, " escrevi bem '', e os despediu desiludidos. 

Em realidade, êle havia escrito bem. Jesus é e será eternamente o 

Rei dos Judeus, o esperado Messias, o Redentor. 

Pilatos, desta vez, havia magnificamente cumprido, embora in

conscientemente, a missão que lhe assinalara a Providência. 

(l.') Sermo de Cruce. 

(2) ·São João, XIX, 20-22.
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Os frnvropérios - Em seguida ao momento de silêncio e de 
pasmo trazido pelo aparecimento de Cristo sôbre a cruz, houve ime
diatamente violenta e vergonhosa reação. Revolta verdadeiramente 
narrar e descrever fatos tão repugnantes. Provocar quem não se 
pode mover, mofar de quem sofre, escarnecer de quem geme no es
pasmo da aflição e derrama lágrimas e sangue, são atos tão contrá
rios a todo sentin1ento de humanidade, que parece impossível que 
um povo, o povo de Deus, pudess� descer à baixeza de praticá-los! 
No entanto, até isto sofreu o Senhor. Com efeito, daquela multidão 
levada ao Calvário, por ódio ou mórbida curiosidade, muitos (di
zem os Evangelistas) tendo visto na cruz o Senhor e, preparando
se satisfeitos para partir, também porque o céu estava assumindo, 
a cada momento, um aspecto mais ameaçador, muitos quando pas
savam de fronte ao_ Crucifixo (pra.etere•gntes)) voltavam a cabeça e, 
longe de se apiedarem, vociferavam contra Êle: " Eia, tu que des
tróis o Templo de Deus e em três dias o reedificas, salva-te agorf� 
a ti. Se és o Filho d� Deus, desce da Cruz" (1). 

Jesus para êsses era um pretendente audaz, para não dizer um 
blasfemador, que a majestade do Grande Conselho havia esmagado, 
uma luz que bruxo!eara um instante e se apagara, um homem para 
todo o sempre aniquilado. ó falsos e iníquos jui.zos do mundo! 

Seme!hantemente, e mais e pior ainda do que o povo, os Prín
cipes dos Sacerdotes, os escribas e os sen-iores, ébrios de ódio contra 
Jesus e orgulhosos da própria vitória, com sarcasmo cruel lhe gri
tavam em rosto: "Salvou os outros e não se pode salvar a si mes
mo! Se és o Cristo, o ;eleito de Deus, desce agora da cruz para que o 
vejamos e acredite1nos em ti! Êle confiou em Deus! Este que o li

berte agora, se lhe quer bem, já que assitn disse: '' Sou o Filho de 
Deus" (2). 

(1) Pra.etereu:ntes a.ntem blaspllem:i.ba-nt eum moventes capita, sua.. et dicen.tes: Va.h !

qili destruis Templum Dei et in t1iduo illud reaedifica.s, salva. temetipsum. Si filius Dei 

es, desce-nde de cruce Sã.o ll,:ta..teus, •{XXVll, 39-40). São Ma1•cos (XV,, 29-30) e Sã.o Lu
cas (XXIII, 35): Et sta.ba.t populus spe<:ta.ns e derideba.nt -eun1 plincipes cum eis ... 

(2) Similiter et 1>rincipes sacerdotum, illn.dentes cum Sctibis et seru.01•ibus-, dice

ba,nt: Alios salvos fec:l.t, seipsmn non potest salvwn fa.cere. Si rex Israel est •(Chris-

214 



Iguais injúrias, e com tôda � violência e ira da própria deses
i;Cração, irrogavam a Jesus os dois ladrões, co1n Êle crucificados {1). 
E para que nada faltasse à amargura dêsse cálice, os próprios guar
diões da ordem, os soldados, uniam-se a êsse côro infernal e acer
cando-se do Senhor e oferecendo-lhe, por zombaria, vinagre, diziam
lhe: "Ah! se és o rei dos Judeus, salva-te" (2). 

Era um tumulto desenfreado; um furor diabólico parecia ha
ver-se apossado daqueles insensatos; à angústia hedionda e ao sofri-
1nento atroz do Crucificado juntavam-se o ultraje, a provocação e 
o motejo; às dôres, o vilipêndio.

:Mas, também isto havia sido predito, e os Judeus parecia ha
verem estudado a sua exata representação. De fato, no livro da Sa
bedoria (3) fala-se do justo perseguido e morto pelos ímpios. Na
quele justo e naqueles ímpios, os Santos Padres, a Igreja, o- próprio 
texto sagrado não permitem que se vejam outros senão Cristo e os 
judeus: e com tal veemência de expressão que, como bem observa 
Latãncio, ( 4) mais que uma profecia, é uma pintura viva do suplí
cio infligido ao Senhor. Dizem, de fato, os ímpios: "Esmaguemos 
o justo, porque nos é nocivo e contrário às nossas obras; exproba
nos os vícios da lei e propala, com prejuízo nosso, os erros do nosso
viver; gaba--.se de possuir a ciência de Deus e dá-se -o non1e de Filho

de Deus; Êle se tornou o censor dos nossos pensamentos e blasona
de ter por pai o Senhor. Vejamos, portanto, se suas palavras são
verdadeiras e saberemos qual será o s�u fim. Por isso que, se Êle
é o verdadeiro Filho de Deus, êste o protegerá e o salvará das mãos
dos seus inimigos. Tentemo-lo com injúrias e com a tortura, a fim
d� conhecermos a sua virtude e provarmos a sua paciência; conde
nen10-lo à morte ultrajan11íssima e saberemos então se Deus o to

ma sob seu cuidado, de acôrdo com as palavras dêle ''. Nestas cir-

tus Dei electus-), descenda.t .n'llnC de cruce (ut videamus et creda.mus); co.nfidit in Deo, 

liberet nunc, si vult eum: dixit enim: Quiz. filius Dei sum (Sã.o Mate"J.S, XXVIl, 41-43; 

Sã.o Marcos, XV, 31-32; São Lucas, XXIII, 35-37). 

(1) l!dip!!i'Ulll et la.trones, qm cr11cifixi era.u.t ewn eo, impropera.ba.nt ei (São Ma.

te11s, Xli:VI.t, 44; Sã.o Marcos, XV, 32). 

(2) Ill•.:,dcb;:,nt a.ute1n ei et 1nilitei. a.ccedentes e� a.cetu:m offere:n.tes ei, et di

centes: Si tu es rex I11da.eon1m, salv-u:m te fa.c •(Sã.o- Luca.s;, XXIII, 36-3'7). 

(3) (",ap. II, v. 12-20.

(4) Vide ll.iartini e Calm<!t, ibidem.
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cunstâncias, portanto, se achava o Redentor. Sofria mais do aue a 
.. 

1nente e o coração de um homem possan1 imaginar; sofria propter 

nostra1n salutern
., 

e sofria ainda pela salvação daquele povo que era 

o seu e a quem Êle tanto amava e beneficiava; e nem sequer um

olhar, uma palavra de comiseração e de confôrto lhe vinha de qual

quer lado.
Ali estava, é bem verdade, um grupo de mulheres piedosas e 

João, e, com êles, a Mãe dolorosíssima de Jesus; mas, ai, eram repe

lidos para longe e sobrepujados pela multidão, enquanto, em volta 

da cruz, sem diminuição de trégua, bramia a turbamulta infernal. 

Prim,eira. palavra de Nosso Senhor (1) - Enquanto a multi

dão assanhada urrava, o Sinédrio blasfemava, os soldados escarne

ciam do divino Red2ntor e os dois ladrões se uniam à multidão nas 

imprecações, Jesus ergue penosamente a cabeça coroada de espinhos 

e, olhando para o céu, exclama: " Pai, perdoa-lhes, porque não sa

bem o que fazem ". 

ó palavras divinas! Quem seria capaz de formular êsse pensan1en

to, senão a caridade _infinita do Homem Deus? Nunca, até então, 

lábios humanos haviam proferido semelhantes palavras. E se, de

pois de Jesus, têm aparecido casos análogos, é sempre Êle, o Se

nhor, quem os realiza por intermédio dos seus eleitos. Ele os prece

deu no exemplo, Êle com a sua graça, os encoraja e eleva acima das 

fôrças da natureza. 

A conversão de um dos ladrões - E manifestou-se de súbito 

o efeito das palavras de Jesus. Tomado pelo assombro, um dos la
drões, o da direita, conhecido vulgarmente por Dimas, olha atô
nito -o Senhor ·e reflete. Como?! Maltratam-no e cobrem-no de a

frontas e Êle implora o perdão àqueles que o maltrata1n e insul

tam! A imprecação expira-lhe nos lábios; seu coração comove-se

(1) Pa.ter, dimitte illis; non enim soiunt qu.id faciunt (São Lucas, XXIII, 34).
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e êle sente-se possuído de respeitosa. compaixão pela grande Víti

ma que lhe está vizinha. Êle, como o seu companheiro da esquer

da, Gesmas, havia ouvido falar do grande Profeta de Nazaré; o mes

mo furor com o qual naqueles últimos momentos o tinha visto aco

metido pelos Fariseus, tornava-o maior aos seus olhos e a graça co

roava as boas disposições de seu ânimo. 

E assim, enquanto Ges1nas, dirigindo-se cheio de ódio para o 

Senhor, dizia: '' Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós " (1); 

Dimas transmudado já em outro homem, volta-se irritado para o 

companheiro e o repre2nde: " Nem ao menos tu, que -estás para mor

rer, temes a Deus? E nós morremos, justamente-, porque recebe

mos a paga que devíamos esperar de nossas obras. Mas, êste ne

nhum mal praticou" (2). E, depois, dirigindo-se a Jesus, com 

voz suplicante, murmura humildemente: " Senhor, lembra-te de

mim, quando estiveres em teu reino" (3). 

A aparente discordância entre o que narram S. Mateus e S. 

Marcos (loc. cit) - que os dois ladrões se unia·m à turba em seus 

impropérios contra Jesus, e o que relata S. Lucas, isto é, que um 

dos ladrões injuriou o Senhor e que o outro, pelo contrário, o de

fendeu, é fàcilmente conciliável. Distingue te1npora, et conciliabis 

iura. De fato, S. Mateus e S. Marcos falam prolixamente dos im

propérios da multidão, aos quais se uniam os dois ladrões; mas, 

não falam do subsequente perdão implorado por Jesus para seus 

perseguidores e nem tão pouco da conversão de Dimas; S. Lucas, 

ao contrário, depois de assinalados os ultrajes, detém-se a relatar 

o ato sobrehumano de misericórdia do divino Redentor, que ne

nhuma impressão causa ao mau ladrão e até o incita a uma sutil
insolência: enquanto que o outro, maravilhado, se ressente, cen

sura o companheiro e implora misericórdia a Jesus. Isto transpa

rece claramente do confronto dos textos: e esta é a interpretação

(1) São Lucas, XXIII, 39.

(2'> id., 40-41.

(3) id., 42.
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que lhe dão os teólogos. Portanto, nenhuma. dissonância; e as pas
sagens do Evangelho naturalmente se completam. Assim o enten
de também São Jerônin10 (1). 

1\/Ias vem aqui a propósito algun1as reflexões: Jesus nos ensi
nou e prescreveu perdoar as ofensas e ajudar e amar os que nos 
maldizem. Mestre perfeito e divino, à doutrina fêz seguir o exemplo 
e exemplo insuperável e sublime (2). 

Mas é necessário meditar ainda! Jesus diz: Pai, perdoa-lhes! 

E com estas palavras não detém o olhar sõmente sôbre os inf�!i
zes que o rodeiam. ó não! Êle o estende para longe, no caminho 
dos séculos, a quantos, com os próprios pecados, (segundo a forte 
expressão de S. Paulo) (3) tornaram a sacrificar en1 si mesmos o 
Filho de Deus. " Para todos, realmente, Êle implora perdão ,

, 
. As

sim o afirma claramente S. João Crisóston10 ( 4). ó caridade in
finita de Jesus que "tendo, nos dias de sua vida terrena, elevado a 
seu Pai Onipotente preces e súplicas acompanhadas de clamores 
e lágrimas, foi ouvido tão só pela sua nobreza

,
, (5). Na verdade, 

como nos doutrina S. Paulo, " a caridade de Cristo nos compele 
a amá-lo". Car-i'tas Chri.sti urget nos (6). Pecadores, que desven
turadamente o somos, como se nos abre o coração diante desta 
consoladora caridade. Fitando o Crucifixo, e sentindo que aquelas 
divinas palavras: PAI, PERDOA-LHES, foram proferidas tam
bém para nós e por nós, que poderemos temer? Que consolação, 
quanta esperança, que aura de vida não deve palpitar em nossa 
alma! Se alguém houver pecado, exclama S. João, "não desespe
re, pois, temos junto ao pai, por advogado, a Jesus Cristo, o Jus
to; Êle é o medianeiro das nossas faltas" (7), pois, pagou corr4 

(1) In Matthaeum.
(2) São Leão Magno, Serm. I de Pass.; São Bernardo, de i'a,ss. Dom., 8, conforme

todos os Padres.

(3) B\U'SUS crucífigentes sibimetipsum Filitun Dei (Aos !iebreus, VI, 6).

(4) Dimite, illls, idest: dimitte Juda.eis etc. dinútte oninibus omnino (Hom. in

Matth., in une loc). 
(5) &lo Paulo, aos Hebreus, V, 7.
(6) Aos Coríntios, V. 14.

(í) As cartas, II, 1-2.
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usura o bébito de nossos pecados e satisfez à divina justiça (1) . 

. Assim o é, certamente, e é de fé. Jesus, pois que só Êle o podia 

fazer, implorou e obteve o perdão dos pecados e a graça: e esta es

tará sen1pre pronta para nós, se pelo sofrimento e pelo amor nos 

unirmos ao nosso dilvino Redentor. lVIas Deus nos deu também a 

liberdade, e não no-la tira; e nós poderemos abusar indignamen

te dela, com.o acabamos de ver nos dois tremendos exemplos: do 

mau ladrão e dos obstinados hebreus. 

Seg1inda palavra de Nosso Senhor (2) - A conversão de Di

mas era completa: Pensou: não pode sei� um .simples homem quem 

possui tamanha virtude: Êle implora ao Pai celestial o perdão pa

ra seus inimigos: é, pois, o seu Filho predileto; é, por conseguinte, 

o verdadeiro profeta, o esperado Rei de- Israel, o Messias. A luz

se fazia no seu espírito obediente à graça. E, como um dia, no

Templo, o Publicano, não ousando levantar os olhos, se limitava a

bater no peito e a dizer: " S�nhor, perdoa-me a mim pecador ",

assim o bom ladrão não ousou pedir ao Senhor a libertação das

penas, nem implorar o perdão, mas dirigiu-lhe a mais humilde e

a mais tímida das súplicas: "Senhor, lembra-te de mhn ". Quan

ta fé, quanta !uz em um_ só instante, naquela pobre a1n1a! Admirá

veis efeitos da graça divina! E Jesus, generosamente, como sem

pre, com um sentimento de inebriante doçura, responde: " HoJ�

estarás comigo no Paraíso''. Palavras suaves, cheias de confôrto

e que somente Deus podia pronunciar. Que bálsamo para o cora

ção daquele infeliz. A sociedade o rejeitava como um miserável

pária, enxotando-o do mundo. Jesus acolhe a sua contrição, per�

doa-lhe as faltas e promete-lhe sem tardança o Paraíso: hoje, ho

je mesmo estarás comigo naquela pátria abençoada! Palavras es

tas, todavia, de verdadeiro assombro. Um dos ladrões abre seu co

ração à luz da graça e salva-se: e o outro? - está junto ao Divino

Redentor, ouve as mesmas palavras, compartilha dos mesmos be-

(1) Jl:Iartini, Bíblia Sagrada (neste lugar).

(2) Hodie mecUlll eris in Paradiso (São Lucas, XXIII. 43).
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nefícios, mas fecha os olhos, endurece os ouvidos à voz do Senhor 

e se p�rde. 

Quão freqüente e humildemente devemos repetir a invocação 
do Salmista: " Senhor, fazei com que nossos ouvidos não sejam 
surdos à vossa voz! " 

Parece (e é natural que assim fôsse e cumpre mencioná-lo) 

que o bom ladrão tomara o partido de Jesus, não somente contra 

seu companheiro da esquerda, n1as também contra os pérfidos e 

zombeteiros judeus. Di-lo expressamente Ventura, (1) como coi
sa confirmada por muitos, e o insinua, parece, S. Leão Magno 

(2), com estas palavras: USQUE AD ORUCEM REUS
) 

F'AOTUS 

EST REPENTE CONFESSOR. Também Emmerich concorre para 

o fazer acreditar. Narra, de fato, que Dimas, o ladrão da direita

com aquela prece do Senhor, recolheu n'alma um raio de luz, e

disse dentro em pouco aos judeus: "Como é possível que o inju

rieis e que Êle rogue por vós? ó, Êle é o Profeta ". Esta inespera
da censura, na bôca de um miserável assassino, despertou sério
tumulto entre os motejadores, os quais foram em busca de pedras

para lapidá-lo sôbre a cntz. O capitão Abenadar, porém, impediu
tal coisa; repeliu-os e restabeleceu a ordem e a calma.

As trevas - Tudo quanto está narrado ocorria ràpidamente, 

tanto que a um fato, sucedia logo outro e, nessa confusão, a escu
ridão que vinha crescendo no céu parecia, à primeira vista, que 
não havia sido notada. Mas, em breve se operou tal mudança, na 

natureza, e sobreveio tão grande perturbação, que encheu de afli

ção e desalento todos os ânimos. Escondeu-se, de todo, o sol, e as 

cstrêlas, com uma coloração avermelhada, apareceram no firma
mento. E, naquela escuridão inesperada do meio dia, um estranho 

terror apossou-se dos homens e dos animais. Os escarninhos cala-

(1) Homilia 80 da. Paixão, pág, 2.13, em nota.

( 2') Sermão II de Pa.sstone.
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ram-se
., 

os Fariseus buscavam explicar naturalmente o fato, mas 

sua tentativa frustrou-se, e também êles foram tomados em breve 

de angústia íntima. Não havia um só homem que não tivesse os 

olhos voltados para o céu. Dêste fato tão extraordinário é justo que 

se diga alguma coisa de mais preciso e esclarecedor, para confôr

to mesmo de nossa fé. 

A escuridão sobrevinda por ocasião da morte do Senhor, a

sexta hora super universam terrarn ·usque ad horam nonani, é- fl.-

testada por S. Mateus, (1) S. Marcos (2) e S. Lucas (3) quase 

com idênticas palavras, e o último, no cap. V, 45, expõe claramen

te que se tratava de trevas, acrescentando: " o sol escureceu" -

et obscuratus est sol. 

Êste entenebrecer do sol não era, porém, um dêsses eclipses 

normais, que sobrevem quando a lua passa entre aquêle astro e a 

teITa: 1) porque era o plenilúnio da Páscoa e a lua não poderia 

estar interposta ao sol e à terra, mas, do lado oposto a esta, o que 

possibilitaria, sim, um eclipse lunar, porquanto a terra, projetando 

sua. sombra Rôhre a lua, podia interceptar-lhe a luz do sol; porém, 

nunca o inverso; 2) porque o eclipse solar motivado pela inter

posição da lua não pode durar três horas: a passagem do disco 

lunar diante do sol é relativamente breve e o desaparecim�nto 

total dêste é de poucos minutos, como o sabem todos aquêles que 

tenham observado êste fenômeno e nem pode ser de outro mo

do, devido ao curso rápido e contrário dos astros, que se cruzam. 

Era, por conseguinte, um fato extraordinário êste que então 

ocorria; um eclipse solar (chamemo-lo assim) contrário a tôdas 

as leis é um prodígio. A maldade dos judeus havia desnudado a 

humanidade santa do Verbo, e o divino Pai a envolvia milagrosa

mente em trevas, como em veste misteriosa, e dava, ao mesmo 

tempo, primeira demonstração do seu desdé1n, e fazia terrível a

meaça. 

Tal acontecimento, de que os Evangelistas nos asseguram, não 

poderia permanecer sem vestígio na história; dêle encontramos 

(1) XXVII, 45.

(2) XV, 33.

(::t) XXIII, 44.
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larga n1emória nos autores sacros � profanos. Ve1n, en1 primeirc 
lugar, S. Dionísio Areopagita, que, achando-se em Hcliópolis no 
Egito, na idade de 25 anos, em companhia de seu amigo Apollof a
ne, percebendo aquêle extraordinário fenômeno, dizem que excla
mou: aut auctor natura e patitur, aut toti'Us rnundi machina dis

solvitur - ou o autor da natureza padece, ou a máquina do mun
do se desarticula ". 

Convertido. depois, pela predicação de S. Paulo, reconhece que 

a ocultação do sol ocorrera justamente na ocasião da morte de 
Jesus Cristo. Existem duas cartas do raesmo Santo, dirigidas a 
Apollofane, que relembram e confirmam o fato. É bem verdade 
que muitos autores modernos, entre os quais Calmet, (1), decla
ram apócrifas estas duas cartas e as demais obras de Dionísio 
Areopagita, e atribuem-nas a um falsário do século VI. Não pre
tendo eu ser juiz em tão delicada questão. Devo, porém, observar 
que até êstcs últimos séculos nas Igrejas grega e latina as obras 
do Areopagita não só eram reputadas autênticas, mas, de valor 
verdadeiramente extraordinário; e o mais singular é que Origenes, 

que viveu desde fins do segundo até princípios do terceiro século, 
invoca os escritos do "grande Dionísio, o Are.opagita ". Portanto, 
existiam, pelo menos, antes dos séculos V e VI. 

De resto, sem que levemos em conta êste autor, hoje discuti
do, possuímos outros, que não são discutidos, e graves, que nos 
f alan1 largamente dêste prodigioso obscurecimento do sol por o
casião da morte de Nosso Senhor. Temos Orígenes, que viveu 180 

anos, apenas após o fato, (2) e seu contemporâneo Júlio Africano, 
um dos mais doutos cristãos do seu tempo, que escreveu alentada 
obra de cronologia, do princípio do mundo ao IV ano de Calígula, 
221 D. C., obra da qual Eusébio de Cesaréia nos legou, em sua 
famosa história, longos e importantíssimos trechos. E, além dês
tes: S. Cirilo Alexandrino, (3) S. Jerônimo, (4) S. Gregório Na-

(1) Con11nent, fo. Ev.: diss. de tenebrir..

(2') In :Ma.tthaeum XXVI, tract. 35.

(3) In Joel, II.

(4') idem.
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zianzeno, (1) Santo Hilário, (2) Santo Agostinho, (3) S. Leão 

l\'lagno ( 4) e outros. 

Temos, além disto, dois testemunhos, revestidos ãe valor ex
cepcional, porque são um desafio aos incrédulos pagãos. Tertulia

no, em sua Apologética, (5) escrevendo, em defesa do cristianis

n10, aos magistrados de Roma e falando da morte do Senhor, as
sim se expressa: (6) "No mesmo momento, o dia fo-i privado do 

sol, que atingira apenas metade do seu curso. Êste prodígio foi 
certamente considerado um eclipse por aquêlcs que não sabiam que 
também êste acontecbnento havia sido predito para a ocasião da 

morte de Cristo (7). E, todavia, vós o encontrais referido em vos
sos arquivos, como um evento mundial" ET TAivlEN HUNC 1V1UN

DI CASUM IN ARCHIVIS VESTRIS HABETIS. 

E nos atos do martírio de São Luciano, sacerdote de Antio
quia, no ano 312, lemos, referido pelo historiador Rufino, (8) que 
o glorioso confessor, falando ao seu juiz, assiin se exprime, r2Iativa
mente à morte do Senhor: "Consultai os vossos anais, e achareis

que ao tempo de Piiatos, padecendo Cristo, desapareceu o soi e as

trevas interromperam o dia'�. REQUIRITE IN ANNALIBUS VES

TRIS, INVENIETIS TEMPORIBUS PILATI, CHRISTO PATIEN

TE FUGATO SOLE, !NTERRUPTUM TENEBRIS DIEM.
Ora, a afirmação de Tertuliano ( e o mesmo se diga da de S. 

Luciano) tem fôrça inelutável de verdade. O escopo do Apologis

ta era demonstrar aos príncipes dominadores do mundo que Cris
to era Deus e divina a sua religião e que, assim sendo, êles a p2r

seguiam injustamente. Êle próprio o diz com a máxin1a clareza 

(9). E, para provar que Cristo era Deus, não obstante sua morte 
na cruz, invoca os milagres por Êle realizados e os prodígios so
brevindos no momento de sua morte, entre os quais o das trevas, 
que diz encontrar-se registrado nos próprios arquivos dêles. 

(1) orat XLII.

(2) De Trinit. lib. III, XI.

W) Epist. 199, cap. X, n. 34.

(4) Scrmo 41 de pass. Dom., et (aJibi)

<ó) C1:1.p. XXI.

(6) Uso a tradução do professor Stoissa - Os Padres da Igreja - Gênova, no. 1912.

(7) Ai;f.'na-f!e aqui para a profecia de Amos. VIII, 9, e também de Joel, II, 31.

(8) Liv. IX. cap. V.

(9) Apolog. Cap., XXI.
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Poderia êle, em abono de quanto sustentava, provocar o exa

me de documentos existentes en1 mãos de seus adversários, se ês

ses documentos não fôssem reais, se não fôsse certo que aí se en

contravam e que não poderia ser desmentido? Impossível pensar
se em tal, especialmente tratando-se de tão terrível dialético, co

mo o era Tertuliano. E, menos ainda, quando se pensa no resulta
do da sua Apologia, que foi um golpe tal no paganismo, que, no 
pensar de muitos, abrandou a perseguição. 

Não esqueçamos, portanto, que o acontecimento prodigioso 

das trevas, por ocasião da morte do Senhor, foi registrado nos 
anais do Império. Há, finalmente, dois historiadores pagãos que 
referem êstes sucessos, Flegon e Thallus, cujas obras não chega

ram até nós por inteiro, mas de maneira fragmentária. São, po
rém, mencionados por muitos escritores daqueles séculos. 

Flegon, liberto do imperador Adriano, escreveu a História. das

Olirnpiadas, desde sua origem até o ano 140 D. C., e conta que no 

ano IV da 202 Olimpíada, que é o XVIII do império de Tibério César, 
correspondente ao da morte do Senhor ( tanto quanto as oscilações 
das datas permitem inferir) "houve um eclipse do sol, que foi o 
maior de quantos se observaram no passado ". A escuridão foi tão 
profunda que na própria hora do meio-dia se viram distintamente 
as estrêlas: a Bitinia (na Ãsia Menor) foi abalada por um terre
moto e destruída a maior parte da cidade de Nicéia" (1). Júlio 
Africano acrescenta, mais tarde, que Flegon afirma que tal eclip
se ocorrçu no plenilúnio - fato êste omitido por outros autores 

e Códigos que invocam o testemunho de Flegon. De qualquer mo

do devemos anotá-lo. 

Thallus, historiador grego, contemporâneo de Augusto e de 

Tibério César, e que escreveu uma história da Síria, repete e con

finna inteiramente o que narra Flegon, como se encontra em Jú
lio Africano, baseado em Sincello (2). 

Nem tudo quanto foi escrito sôbre a morte de Jesus ch�gou 

até nós: a injúria do tempo, o ódio dos Judeus, interessados em 

(1) Cf. Eusébio Cro.nic. ad Olimpiad. 202. pág. 188, ed Scalig; Filipono, Cronic. A�

lexandr. lib. II. cap. II, S. Jerônimo e outros. 
(2) Cronograf. part. I.
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supr1m1r as memórias do Nazareno, as persegu1çoes pagãs que, 
especialmente sob o imperador Dêcio, se apressaram em destruir 

quantos livros sagrados encontraram, devem haver procedido con

tra êstes a sistemática devastação. Assim, por exemplo, desapare

ceram os Atos escritos a Tibério por Pôncio Pilatos, cuja exis

tência é fora de dúvida, pois que a êles se refere S. Justino, em 
sua 1 c.i Apologia ao imperador Antonino e, novamente, na 2� dirigi

da a Marco Aurélio, e Tertuliano na sua Apologética, concitando 

os imperadores e magistrados de Roma à sua leitura. Os Atos de 

Pilatos que hoje possuímos são evidentemente uma tardia substi

tuição dos primeiros, que desgraçadamente se extraviaram ou fo

ram destruídos. 

De qualquer modo, pelo que acima foi dito, o fato prodigioso 
das trevas dev� considerar-se plenamente provado, mesmo aos o

lhos de um profano. 

Mas qual foi, perguntar-se-á, a causa imediata dêsse desapa

recimento do sol? Dizem uns que a lua, numa carreira vertiginosa, 

veio interpor-se entre o céu e a terra; outros, que um corpo opa

co, de natureza diversa interceptara a luz solar, ou que grande 

mancha solar havia ocultado êsse astro; coisas tôdas possíveis à 

onipotência divina. Para nós basta-nos saber que o fato sucedeu. 

De que modo? isto está oculto nos tesouros da sapiência e onipo

tência de Deus! 

O a�pecto de Jerusalém àquela hora - A descrição que nos 

faz Emmerich (1) é tão viva que parece a representação da ver

dade: "Achei, diz êle, por tôda parte angústia e confusão; névoa 

e escuridão reinavam pelas redondezas; os homens erravain con

fusamente, às apalpadelas: muitos colocavam-se nas esquinas das 

ruas com a cabeça coberta e batendo no peito; punham-se outros 

sôbre os telhados e gemiam e se lamentavam; os pássaros voavam 

baixo e caíam. 

(1) A Paixão dolorosa.
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Vi Pilatos que, de visita a Herodes, estava em companhia dês• 

te, cheio de consternação, olhando o céu daquele mesmo terraço, 
de onde, pela manhã Herodes assistira impertérrito à ignomínia 
de Jesus. Diziam que tal coisa não poderia ser natural e que Jesus 

não era alheio a ela. Vi depois Herodes encaminhar-se, em com
panhia de Pilatos, para o palácio dêste, situado além do Fôro; am
bos demonstrando grande ansiedade, caminhavam apressadamente, 
cercados pelos guardas. Pilatos não ousou nem mesmo levantar os 
olhos para o Tribunal de Gabbatha, no qual havia pronunciado a 
sentença de Cristo. O Fôro estava deserto, a multidão corria a a
brigar-se nas casas, ou, sem direção, vagava lamuriante, ao acaso. 

Diversos grupos amontoavam�se nas praças públicas. Pilatos 
mandou, apressadainente, chamar à .sua presença os anciãos e per
guntou-lhes que pensavam dessa escuridade: êle a tinha como um 
sinal de ameaça; o seu Deus parecia enfurecido com êles, porque 
à fôrça haviam exigido a morte do Galileu

1 
que era certamente o 

Rei e o Profeta dêles; que êle, Pilatos, venturosamente lavara as 
mãos. Mas, aquêles permaneceram obstinados. Explicaram os fa
tos como fenômenos comuns da natureza, e não se demoveram. 
Muitos

1 
porém, aqui e ali, verdadeiramente se convertera1n e, en

tre êsses, os soldados que na véspera, no mmnento da captura de 
Jesus, haviam caído por terra. 

Também no Templo, reinavam, no mais alto grau, a angústia 
e o terror. Quando se fêz aquela inesperada noite, era o momento 
justo- de imolar o cordeiro da Páscoa: sobreveio grande confusão 
e de tôda parte não se ouviam senão lamentos. Tudo experimen
taram os sacerdotes para restabelecer a ordem e a tranqüilidade; 
foram acesas as lâmpadas, n1as a confusão tornou-se ainda maior. 
Vi Anás que, tomado de terrível angústia, corria de um para outro 
lado, em busca de um sítio onde se abrigar, mas sem achar des

canso. 

Sôbre o Gólgota, o escurecimento fêz ainda maior impressão. 
Os espectadores tornaram-se graves por um momento e afasta
ram-se um tanto da Cntz. . . O povo sentia estranha ânsia, ao ver 
aumentar a escuridão; a maior parte tinha o-s olhos fitos no céu; 

a muitos, abalou-se a consciência, e alguns, como que arrependidos, 
voltaram os olhos para a cruz, outros batiam no peito; os bons 
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em breve se encontravam reunidos; os Fa,riseus, embora angustia

dos, tentavam explicar naturalmente os fatos, mas suas palavras 

tornaram-se, a pouco e pouco, mais humildes, e por fim emudece

ram de todo; às vêzes arriscavam uma palavra, mas esta lhes saía 

da bôca com visível dificuldade. 

O disco solar mostrava-se amarelo escuro, como as monta

nhas banhadas ao esplendor da lua; as estrêlas cintilavam com 

uma coloração avermelhada; os animais pareciam tomados de es

tranho temor; os cavalos e asnos em que montavam os Fariseus e 
os soldados encostavam-se uns aos outros e abaixavam a. cabeça; 

e tôda esta cena parecia envôlta em névoa e em vapores n.

Terceira palavra de Nosso Senhor (1) - Enquanto a escuri

dão crescia mais e mais e todos fitavam o céu, afastando-se aos 

poucos da cruz, as piedosas mulheres, João e a Mãe Santíssilna a

diantaram-se lentamente e achegaram-se ao divino Mártir. Era 

um grupo bem considerável, pois S. Mateus diz que eram « mtüie

·res m,µlt,ae ''. Os soldados que vigiavam os crucificados, tornando

se mais humanos, desalentados talvez pelos acontecimentos, dei

xaram-nos em paz e, ordenando os feixes de armas, sentaram-se

perto dali, e quedaram-se a observar: sedentes ob&ervabant eum (2).

Os olhares do agonizante baixaram enternecidos para aquêle 

grupo de amigos fiéis, que se tinha avizinhado dêle, procurando 

divisar aquela que bem sabia não poder faltar ali, Maria Santís

sima e, dirigindo-lhe a palavra, disse: Mu.lher-J 
eis aí o teu filho! 

e com os olhos indicava João, o único, o mais jovem dos Apósto

los, ali presente. E, depois, ao discípulo em voz grave, porém doce: 

Ei8 aí tua mãe. 
Ah! quem poderá descrever con1pletamente cena semelhan

te? O Verbo eterno, dirigindo-se a sua Mãe terrena, não lhe dá 

mais o nome de mãe, mas, de dona e senhora e, a si próprio, ex

pirante, substitui outro filho, a quem ordena que a tome por mãe. 

(1) Mulier, ecce filius tuus.. . Ecce ma.ter tua (São João, XIX, 26-27).
(2) São Mateus, XXVII, 36,
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Que troca! Que mudança! E que mistérios e quantos, nesta subs
tituição! Sem deixar de ser a Mãe de·· Deus, Maria Santíssima é 
declarada, ali, Mãe de nova geração, que de Cristo tomará o seu 
nome, e João representa, ali, aq-uel,a rrrogênie. ]\1:aria é a nova Eva, 
Mãe de um mundo melhor e de geração crente, bem maior e mais 
feliz do que a antiga, que se gerou no pecado. 

Mas, também para conosco, quão piedoso e delicado o pensa
mento de Jesus? 

Antes da sua Paixão, antequarn pateretit-r, se havia entregado 
todo a nós, debaixo do mistério eucarístico, cumprindo em todos 
os seus têrmos a grande promessa: "Eis-me aqui, eu estarei con
vosco todos os dias, até o fim dos séculos "; agora, sôbre a cruz 
entre os espasmos atrozes de morte cruel, na angústia de indizí
vel dor, de novo se volta para nós e nos deixa por mãe a sua pró
pria. Que poderemos dar em troca ao Redentor, por tão sublime 
caridade? E não é justo que estendamos a divina mão de Jesus 
o amor que a Êle devemos, segundo a lição que nos deu na pessoa
de seu discípulo?

Nem Maria nem João deram resposta às palavras de Jesus. 
O Evangelho cala: e diz somente que " ex ill,a hora accepit ;eam 

disci')YUlus in- sua )}

) desde aquêle momento o discípulo a tomou pa

ra sua casa. 
Os Padres da Igreja, especialmente S. Bernardo, d�têm-se a. 

meditar sôbre qual o efeito que naquele momento trágico as pa
lavras do divino Filho poderiam ter causado no coração de sua 
Mãe. lvias, é bem difícil alçar o véu de tão i·mpenetrável mistério de 
sofrimento e amor. Melhor o faz Emmerich, limitando-se a dizer 
que "a beatíssima Virgem se comoveu tanto, que perdeu comple
tamente todo o conhecimento externo e foi levada em braços das 
companheiras a sentar-se no terrapleno vizinho à cruz ". A en1oção 
havia superado a fôrça humana. 

O abando1w de Jesus - Tudo era silêncio em tôrno da cruz. 
Grande número dos que ali se achavam tinha1n corrido a abrigar
se na cidade e outros pareciam imobilizados, à espera dos aconte-
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cimentos, sem s-e preocuparem com aqu_êlc que padecia na cruz; 
os soldados continuavam de guarda, e êstes mesmos não pouco 
conturbados; o Bom Ladrão, sempre iluminado pela graça, gemia 
e rezava; o outro contorcia-se desesperado nas vascas da mor
te; e Jesus? Sofria solitário, órfão de qualquer consolação. Na sua 
humanidade, sofria quanto pode sofrer um homem assoberbado 
de dôres e entregue ao último abandono. Orava, diz Emmerich, re
citando passagens daquele Salmo de que· Êle era nesse instante o 
cumprimento. Do seu próprio abandono, fêz Êle tesouro riquíssimo, 
oferecendo, pela nossa salvação, a seu Pai celeste, a si mesmo e a 
sua vida, o seu amor e, até, o doloroso sentimento da nossa in
gratidão. Recordou-se de todos e, no seu desamparo, a todos nós 
tev-e presente e ter-nos-á, até o fim do mundo. 

Qum·ta palavra de Nosso Senhor - O tempo transcorria len
tamente; o divino Redentor provava gôta a gôta a agonia da mor
te. As trevas continuavam e os minutos pareciam intermináveis. 
De súbito, algumas palavras de Jesus revelaram novo e indizível 
sofrimento e levantaram o véu de mistério que se relaciona, sem 
dúvida, com o da união hipostática do Verbo divino com a nature
za humana. Êle exclamava, em altas vozes, em língua hebraica: 
Eli) Eli-, lamma sabactani: (1) Isto é: "Meu Deus, meu Deus, por 
que me desamparaste? " 

Assim começa o Salmo 21, profético da Paixão. Jesus quei
xava-se dos seus sofrimentos com as palavras, que mil anos antes, 
Davi lhe havia posto nos lábios. Mas também Êle dava testemunho 
do sofrimento da sua alma e do seu coração, que parecia terem si
do abandonados por seu Pai à pena do martírio e a beber até às 
fezes o cálice da amargura, para satisfazer à justiça de Deus. 

Qual outro Adão, pai de geração nova, lavava com o seu san
gue e com o seu sofrimento, sofrimento de valor infinito, porque 
era também o da divindade, os pecados dos homens passados e de 
seus filhos. Mestre Divino, a todos aquêles que reconhecem Deus 

(1) Eli, Eli, la.JWm, saba.cta.ni (São Mateus, XXVII, 46).
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por Pai, ensinava a liberdade de queixa confiante e filial à divina 
majestade. 

Mas, como explicar -esta deserção, êste eclipse momentâneo 

(digamo-lo assim) da divindade, dessa humanidade que era unida 

também ao Verbo divino? 
É êste o mistério que só no céu conheceremos plenamente. Je .. 

sus sofre e quer sofrer ainda a pena de abandono que os santos 
tantas vêzes provaram, que é natural do homem e que nada existe 
de mais amargo, quando o céu parece fechado, a nossa voz não 

ouvida, e a escuridade em tôrno de nós. 

A invocação de Jesus que bradava: Eli, Eli, alguns dos cir .. 

cunstantes, ou porque confundissem a palavra EU - Deus nieu -
com o nome do profeta Elias, ou porque malignassem sôbre a co

nhecida profecia da vinda dêste profeta antes do Messias, revol

taram-se e disseran1: " Vêde, Êle chama Elias " (1). 
Mas esta observação ou zombaria não encontrou eco. Os pre

sentes estavam agora divididos em dois grupos; um, quase que 
convertido, que se condoía e 1nurmurava contra o fato; o outro, 
empedernido, que se obstinava em aprová-lo. O centurião, que, de 
algum tempo já, começara a interpretar os acontecimentos com 

diferente critério, procurou, com sua autoridade, restabelecer a 

ordem e a calma, e impediu qualquer manifestação desrespeitosa, 

para não irritar a outra parte. 

Quinta palavra de Nosso Senhor (2) - Passaram-se poucos 

instantes e Jesus, co� a língua ressequida, disse: Tenho sêde. A 
sêde era um dos maiores sofrimentos para os condenados à cruz; 
tudo concorria para produzi-la, e era, às vêzes, suficiente para o
casionar a morte; mas, para o Senhor, que vinha passando conti
nuamente de un1 para outro maior sofrimento, o ardor da sêde 
devia ser intolerável. 

(1).J São Mat�us, XXVII, 47: Quidem a.utem. illic stantes et a..udientes diceba.ut: 

Eliam voca.tiste, São Marcos, XV. 35 igualmente. 

(3) Tenho sêde (São João, XIX, 28).
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Mas, de outra sêde devemos pensar que falasse, o Senhor, e 

que uma outra sêde Êle manifestasse. " Sêde de Deus, que se o

culta, sêde " das almas que me são arrebatadas! ", observam Lu

dolfo Certosino, (1) São Bernardo e outros Padres. "A tua sêde, 

Senhor, é a minha salvação ", Sitis tua sal,us mea.
J 

diz Santo A

gostinho. 

E São João Apóstolo observa, ainda, que Jesus disse: " Tenho 

sêde ", para cumprir a Sagrada Escritura (2). Na verdade, está 

escrito no Salmo 68 (v.22) : "Na minha sêde, deram-me a beber 

vinagre ". E eis que àquela exclamação dolorosa um dos soldados, 

compadecido dos sofrimentos do J\'1ártir, e com o coração enterne

cido, ou rogado pelas mulheres, que se sentiam desfalecer ante os 

sofrimentos do Mestre, a quem não podia1n levar ouxílio, acorre, 

embebe em vinagre uma esponja, coloca-a na extremidade de uma 

cana (diz S. João, XIX, 29) e lha aproxima dos lábios ressequidos, 

enquanto os outros gritaram: " Deixa-o. Vejamos se Elias 

vem socorrê-lo" (3). 

Sexta ( 4) e sét·irna (5) palav'ras de Nosso SBnho-r - Aproxi

mava-se, enfim, a hora do Senhor, a hora nona, três, depois do meio

dia. As trevas começavam a desvanecer-se: e, com a volta da luz, os 

galhofeiros andavam retomando coragem, gracejando e zombando 

do Senhor, por haver chamado Elias. O santo corpo, na cruz, sur

gia pálido, .sulcado de laivos sanguíneos e de equimoses: o sangue 

tingia também a cruz e um suor frio, o suor da morte, banhava 

(1) Vita. Ohristi, p. II, cap. LXIII, 64a.

(2) São João. XIX, 28: Ut con9\Ullr.larentu:r Scripturae d.ixit: Sitio.

(3) Et oontiuuo currens unus ex eis accepta,m spongia.m implevi.t aceto, et ilnpo

!iol.Üt arundini et da.bat ei bl'bere, Ceteri vero diceba.nt: Sine, videa.mus a.n venia.t Elias 

liberans eu.m. (São Mateus, XXVII, 18-49). Igualmente São Marcos, XV, 36, o qual 
parece atribuir também ao soldado- mi3ericordioso, as cxprcm;õeE que São Mateus im

puta aos demais. :É possível que se haja associado aos companheiros por humano res

peito, temor ou bajulação. 

(4) Oonsummatum est (Sã.o João, XIX, 30).

(5) Pa.ter, in manus tua.s conunen.do spiritum meum (São Lucas, XXIII, 46).
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os membros do :Mártir divino. E disse Jesus: Conswmmatum est 

" Tudo e::rtá acabado ". 

A obra da redenção humana havia recebido seu último re

mate: Deus estava satisfeito, o homem, perdoado, a missão do Re

dentor, cumprida. Levantando, então, os olhos para o céu, Jesus 

vê o seu divino Pai aplacado; abrange com o olhar a série inteira 

das profecias e vê que foram tôdas cumpridas, e, como aquêle que 

ao término de trabalho laborioso e grande, aspira ao repouso, 

assim aquêle que havia dito: " Ninguém pode tirar-me a vida: só 

eu tenho o direito de entregá-la e de recuperá-la" (1), clama tam

bém Êle pelo repouso, o anunciado e misterioso repouso do sepulcro. 

Por isso, Senhor da vida, no instante de morrer, não abatido, mas 

elevando a fronte para o alto, com voz sonora, magna vooe (2), ex

clama: Pai} e1n tuas mãos entrego a minha alrrw. Depois, incli

nando a cabeça, entregou seu espírito (3). 

Não foi a morte - observa S. Crisóstomo ( 4) - que curvou 

aquela cabeça, mas a própria vontade do moribundo, para n1elhor 

demonstrar que Êle era o Soberano Senhor de tôdas as coisas. 

Entrou no sono da morte, não vencido pelo cansaço, mas como o 

chefe que acha oportuno não mais comandar. 

Ante êste espetáculo, João e as mulheres piedosas, soluçan

do caíram prosternados com as faces por terra. O Mestre, o A

migo, a esperança de Israel estava morto: era impossível imagi

nar-se a dor e o vazio por tão grande perda. E a ressurreição? 

Jesus, é verdade, havia falado muitas vêzes nela. Mas o sentido 

de suas palavras havia sido bem compreendido? Nem sequer o 

suspeitavam. Jesus ingressara para sen1pre no silêncio da morte: 

(1) São Joã.o, X, 17.

(2) Assim concordes São Mateus, XXVII, 50; São Marcos, XV, 37, Sã.o Lucas,

XXIII, 46. 

(3) Expira.vit, dizem São Lucas (loc. cit) e São Marcos (XV, 37); emisit spiritum,

diz São Mateus XX.VII, 50; tra.didit spiritum, escreve São João (XIX. ao•;. 

( 4) Hom. 34 in Ioann.
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o amor e a fé nêle depositados não haviam diminuído, mas, aos

olhos dêles, naquele momento, tudo era findo sôbre a terra. E Ma

ria Santíssima?

ó, certamente, a mais viva fé continuava nela. E, contudo, 

sofria? Sim, e muito et vehementer
) 

responde S. Bernardo; pois, 

as penas e os sofrimentos, embora tenham fim, e- nós o saibamos, 

não deixam de ser tais, enquanto se sofre. 
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XVI - PRODÍGIOS VERIFICADOS POR OCASIÃO 

DA MORTE DO SENHOR 

O Terremoto no Calvário - Era a hora sagrada em que no 

Templo se devia imolar o cordeiro Pascal, comemorativo da liber

tação do cativeiro do Egito e profético da libertação da escravi

dão do demô!lio. que agora se cumpria no Calvário. Soavam, lá, 

sôbre o Maria, as trombetas de prata. Jesus acabara de cerrar

os olhos, quando espantoso terremoto sacudiu tôda a terra, fen

dendo a rocha do Calvário, entre a cruz do Senhor e a do mau la

drão. 

A fenda da rocha do Calvário é, ainda hoje, visível e esten

de-se para a esquerda do lugar onde, segundo tradição constante. 

foi crucificado o Senhor. Tem 25 centímetros de largura e seu 

comprimento pode ser hoje calculado em 1,70; desce pela rocha, 

onde os gregos cismáticos construiram uma capela, e, aí, mostram 

o seu prolongamento. Não é uma fenda resultante da abertura na

tural da rocha, pois, corre transversalmente às veias, de maneira

tão extraordinária que revela prodígio, e tem sido motivo de con

versão de mais de um incrédulo ( 1).

O centurião que presidia à execução e comandava a guarda 
e que, quando o s�mhor havia dito: "Tudo está terminado'>, a-

(l'J Vide Scotton, O Evangelho, vol. IX, pág. 121; Ollivier, A Paixão, liv. V, cap. 

V. O Evangelho limita-se a dizer: Petrae scissae sunt (São Mateus, XXVIII, 51. Com

minúcia nos fala São Cirilo, bispo de Jerusalém (Catequese, XIII), São Jerônimo (in

M:at. in 41) e para não mencionar os demais, Adricômio em seu célebre Thea.trum "rer

ra,e Sa.nct.i.e.
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proxilnara seu cavalo e, avizinhan�o-se dêle, observava, grave e 
comovido, aquela fronte coroada de espinhos, ao ouvir o brado de 
Jesus que recomendava ao Pai o seu espírito, tomado de assom
bro, considerando tal morte coisa não natural, nem comum, ex
clamou: "Êste era, na verdade um justo�" (1). Mas, ao primeiro 
abalo do terremoto, viso terraemotu, que fendia o rochedo do Cal
vário e gelava de terror os assistentes, sentiu-se vencido e batendo 
no peito com o punho robusto, gritou: "Êle era, verdadeiramen
te, o Filho de Deus" (2). Muitos dos soldados, esclarecidos pelas 
palavras de seu capitão, abriram também os olhos à nova luz da 
graça: e êle, tendo passado o comando a seu lugar-tenente que, pou
co depois, aceitando o cristianismo, tomou o nome de Longino, 
com o coração em alvorôço, afastou-se dali para, no desempenho 
de suas funções, levar ao Governador o relato dos acontecimen
tos (3). 

Todos os que haviam permanecido junto ao Calvário, ao sen
tirem tremer a terra, ficaram transidos de pavor e fugiram, ba
tendo no peito ( 4) . O delito não os aterrorizara, mas, o espetáculo 
da natureza convulsionada os encheu de mêdo (5), e o temor foi, 
para muitos, causa de arrependimento e de graça. Começava na
quele momento a realizar-se a predição do Senhor: '' Quando eu 
f ôr elevado na cruz, trarei a mim tôdas as coisas ". Cu,m ex<ilta

tus fuero a terra, omnia traham ad me ipsum: e assim começava 
a sua glorificação. 

Alguns dos fariseus, diz Emmerich, cessado o pâ.nico, avizi
nharam-se da fenda aberta na rocha e verificando sua extensão 
sentiram confranger-se-lhes o coração, e, curvando a cabeça, de 

(1) Videns a,utem Centurio quod fa.ctum fuerat, glorifica.vit Deum <licens: Vere

bic homo justus era.t (São Lucas, XXIII, 47), 

(2) Centurio a.utem, et qui ctun eo erant custodientes Jesnni, visu terraemotu et
his quae !iebant, timueru.nt valde, dicentes: Vere filius Dei era.t bte! Matous, XXVII, 

54. E semelhantemente São Marcos XV. 39: Videns autem Centurio, qui ex adverso
staba.t, (!ttia. sic ela.maus expira.sset, ait: Vera hic homo filius Dei erat.

(3!) De fato êlc se acha junto a Pilatos e acaba de ser por êle interrogado, quando 

José de Arimatéia pede ao Govemador o corpo do divino Crucificado (São Marcos, 

XV. 43').

(4) Percutien.tes pectora. sua. reverteba.ntur (São Lucas, XXIII, 48).

(5) Expa.vit sceh1.s hominum. natura. rerum (Sto. Agostinho, Serm. 41 da Paixã.o).
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modo bem diverso daquele com que o fizeram, três horas antes, 
apressaram-se em retirar-se, pensativos e tristes. 

Entretanto, ao longe, nos vales e colinas adjacentes, olhavam

se consternados e medrosos muitos fiéis discípulos e piedosas n1u

lheres que, entre timoratos e curiosos, espreitavam a cruz, des

confiados e receosos dos homens que a cada passo viam aproxi
mar-se (1). 

O terremoto no Templo e na cidade - A aflição e o terror em 

Jerusalém não foram menores que no Calvário. 

No Templo, reaparecia a luz, os Sumos Sacerdotes, levados 

quase em triunfo, tinham reiniciado a imolação do cordeiro da 

Páscoa, em cuja cerimônia haviam sido perturbados pelo pavor 

das trevas. Nisto, sente-se, de súbito, o terremoto. Profundo ruí

do abala todo o Moria, a terra estremece e ouve-se o estrépito 

surdo de muros que se racham e caem, enquanto a cortina de 

púrpura, o grande véu, que fechava o acesso ao SANCTA SANC

TORUM, se rasga com um sibilo e as duas colunas que os susten

tavam tombam em direção oposta e a imensa arquitrave de már

more, que coroava a entrada do santuário, se despedaça (2). Não 

é só. 

Sabemos, por S. Jerônimo, Flávio José e pelo Talmude, que 

vozes misteriosas se ouviram, então, no Templo, exclamar: Saia

mos, saianios daqui;" e, em seguida, como que um correr de pas

sos precipitados, em direção à saída. De fato, lê-se na carta de 

S. Jerônimo a Marcela, mencionada acima: ( 49 aliás 60) .

"Afirma, também, Flávio José, escritor judeu, que, na oca

sião em que foi crucificado o Senhor, se ouviram, dos pontos mais 

recônditos do Templo, vozes celestiais que diziam: " Fujamos dês

tes lugares". 

(1) Stabat autem a.mnes n.oti a. longe: et mu.lieres niultae, quae sec:utae e.um era.nt

a, Galilaea. ha.ec videntes (São Lucas XXIII, 49). E igualmente São Mateus (XXVII, 55'j 

e São Marcos (XV, 40 e 41). 

(2) Evangelho dos hE!breus, citado por São J erõnimo, in Mat. X.XVII, 51: St1per

liminare Templi, infinita.e magnitudiu.is, fractrun est atque divisn1n. 
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E o Talmude acrescenta que, quarenta anos antes da des

truição de Jerusalém (época, portanto� da morte do Senhor), se 

manifestaram no Templo sinais terríveis: a grande porta, cha

mada Nicanor - para cuja abertura eram necessários vinte ho

mens, abriu-se por si mesma, de par em par, o que fêz exclamar 
ao rabino Ioanan-ben-Zacai: ó Te-mplo, ó Templo, por que estre

meces desta maneira? ( 1) . 

Assim foi que, por ocasião da morte do Senhor, escreve Em

merich, as pessoas fugiam aterrorizadas, do Ten1plo, gritando: 

" Ai de nós, ai de nós H (2). 

O Sumo Sacerdote, Caifás, continua Emmerich, secundado p�

la sua facção, com a audácia do desespêro, não perdeu o juízo, mas, 

semelhante a prudente autoridade, de uma cidade em tumulto, à 

fôrça de adn1oestação e ameaças, consegue, por sua obstinação e 

aparente tranqüilidade, que não se desencadeie sublevação geral 

e que o povo não interprete aquêle terrível acontecimento como 

castigo pela morte de Jesus. Anás:, o secreto inimigo de Jesus, es

tava, porém, transtornado pelo terror; mas Caifás arrostou com 

tudo e, aos sinais da ira divina e ao seu oculto terror, opôs com 

audácia o seu ódio e orgulho desmedido. E, quando não pôde mais 

conseguir que as santas cerimônias prosseguissem, proclamou e 

fêz proclamar que aquêles sinais da cólera divina eram provoca

dos pelos sectários do Galileu, que haviam ousado penetrar im

puros no Templo. ó, malícia e triste cegueira dos homens! 

No entanto, as ruínas da cidade e do Templo eram tão tre

mendas, o povo tão abatido e trêmulo, que não foi mais possível 

pensar na festa: a tarde da grande selenidade Pascoal foi uma tar

de - de desolação e de luto. 

Aparição dos mortos - A aparição dos mortos elevou o mê

do ao auge. Assi111 o descreve S. Mateus, (3) que, morto o SP.nhor: 

" abriram-se as tumbas e vários dos corpos que repousavam res-

(1) Vide Scpp, op. cit., III, pág. 53-54.

(2) Emmerich op. cit.

(3) XXVII, 52-5:L
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suscitaram e, saindo dos túmulos, entraram em Jerusalém e apa

receram a muitos ". 

Kão é possível por em dúvida: após a morte do Senhor, mui
tos mortos ressuscitaram, saíram dos sepulcros e apresentaram

se aos vivos. Tradições e escritos diversos confirmam a narração 
do Evangelho, descendo a pormenores pavorosos. Sto. Alexandre, 
bispo de Alexandria (do ano 312 a 328), assim se expressa: Tu .. 
do foi perturbado e revolvido, por ocasião da Paixão de Cristo, 

pois, o Senhor, como já o fizera a Lázaro, exclamou: " Mortos, saí 

dos vossos monumentos e das vossas sepulturas, pois que eu, o 

Cristo, vos dou a faculdade de ressurgir,
,
_ E, em outra passagem: 

" Ainda quando Nosso Senhor sofria sôbre a cruz, se escancara

ram os jazigos, o inferno foi aberto, as almas saíram, os mortos 
tornaram à vida e muitos dêles foram vistos em Jerusalém, duran

te o tempo em que se cumpria o mistério da cruz '' (1). 
Era isto novo sinal do céu, grande testemunho do além tú

mulo, por Jesus Cristo, reprovação aos vivos pelo delito cometi

do (2). 

Fora de J er-u.salérn - O terremoto e as trevas não ficaram 
circunscritos sõmente em Jerusalém. ó não! Deus quis dar mais am

plo conhecilnento da sua obra e do extraordinário acontecimento. 
Além das muitas destruições que ocasionou em diversos lugares 
da Judéia e da Palestina, - entre as quais a de Cafarnaurn, onde 

arrasou, parece, a célebre sinagoga, na qual Jesus havia profeti

zado a Eucaristia, - o terremoto sacudiu tôda a Asia Menor e 

destruiu grande parte da cidade de Nicéia, como sabemos pelo tes

temunho de Flegon, retro mencionado.. É também tradição, confir-

(1) De a.Dima. et co1-pore et Pa.ssione Donúni.

(2') Sôbre a passagem de São Mateus, cm que diz que os rcssi1scitados, exeuntes
de monum.entis, « post resurrectionem eius )> venerunt in sa.ncta.1u civita.tem, os comen

tadores alargam-se em muitas considerações. Há muitos que propendem a fazer a res
surreiçã,o dos mortos posterior à do Senhor, fundamlu-se na passa.�em de São Paulo, 

em que diz que Jesus foi o primeiro ressuscitado, prinlitiae dormientium. E, certamen
te, não pode haver discussão; Jesus é a primícia. daquela ressurreição gloriosa e eterna, 

que todos nós esperamos. Mas, tratando-se de ressurreição temporâria. depois da qual 
ainda se morre. como a de Lázaro e de outros, ou daquela que Deus permite, às vêzes 
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mada por um anjo a São Francisco de As�is, que as fendas do mon
te da Verna ( ou Auvémia), ainda hoje visíveis e tão impressio
nantes, se v�rificaram por ocasião da morte do Senhor. Barônio (1) 
sustenta que também a rachadura do monte Colombo, nas vizi� 
nhanças de Rieti, santificado por São Francisco, se deve atribuir à 
mesma causa. Em suma, a célebre fenda aberta junto a Gaeta, a 
da província de Cagliari e a de Montserrat, na Espanha, remon
tam à morte do Senhor. 

Finalmente, prova irrefutável do tamanho e extensão do terre
moto sobrevindo, por ocasião da morte de Cristo, é a de um mo
numento, sôbre o qual é justo dizermos alguma palavra. 

No museu de Nápoles, existe, catalogado, sob número ... 
6. 780, certo pedestal, encontrado em um subterrâneo de Pozzuoli,
no qual se acham esculpidas 14 figuras femininas, representando
14 cidades da Ásia destruídas, ao tempo de Tibério César, que
mandou restaurá-las. Êste pedestal deveria sustentar a estátua de
Tibério e era, talvez, reprodução do que havia sido erigido em
Roma, junto ao templo· de Vênus Genetrix, de que nos fala Plí
nio (2), e que a gratidão dessas 14 cidades quis elevar ao Impera
dor e, sendo Pozzuoli, pelo seu comércio e por suas delícias, lugar
freqüentadíssimo pelos romanos, não é para admirar que aí se
fizesse repetição do monumento de gratidão. Quem desejar mais
pormenores consulte o guia do Museu Nacional de Nápoles, de
Ruch (3).

Quando foi erigido êste monumento? Os arqueólogos pensam 
que não se lhe pode atribuir data posterior ao ano 30 da era vul
gar, isto é, o ano seguinte ao da morte de Nosso Senhor. O terre
moto, portanto, deveria ter sobrevindo no ano anterior. E eis-nos 

por momento, para ensinar e amedrontar os vivos., tais ressurre1çoes não sõmente são 

possíveis e não contravêm ao testemunho dos Apóstolos, mas são positivas e certas. 

Não é exato, pois, que só se possa admitir a ressurreição dos mortos posteriormente 

à do Senhor, pois, São Ma.teus fala primeiro a.bsolute da ressurreição daqueles e, se 

nos quisermos cingir estritamente à letra do texto, a entrada dêles em Jerusalém só 
se teria verificado após a ressurreição do Senhor. 

(1) Ann. al. 34.

(2) Hist. Nat., 11, 84.

(8) Pág. 22, n. 82.

239 



chegados novamente ao grande terremoto, de que falam Flegon 

e Tallus acima referido?- e que coincide com o da morte de Jesus, 

já que os outros não recorda a Históría, naqueles anos. 

Vozes misteriosas anunciativas da morte do Senko1· - Assim 

como Deus, por intermédio dos pastôres, dos magos e da estrêla 

milagrosa de Belém, anunciava ao mundo sua vinda, assim quer 

anunciar sua morte com prodígios tão maravilhosos quanto ter

ríveis. As trevas, o terremoto, a ressurreição dos mortos foram, 

tanto para os pérfidos judeus, como para aquêle mundo que de

saparecia, sinal da ira divina; e, para a pequena grei de Cristo me

drosa e dispersa, e para o mundo novo que surgia, o anúncio feliz 

da Redenção cumprida. 

�✓.las, parece que a êstes grandes sinais quis Deus acrescen

tar ainda outros. Em várias partes, por oráculos e por outras ma:

neiras, ouviram-se vozes que anunciavam, de modo impressio

nante, a n1orte do Senhor. Eram talvez os mesmos espíritos ma

lignos obrigados por Deus a darem testemunho da própria derrota 

e da própria vergonha. Direi somente de dois que têm, entre si, 
certa conexão: um, referido por Emmerich, outro, por Plutarco. 

Não que êsses escritos mereçam tôda a fé que s� atribui a narra

ções indiscutíveis, mas nem por isso- devemos desprezá-los. 

Conta em seguida Emmerich, no fim da obra acima citada (1), 

que, por ocasião da morte do Senhor, viu um pôrto cheio de na

vios, que se agitavam perigosamente. O Inspetor do pôrto, ante a 

iminência do desastre, sobe ao alto de uma tôrre para verificar 

a causa disso e vê, sôbre as embarcações, pequenas figuras negras 

que lhe gritam: "se queres salvar teus navios, afasta-os para ou

tra parte, porque nós devemos precipitar-nos no abismo, agora que 

o grande Pan (Senhor) está morto ". Êle assim o fêz e voltou a

calma.

(1) A dolorosa. Paixão, cap. «Outras aparições ».
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Ainda mais singular é o que conta Plutarco, nos Scripta lllo

rália, no livro De defectu orac-ulorw;n
,, 

cap. XVII: (1) "Da mor
te dêsses (Isto é dos gênios) ouvi narração de pessoa não frívola, 
nem estúpida. En1iliano, o reitor, de que qualquer de vós tem ou
vido falar, teve por pai Epiterse

1 
m-eu concidadão e professor de 

gramática. Contava Epiterse que, desejando realizar uma viagem 
em tôrno da Itália, en1barcou e1n navio carregado ele mercaàorias 
e passageiros. 

Mas, na véspera, junto à ilha Echianadi, (2) se levantou for
te ventania qu:;, balouçando rijamente a embarcação, a impeliu 
para junto de Paxo (3). Enquanto alguns dormiam e, muitos, de

pois da ceia, se havia1n entregado a beber, ouviu-se, de repente, 
uma voz, vinda da ilha dD Paxo, que, con1 grande assombro de 

todos, chamou Tarn:u.s. Êste Tamus era egipciano, vigia noturno 
do navio e conhecido de poucos. Êle respondeu sómente à terceira 
chamada e a voz lhe disse clararn�nte: Quando chegares a Palode,

(4) avisa que Pan o Grande (Pan o me gas) morreu. Ao ouvir is
to, refere Epiterse, ficaram todos maravilhados e discutiram en
tre si o melhor caminho a s2guir: se obedecer a quanto lhes era
ordenado, ou se não pensar mais no caso. Tamus era de opinião
que partissem, desde que o vento soprasse à feição, mas, se hou
vesse calmaria, diria o que ouvira, assim que chegasse àquele lu
gar, junto, portanto, de Palode. Não soprando o vento e estando
tranqüilo o mar, Tamus, da popa do navio, voltou-se para terra e
gritou: O grande Pan morreu. Não havia terminado, quando se
ouviu um gemido, não de Uina, mas de muitas vozes, como que
fundidas mar a vilhosanjen te.

(1) Tradução do grego, feita por um meu an.1igo da. edic::ão de Lipsia (Teubener.

1891) das obras de Plutarco. Esta narração � 1•('ferida também por Sepp, Jesus Crist, 

Est. Ap. e por Benedito XIV, De festis, etc. 

(2) Hoje Jonía.

(3) Pequena ilha. ao sul de Corfu (Ool"cíl'a. dos antigos) que ainda hoje conserva

o nome de Faxo,

(4) Não se sabe com certeza que lugar seja Palode. Mas como o navio se dirigia

de Paxo, ao sul de Corfu para a Itália, o pôrto da cidade de Palode deveria estar si

tuado sôbre as praias ·de Corfu ou <lo :i;:pi!"o (Albânia atual) onde ficava a cidade de 

Pala<�stc, próxima do mar. É ainda para refletir-se que o }!;piro, perto de Iannina., era 

a scàc do oráculo Dcdona, � um dos principais representantes do espirito maligno. 
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Como acontece, sempre que varias pessoas assistem a um 

fato, êste foi logo sabido em Roma e Tamus chamado à presen

ça do Imperador Tibério. Êste deu tanta fé à narrativa, que quis 

imediatamente fazer investigações em tôrno de Pan: e os doutos, 

que o acompanhavan1, julgaram que se tratasse do filho de Mer
cúrio e Penélope. Êstes fatos, narrados por Filippo, (1) foram 

confi1•mados por alguns dos presentes, que tinham ouvido o velho 

Emiliano ". 

Deixamos aos filósofos pagãos a sua opinião de que o grande 

Pan (Todo), cuja morte se anunciava, era o filho fabuloso de Pe

nélope. Para nós, se o fato é verdadeiro, o grande " Todo '' (Deus 

ou Senhor), de quem se propalava a morte, no tempo de Tibério, 

por forma tão extraordinária, não pode ser outro senão Jesus 

Cristo. 
Assim, maravilhosamente, de vários modos se fazia conheci

do em tôda a terra o grande acontecimento, o maior, sem dúvida, 

da história humana - o cumprimento da reparação da humanida
de, a nossa redenção. 

Conclusão - Aquela tarde da grande Páscoa, que devia ser 
de festa e alegria para o povo hebreu, foi, ao contrário, de cons
ternação e de pranto: bem poucos a solenizaram; o grande Tem
plo, desolado; por tôda a cidade, ruínas e pavor; começava já 

a se fazer sentir a mão de Deus, que castiga, e a realizar-se a ter

rível e repetida predição do Senhor. Os seus avisos e as suas lágri
mas não tinham ajudado a salvação, em virtude da obstinada mal

dade daquele povo e dos seus dirigentes, que, desprezando a gra
ça e a tudo resistindo, tinham abusado criminosamente da pró
pria liberdade. 

rvlas esta tarde foi também de luto e consternação para a pe

quena grei de Cristo, desanimada e angustiada, diante de tama

nha catástrofe, predita, é verdade, mas não compreendida, na qual 

(1) Filippo é a pcr:,;onagem que Plutarco apresenta no principio da narrativa.
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não tinham sabido ter fé e julgavam, por isso, impossível. Sentiam

se para sempre sós e, exceto l\.1aria Santíssima, não sabiam o que 

seria para êlcs o dia de amanhã. 

I�o entanto, contra tôdas as previsões humanas, aquela tarde 

de trevas e de sangue anunciava, pela onipotência divina, segun

do as grandes, mas até agora incompreendidas predições do Re

dentor, um dia iminente de glória e de luz. Estava prestes a soar 

a hora, em que os soldados, postos de guarda ao sepulcro, veriam 

baquear a pedra e assentar-se sôbre ela um anjo refulgente que, 

cônscio da morte vencida e da vitória reconquistada, iria lançar 

na consternação guardas e Sinédrio, e desconcertar os inimigos 

de Deus; a hora em que as mulheres piedosas que levariam, mais 

uma vez, ao sepulcro, lágrimas e flores e os Apóstolos, fechados, 

cheios de mêdo, no Cenáculo, veriam de novo o seu Redentor, in

crédulos e amedrontados a princípio, mas arrebatados depois pela 

alegria; a hora, enfim, do supremo triunfo. lVlas quem poderá ja

mais descrever semelhantes coisas? 

Quarenta dias depois, de volta da Galiléia, onde sôbre o alto 

monte (que parece ter sido o Tabor), onde tinha marcado encon

tro com seus discípulos e os encontrou reunidos, em número su

perior a 500, (1) (sem contar mulheres e crianças, como era cos

tume entre os hebreus), Jesus sentava-se de novo à mesa (conves

cens) (2) em Jerusalém, com seus Apóstolos e fiéis. É tradição que 

isto sucedeu sôbre o Sion, no Cenáculo, a casa hospitaleira, a pri

meira igreja da fan1ília cristã. Jesus conversava, instruía ainda, 

novamente, os seus futuros ministros, comendo com êles e dando 

prova plena da sua verdadeira e magnífica ressurreição. Não era 

mais a tard-� soturna de 14 Nisan, mas o esplendor solar do dia. 

No rosto e no coração de todos fulgurava a mais viva alegria. 

Quanto ao Sinédrio, aos Fariseus e aos inimigos de Jesus, que não 

podiam ignorar o que se estava passando, pois, tôda a cidade o 

sabia, remordiam-se de ódio e de vergonha. 

(1) Deinde viws est plusquam quingentis fra.tribus simul; ex quibus mtüti ma.

net usque adhuc (São Paulo, aos Cor. XV, 6). 

(2) Acta Ap., I, 4.
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Do Cenáculo, percorrendo talvez a mesma via. dolorosa de 14 

Nisan, o Senhor dirigiu-se ao Oliveto, mas não para quedar-se em 

Getsêmani. A hora do sofrimento havia passado� era, enfim, a 

hora da glória. Sobe ao cume, de onde se avista, em tôrno, grande 

parte do horizonte da Palestina, e, tendo dado aos seus Apóstolos 

as últimas advertências e abençoando-os, eleva-se lentamente no 

ar, resplandecente de glória, semelhante àquela do Tabor, e sobe, 

e sobe, até que nuvem suavíssima o envolve, escondendo-o aos o

lhos dos seus que, comovidos, maravilhados, mas, com o coração 
a transbordar de alegria pela glória do seu Mestre e Condutor, 

não podem afastar os olhos daquele interminável empíreo, para 

onde se tinha elevado, e onde, por um momento ainda, esperavam 

tomar a vê-lo. 

Jesus subira ao céu, mas o s�u reino na terra, não havia ter

minádo. Antes, surgia agora a sua Igreja, aquela Igreja, que des

dobrará suas tendas de um a outro 1nar e que durará indefectível, 

até o fim dos séculos, Igreja, que sofre, combate e prega; perse

guida mas jamais superada, e que, como o- seu divino Fundador, 

coroará as suas vitórias com o eterno triunfo nos céus. 

J es,U, tni d-ulciss-ime.,

spes s·uspira-ntis anirnae
.,

Te quaeri1,nt piae lctcrimae

et ardor mentis int·imae! 

Gloria in altiss-imis Deo et Beatissi1nae Virgini Mariae sint 

gratiae. 

t Caetano Cardeal De Lai. 
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APÊNDICE 

NOTAI 

- Emmerich e o valor de s-ua,s 1neditações - Catarina

Emmerich nasceu na campanha de Coeffeld, pequena, cidade 

da diocese de Münster, de pais pobres e honestos, em 18 de se

tembro de 177 4. Piedosa, ingênua, apascentando o rebanho pater
no, teve desde a primeira infância visões achniráveis que ela con

tava ao pai. �ste tomando-a sôbre os joelhos, chorava enterneci

do. Foi depois monja na pequena aldeia de Dülmen, na Westfália. 
Suprimido o convento, foi habitar pobre casinha do lugar, arran

jada para ela por pessoas piedosas. Morreu, parece que estigr.aa

tizada, na tarde de 9 de fevereiro de 1824. Ela nada escreveu, mas 

contava as visões que tinha e que foram recolhidas por Clemente 
Brentano. As, sôbre a Paixão do Senhor foram dos últimos anos 

de sua vida. São verdadeiramente admiráveis. 

Não é que sua narrativa deva ser aceita como verdadeira e per

feita, estas almas privilegiadas, embora dotadas por Deus de ma

nifestações prodigiosas, não são assistidas por Êle, como os pro
fetas e os agiógrafos. Podem, portanto, pela fraqueza que é pró

pria dos homens, esquecer, errar, acrescentar ou suprimir qual

quer coisa à verdade. 

Mas podem também referir coisas preciosas, que a Igreja es

tima, como aconteceu, sem dúvida, com as revelações de Santa

Brígida. 
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NOTA II 

- Do dia da morte do Senhor - É assunto fora de dis
cussão que Jesus morreu na tarde de uma sexta-feira; que sá
bado repousou no .sepulcro e ressuscitou domingo pela manhã. Es
tas datas foram fixadas pela Igreja, desde os primeiros dias, com 
indelével recordação, fazendo a sexta-feira dia santificado pela 
morte do Senhor e o domingo festivo, pela sua gloriosa ressurrei
ção. A tradição é constante e indiscutida, e os Evangelhos são os 
prim2iros a testemunhá-los. É inútil, portanto, buscar testemunhos. 
Basta recordar o que escreve S. João (1), falando do momento em 
que Jesus foi condenado: Erat parasceve Pasohae, hora quasi sexta: 

" era o pa-rasceve da Páscoa, quase à sexta hora ". O que era o 
parasoeve, explica-o S. Marcos, sem citações (2): "Erat parasceve 

quod -est ante -sabbatum: " era o parasceve, que é o dia antes do 
sábado". 

Os hebreus, no sábado, dia para êles festivo, não podiam fa� 
zer trabalhos servis, nem mesmo preparar a comida. Era pres
crição mosaifa, que se observava com grande rigor. Os manjares 
eram preparados no dia anterior, sexta-feira, o qual, por esta ra
zão, se chamava parasceve, vocábulo grego que quer dizer pre

paração ( 3) . 
É, portanto, fora de dúvida quP. Jesus morreu numa sexta

feira. Mas qual? De que mês? É o que veremos nos dois artigos 
seguintes. 

(1) XIX, 14.

(2') XV, 42.

(3) Benedito XIX, De Festis, D.N.J.C. VI. n. 16 seg.
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ARTIGO I 

- A morte do Senhor cai a �5 de rnarço, dia da Anitn

cuzçiio, aniversário de s'u,a concepção. - Antiga e perpétua 

é a tradição de que Cristo morreu a 25 de março ( escreve Bene

dito XIV) (1), ou, para usar da expressão latina - No octavo 

Kalendas Aprilis. No cômputo romano dos meses, as calendas de 

abril era o 11

> dia de abril, o último dia do n1ês precedente, isto é, 

31 de março era o segundo antes das calendas de abril. E assim 

25 de março era o oitavo dia antes das calendas de abril. Era um 

sistema de contagem inversa, que é necessário mencionar aqui, pa -

ra esclarecimento daqueles que o ignoran1. 

Ora, que o Senhor morreu no octavo Kalen4as Aprilis
) isto é, a 

25 de março, está provado por testemunhos e argumentos irrefra

gáveis. 

Escreve Tertuliano (2): u A Paixão ocorr2u sob Tibério Cé

sar, sendo cônsules Rubellio Gemino e Fusio Gemi.no, no mês de 

março, época da Páscoa, oitavo dia ante.� das calendas de abril". 

E é sabido que Tertuliano, escritor erudito e engenho agudíssimo, 

tinha visto não somente os Atos de Pilatos, sôbre a morte de Je

sus Cristo, enviados ao Imperador Tibério ( co1no êle o atesta em 
seus escritos), mas havia consultado os arquivos do Império, dos 

quais se servia, desafiando os magistrados rornanos, para provar 

a verdade da religião e a divindade de Jesus Cristo. Êle tinha vi

vido com o-s primeiros discípulos dos Apóstolos e, em seus escri

tos, recorre sempre às tradições da Igreja apostólica, para provar 

suas afirmações: é grande, por conseguinte, a sua autoridade. 

Sto. Agostinho (3) igualmente conclui: " Morreu, portanto, 

Cristo, sendo cônsules os dois Gemino, a 25 de março n e, no tratado 

DE TRINITATE (4), assevera com maior precisão: "Como nos 

foi transmitido por nossos maiores e vem corroborado pela autori

dade da Igreja, acredita-se (O Senhor) ter sido concebido a 25 

de março, data, também, em que padeceu - quo et pas.su,,s. 

(1) Op, cit. VII, 11. 135.

(2) Contra Judaeos, lib. VIII. cap. X.

(3) De civita.te Dei. ca.p. ut.

(4) Lib., IV, cap. V.

247 



O mesmo afirma Lactâncio (1): "Jesus _morreu sob Tibério 
sendo cônsules os dois Gemino, no oitavo dia das calendas de a
bril", isto é, 25 de 1narço. E, igualrnente, com assertiva semelhan
te, afirma-o São João Crisóstomo (2). 

lVIas o que é ainda 1nais ilnportante é que, em campo Verano, 
foi descoberta, em 1551, a estátua de mármore do célebre e eru

dito Sto. Hipólito, martirizado no principio do terc2iro século, es
tátua que, juntamente com a cadeira dêle, foi transportada para 
a biblioteca do Vaticano, onde atualm�nte se encontra. 

Ora, gravado sôbre a cadeira há um cânone pascal do ano 
222, -onde se lê:" Octa-vo Kalendas Apr-ilis, Passi-0 Dornini: 25 de 
março, Paixão do Senhor ''. 

E ainda não basta: o lVIart-iroZógio romano, referindo-se à da
ta de 25 de março, diz: '-' Em J erusa!ém, comemoração do Santo 
Ladrão que, tendo pedido perdão a Cristo, mereceu ouvir dêle: 
" Hoje estarás comigo no Paraíso ". E concordam com o M a?i;iro
lóg-io roma-no, o Jerc-nimiano e, comumente, outros, c01no se pode 
ver dos Bollandistas. 

Portanto, os martirologistas dão o dia 25 de rnarço como data 
da morte do Bom Ladrão e, implicitmnente, como a da morte de 
Jesus. E todos sabe1n qual a autoridade dos martirológios, que 
constituem verdadeiros calendários oficiais das igrejas. 

Não quero emitir aqui o que ocorre em Bari e em Andria, 
quando a sexta-feira santa cai em 25 de n1arço. Conserva-se com 
muito zêlo, -em cada uma dessas ciàades, um espinho da coroa do 
Senhor. Estão secos e enegrecidos, mas, quando a sexta-feira santa 
cai em 25 de 1narço, reverdecem e tomam coloração avermelhada. 
O fato renovou-se por duas vêzes, em nossos dias, em 1910 e 1921, 
em que a sexta-feira santa caiu em 25 de março; durou todo o dia 
de sexta-feira e de sábado, foi verificado por grande parte das 
populações das duas cidaàes e, oficialn1ente, pelas autoridades e
clesiásticas e civis, e por peritos. 

(1) 111st. lib. IV.

(2) Homilia. sôbre Sã.o Joã.o Batista.
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Parece que o Senhor, com a gloriricação miraculosa daquilo 

que foi para Êle coroa de ignomínia e dor, tenha querido assina

lar e afirmar o verdadeiro dia de sua Paixã.o. 

Tenhamos, pois, como certo que o dia 25 de março foi o da 

Paixão de Jesus. O ponto de vista contrário, sustentado en1 Sie

na por Tostato, ao ten1po de Eugênio IV, foi condenado e proscri

to como errôneo. E é justa, portanto, a picd2.de dos fiéis que cos-

tumam venerar a sexta.feira de março, cm memória da divina 

Paixão. É verdade que a Igreja não celebra a Páscoa a 25 de n1ar
ço, mas no domingo seguinte à Páscoa h::.braica, de que falare

n1os no artigo seguinte. 

Mas isto foi estabelecido desde os tempos apostólicos, e por 

justas e graves razões, como adiante veremos. 

ARTIGO II 

- A 1norte do Senhor cai no di.a dos ázimos, 15 N·isan,

solenidade da Páscoa hebraica - Os Hebreus computavam os 

meses pelas fases da lua. Todos começavan1 com a lua e o ple

nilúnio caía nas proxirnidades do dia 15. O primeiro mês estabe

lecido por Moisés (e que se chamava Nisa.-n), era tlquêJe 2n1 q'.i.e o 

plenilúnio caía depois do equinócio da primavera. Isto é, depois 

de 21 de março. Mas assim como o plenilúnio podia ocorrer logo 

ap:·.s o dia 21 de março ou mais tarde: não coincid�n-:lo o giro men

sal da lua con1 o giro anual do sol, assim o primeiro rnês ura co-• 

meçava mais cedo, ora 1nais tarde; exatamente como se dá emn 

a nossa Páscoa. 

O princípio de cada mês era anunciado ao povo ao som de 

uma trompa ( a tuba neo1nênia) dos Sacerdotes, e era considera

do festivo. 
E o primeiro mês, N-isan, era para êles o mhis soler,e:, porque 

recordava sua libertação da escravidão, no Egito, e a volta à Pa

lestina, a terra da promissão. É inútil reco�dai· as circunstâncfas 

dê.ste acontecimento, que foi o símbolo profétko da redenção da 

humank1ad�, t1o jugo do demônio, pois, é dificil para nós cmnpre

endermos por que o dia da Páscoa hebraica, 15 N·isan, foi també1n o 

da morte do St:, 1bor. 
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Moisói, o grande chefe e libertador da naçiio hebraica, havia 
ameaçado Faraó, rei do Egito, de que, se não deixasse partir ime

diatamente o povo hebreu, Deus, como último castigo ao povo 
egípcio, faria perecer em uma noite todos os :seu$ primogênitos. 
Recebida com riso e indignação esta ameaça, nem o rei r11:lm os 
egípcios se preocuparam com ela. lV[as veio o 15 Nisan d.ia cksig
nado por Deus. Aquela noite, os hebreus, divididos por família, a

chavam-se reunidos, segundo as determinações de Moisés, para co
merem o cordeiro sacrificado, havia pouco, prontos para a parti• 
da, levando vestidos curtos, comendo pão ázimo, por não terem 
tido tempo de o deixar fermentar e tendo feito dêle provisão para 

a viagem. Aconteceu que, naquela noite, de acôrdo com as pala
vras de Moisés, de tôdas as casas egípcias se elevam gritos de dor 
e de luto, pela morte súbita de todos os seus primogênitos. 

O anjo exterminador, como o chama a Sagrada Escritura, ha

via passado e cumprido a justiça de Deus, e deixara incólumes 

as casas dos Hebreus, pois que as encontrara tintas do sangue do 
cordeiro. Na manhã seguinte, 15 Nisan, Faraó e os egípcios não 
só permitiam que os Hebreus saíssem

1 
mas incitavam-nos a fazê

lo apressadamente. E assim começava a sua libertação. 
Aquêle cordeiro, aquêle sangue que salvou do anjo -extermina

dor, aquela libertação do povo hebreu do cativeiro, no Egito, eram 

símbolos da libertação dos cristãos da escravidão do demônio pe
la morte daquele que deseja chamar-se "o Cordeiro de Deus".

Em memória dêste acontecimento e como advertência da fu

tura redenção humana, quer o Senhor, e o prescreve taxativamen

te, na lei mosaica, que cada ano, ao 15 Nisa.n, todos os Hebreus 
divididos por famílias, matassem um cordeiro e o comessem com 

alfaces amargas e pão ázimo, e que, da tarde de 14 a 21 de Nisan, 
isto é, por sete dias completos, nã-o houvesse em suas casas pão 
fermentado, mas somente pão ázimo, por isso que seus pais, du

rante a viagem e enquanto não veio o maná do céu, se alimenta
ram dessa espécie de pão. Quer também que o primeiro e o séti

mo dia desta semana, isto é, 15 e 21, sejam santificados e solenes, 
e que nenhum trabalho servil f ôsse nêles realizado, a não ser a 
preparação da comida. 
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Esta festa foi chamada " dos .ázimos " e também Fase ou Pá.s

coa (passagem) da passagem do anjo e da do povo hebreu, do Egi

to a terra da promissão. 

Pr-inio men8�, quartadecima die mensis, ad vesperam c01ne

detis azi'fna usque ad diem viges·irnam prima1n ejusdem mensis ad 

vesperam (1). lVlense aute1n p1 .. imo quartadecima d-i-e mensis, Pha

se Dorn-i:ni er·it, et quintadecima die solemnitas. Septem diebtts ves

cant·u1· azimis. Qu.arurr1, d-ies prima venerabil·is et sancta eritis mn

ne opus servil.3 non faciet·is in ea (2). Di-es quoque sept·imus ce

lcberrim·us et sanctus er-it vobis (3). 

É, pois, indiscutível, que o 15 Nisan era chamado festa "dos 

ázimos" e também Páscoa. De fato, Flávio José, o conhecido e au

torizado historiador hebreu, diz: "D1.un celebratur Az·irnorum so

lemn·itas quam Pascha nuncu,pamus }) "enquanto se celebrava a 

solenidade dos Azimos) a que chamamos Páscoa ( 4). E S. Lucas 

diz igualmente em seu Evangelho: Avizinhava-se o dia festivo dos 

ázimos, que se chama Páscoa (5). 

Isto posto, escreve São Mateus: " No primeiro• dia dos ázimos, 

chegaram-se os discípulos ao Senhor e perguntaran1-lhe: "Onde 

queres que te preparemos a Páscoa? ... " Vinda a noite, sentou-se 

Êle à mesa com os doze Apóstolos" (6). 

E São 1\!Iarcos: " No primeiro dia dos ázimos, quando era imo

lado o cordeiro, perguntaram os discípulos: "Aonde queres que 

vamos e façamos os preparativos para a ceia da Páscoa? Chegada 

a noite, veio com os doze ... " (7). 

E, finalmente, São Lucas: "Chegou o dia dos ázimos, em que 

era necessário imolar a Páscoa; e o Senhor ordenou a Pedro e a 

(1) l!:xodo, XII, 18.

(2) Números, XXVIII, 16-18.

(3) O mesmo. 25.

(4) Aniq. Jud. lib. XVIII, cap, VIII.

(5) XXII, I.

(6) XXVI. 17 e 20

(7) XIV, 12 e 17.
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João: "Ide e preparai a ceia da Páscoa". E,. chegada a hora, sen

tou-se à mesa, em companhia dos doze Apóstolos" (1). 

Portanto, segundo os três primeiros (resumidos) Evangelis

tas, no prim�iro dia dos ázimos, quando se imolava a Páscoa, ou 

melhor, quando se devia sacrificar o cordeiro pascal, Jesus orde

nou que se fizessem os preparativos, e à noite veio com os doze 

Apóstolos a Jerusalém, e sentaram-se à mesa, para comer. 

É inútil salientar aqui que as palavras "imolar a Páscoa e co

m,e-r a Pâscoo )) , significam, o cordeiro pascal, tal como dizemos: 
u Fiz a Páscoa .,., para significar que fizemos a comunhão Pascal,

é urna 1naneira tnais breve e muito comum de dizer.

Tenhamos, pois, presente que, de acôrdo com êstes três Evan

gelistas, o Senhor ordenou no 14 Nisan, dia em que devia ser imo

lado o cordeiro pascal, a preparação da ceia prescrita por l\·1oisés, 

e, à noite, a celebrou com os doze Apóstolos. 

Mas surge, aqui, grave questão: S. João, falando desta n1es

ma ceia do Senhor, exprime-se dêste modo: " Antes do dia fes

tivo da Páscoa - ante diem f est·um Paschae - sabendo Jesus 

que era chegada a sua hora de passar dêste mundo para compa-• 

nhia de seu Pai ... , posta a ceia, (2) preparou-se para lavar os 

pés dos Apóstolos, e, em seguida, instituiu a Eucaristia. Portan

to, dizem, segundo S. João, a ceia do Senhor não se realizou no 

prin1eiro dia dos ázimos, ou seja da Páscoa, mas no dia preceden

te. Co1no hannonizar esta diferença? Várias hipóteses foram for

muladas. 

A primeira é que a última ceia de Nosso Senhor não teve 

qualquer relação com a mosaica, mas precedeu-a de um dia. E é 

esta afirmaçã.o agradável aos gregos, para sustentarem, contra

riando a igreja latina, que o Senhor consagrou, com pão fermen

tado, e não com o ázimo. E alguns chegam até a dizer que S. João 

qu�r corrigir o texto dos três Evangelistas. Esta opinião não é sà

mente falsa, mas herética. S. João, que escreveu por último o seu 

(1) XXII, 7-8 e 14.

(2) XIII, 1.



Evangelho, e conhecia os três preceq.entes, procurou completar al
gumas das coisas, ali narradas, mas nunca contradizê-los ou corri
gi-los. É pois evid2nte que os três falam, en1 resumo, do primeiro 
dia dos ázimos, em que era obrigatório sacrificar o cordeiro pas
cal. Não existe, portanto, dúvida: deve1nos ter presente que, se
gundo êstes três Evangelistas, Jesus sentou-se à 1nesa para comer 
a Páscoa na noite do primeiro dia dos ázimos, cun1prindo religio-. 
sarnente o rito da lei mosaica; comeu pão ázimo e consagrou, poru

tanto, com êle, pois que o pão fermentado era, desde aquda hora 
e por tôda a semana seguinte, excluído das casas hebraicas. E a 
Igreja professa diàriamente isso, no canto Pange, Ungua, onde diz 
que, na última ceia, o Senhor observou plenamente a lei: obser-vata 
lege plene. E igualmente ensina o Concílio Tridentino: 

"Na última ceia, àquela noite, em que Cristo vinha atraiçoa
do. . . celebrada a velha Páscoa, que a multidão dos filhos de Is
rael imolava em memóiia da saída do Egito, instituiu nova Pás

coa" (1). 
Esta primeira opinião deve, pois, ser rejeitada como falsa e 

herética. 

Mas, como conciliar então o "primeiro dia dos ázimos", dos 
três primeiros Evangelistas, com o "antes do dia da Páscoa" de 

S. João?
Três suposições foram feitas, e os intérpretes apresentaram

nas comumente. 
A primeira é que os Hebreus, para não terem duas festas con

secutivas ( o que traria grande embaraço pela proibição do traba
lho servil e da preparação dos alimentos) , quando a Páscoa caía 
no -dia anterior ao sábado (como justamente acontece no ano da 

morte do Senhor), procrastinavam a Páscoa, para fazê-la coin
cidir com o sábado. Jesus, porém, guarda fidelíssimo da lei mosai
ca, fêz a sua ceia no dia determinado, que para Ele e seus discí
pulos era sempre o primeiro dia dos ázimos; mas para as autori
dades judaicas, que haviam transferido a Páscoa para o sábado, era, 
porém, como diz São João " o dia precedente à Páscoa ". Não se 
pode negar que esta _hipótese parece resolver a dificuldade. 

(1) Se.ss. XXII, Ca}). I. 
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Mas, em primeiro lugar, é supos1çao gratuita, e parte de fal
so pressuposto. É bem verdade que no dia de sábado era proibido 
aos Hebreus, até preparar a comida, o que devia ser feito um dia 
antes; mas, no dia de Páscoa, embora solene e sagrado, era permi
tido cozinhar e preparar os alimentos. Di-lo claramente o .€xodo: 
"Não fareis nesse dia nenhum trabalho servil, exceto o necessá

rio à preparação do alimento ": exceptis his quae ad vescendum 

pert·inent ( 1) . Portanto, esta afirmação não é sómente graciosa, 
mas parte de base falsa, já que a dificuldade das duas festas con
secutivas, pela proibição de preparar-se a comida, era inexistente. 

A segunda suposição, para conciliar a dificuldade, é que os 

galileus e os peregrinos tinham o privilégio de celebrar a Páscoa 
no dia anterior ao designado aos habitantes da Judéia e de Jerusa
lém, e assim para o Senhor, e seus Apóstolos, quase todos da Ga

liléia, o primeiro dia dos ázimos era anterior aos dos outros; e,

em conseqüência, os três primeiros Evangelistas podia1n dizer: "o 
primeiro dia dos ázimos ", segundo seu privilégio como galileus; 
enquanto S. João escrevia: "o dia anterior à Páscoa", segundo 
o uso de Jerusalém. Mas também esta suposi�ão não se sabe em que

fundamento se baseia; demais, Jesus não era natural de Jerusalém
mas, de Belém, não podendo, portanto, aproveitar-se do pretenso

privilégio dos galileus.

Terceira hipótese é a de Petrônio, reiterada em nossos dia& 
em honra de Langrange (2). Segundo essa, alguns Hebreus conta
vam o princípio do mês do escurecimento da lua, outros, do pri
meiro aparecimento da foice da lua nova; e, daí, a diferença de 

algumas horas não só no computar o princípio do mês, mas tam
bém no fixar os dias sucessivos. Nosso Senhor, dizem, tinha com
putado o princípio do mês do escurecimento da lua, enquanto que 
o Sinédrio marcava a lua nova, do primeiro aparecimento da foi
ce lunar e, por conseguinte, o 14 Nisan para Nosso Senhor pre
cedia o das autoridades judaicas. Logo, para Nosso Senhor e seus
discípulos, o pr-imeiro dia dos ázimos era justamente o primeiro

(1) XII, 16.

(2) Saint-Marc, Paris, 1911, pág. 339.
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dia, mas não o c-ra para as autoridades judaicas, que deviam es
perar o aparecimento da foice lunar. 

Não se pode negar que esta afirmação, se verdadeira, poderia 
dirimir a dificuldade. Mas é possível aceitá-la? Não parece: 

1) Porque, admitindo-se r.nesmo que lá estivessem Hebreus

que computassem o principio do 1nês do escurecim�nto da lua e 

não do aparecimento da foice da lua nova, conseguiriam êles, por

ventura, a diferença de um dia entre as duas datas?· 

2) De mais, é sabido que o princípio do mês era anunciado ao

povo hebreu pelos sacerdotes, ao som de trompas. Ora, é de ad

mitir-se que Je:sus, que havia tão forte1nente recon1endacio a ob
servância das prescrições daqueles "que ocupavam a cátedra de 
Moisés", não levasse em conta fato ritual de tamanha importân

cia, e que nada tinha de inconveniente ou irregular, e marcasse, 

por sua conta, o princípio do mês fora do uso comum? É, na ver

dade, inverosshnil e não pode ser admitido. 

3) Mas há aí outra reflexão pêremptória. Os três Evangelis

tas falam do dia da última ceia, não como de um dia individual 

do Senhor, mas de uma data de festa comum: no primeiro dia dos 

ázim-os. . . quando se irnol.ava a Páscoa. . . eni que era necessá

rio irnolar a Páscoa. . . Tratava-se, portanto, de solenidade e de 
prescrição geral indiscutível. 

Portanto, as conclusões de Petrônio e de Lagrange não po

dem ser aceitas. E então? 
Benedito XIV (1), Santo Tomás (2) e o Catecismo do Concílio 

de Trento (3) propõem solução muito simples e plenamente sa

tisfatória, que não se sabe porque não é tida por todos como de 
valor. Será êrro ou efeito da mísera vaidade humana para criar 

dificuldades? Seja como fôr, esta é a solução sugerida por Santo 

Tomás e outros. 

Os Hebreus, con10 o faz ainàa hoje, de certo modo, a Igreja, 

contavam os dias sagrados de festa, da tarde precedente à tarde 

(1) Op. Cit. cap. VI, n. 21 seg.

(2) P. III, qu. XLVI, art. 8.

(H) De Sa.cra.mento Eu.cha,ristiae.
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seguinte: A vcspera ad ves1,,---01·arn cele�rabi-tis sabata vest1'a (1). 

Havia também, e não podia deixar de haver, os dias naturais, da 
manhã à tarde. Ora, quando os três primeiros Evangelistas dizem: 
"no pr-irneiro dia dos ázinios" têm em vista o dia sagrado, que 
começava na tarde de 14 N·isetn_, ocasião en1 que se devia sacrifi
car o cordeiro e c01nê-lo. S. João, em vez, quando diz: "antes do

dia solene det Páscoa }} pretend� falar do dia natural e da solenida
de da Páscoa, que era, er.a realidade, o dia seguinte, 15 Nisan. 

E, em verdade, na tarde de 14 con1eçava a festa, com a ceia 
do Corddro, r.nas a solenidade própria da Páscoa era a 15. Ta111bém 

l\1oisés o diz expressamente: " Qu-i-ntadec·ima d-ie er-it solernn-itas )} • 
"A solenidade será no clécirno q-ui.nto dia )} (2). 

Pode dar-se explicação mais fácil e clara? não há, portanto, 
qualquer discordância entre os três primeiros Evangelistas e S. 

João, mas apenas certa diferença de linguagem, que tem sua ra
zão ét� ser, pois S. João falava à Igreja já adolescente e aos fiéis, 
que pouco conheciam dos usos hebraicos, enquanto que S. Mateus 
e, até certo ponto, os outros dois Evangelistas, falando de prefe
rência ao povo hebreu, usaram expressões mais acessíveis, adap
tadas ao tempo e ao ambiente. 

:Mas há aqui outra dificuldade. S. João, narrando o ato de 
Pilatos que, no dia da Paixão, subindo ao tribunal do Lithóstro

tos, disse aos Judeus: "Eis aqui o vosso rei", deu-nos também 
a data precisa do acontecimento: Erat varasceve Paschae, hora 

qua.si sexta: " era a parasce·ve da Páscoa, quase à sexta hora " 
(3). Parasceve quer dizer preparação. Por isto, à primeira vista, 
estas palavras do Apóstolo deveriam ser interpretadas assim: "Era 
a preparação da Páscoa" portanto, o dia anterior à Páscoa. Con
tudo, não: esta interpretação assim absoluta não é verdadeira. 

Parasce-ve, dia da preparação, era para os Hebreus o dia antes 
do sábado, no qual se deviam preparar os alimentos, o que era 

(11) Levitico, XXIII, 32. 

(2) N func:ros, XXVIII, 17.

(3) XIX, 18-14.
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proibido fazer no sábado. Não havia Parasceve para a Páscoa, 

porque nesta era permitido cozinhar e- preparar os alimentos, co

mo já vimos acima. E que a Parasceve era a preparação do sába

do, encontra-se em S. Marcos: Erat, parasceve, quod est a.nte sab

baturn: "era a Parasceve, isto é, o dia antes do sábado" (1). Mas 

então como se deve entender a Parasceve da Páscoa, de que fala 

S. João? É simplicíssimo: temos, ainda aqui, modo resumido de

falar. Era a Parasceve que vem antes do sábado de Páscoa.

Sabem todos que o sábado que caía na semana dos ázimos era 

mais solene e sagrado que os outros, razão pela qual está escri
to: " gro.ndc era a.quêle dia de sábado " : rnagnus enim erat dies 

ille sabbati (2). 

Tudo, pois, se acomoda fàcilmente; não há contradição entre 

os Evangelistas: S. João concorda perfeitamente com os outros, 

a última ceia e a instituição da Eucaristia ocorreram a 14 Nisan; 

o 15 , dia solene da· Páscç,a hebraica, coincide com o eternamente

sagrado e venerando da Paixão de Jesus Cristo; é, assim, o protó

tipo representativo da redenção da humanidade, depois de 1500 anos,

coincide com o seu cmnplemento' no Calvário.

Resta ainda outra questão a tratar: Por que não se celebra 

nunca a Páscoa cristã depois do plenilúnio da primavera, de acôr

do com a hebraica, e por que é móvel e não em dia fixo de março? 
Eis, sucintamente, as razões: 

Os Hebreus, como acima foi dito, celebravam a sua Páscoa no 

seu primeiro mês, Nisan, que era aquêle em que o plenilúnio vinha 

depois do equinóxio da primavera (21 de março), porque aquêle 

mês e aquêle dia recordavam para êles a libertação do cativeiro 

no Egito. 

Mas, a emancipação dêste povo da escravidão dos Egípcios era 

o símbolo e a predição da libertação de todo o gênero humano,

à escravidão do demônio, por obra de Jesus Cristo. Pois bem, os

Apóstolos não quiseram, e não quis depois dêles a Igreja, separar

(1) XV, 42.

(2) São João, XIX, 31.
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a profecia da sua realização, o símbolo do simbolizado, a libertação 

do povo eleito da de todo o gênero humano, fixando outra época 

para celebrar o acontecimento. E, assim, a Páscoa cristã teve a 

mesma data da hebraica. 

A única diferença introduzida foi que, em vez de fazer a ce

lebração no mesmo dia em que os Hebreus (15 Nisan), que era 

o dia da morte do Senhor, se fixou, para a Páscoa cristã, o domin-

go seguinte, que era o da sua ressurreição.

Houve, é verdade, igrejas da Ásia Menor que pretenderam, 

por algum tempo, celebrar a Páscoa no mesmo dia da dos Hebreus 

e tiveram por isto áspera contenda com Roma, mas foram repre

endidas pelo Concílio de Nicéia, e assim prevalece a disciplina co
mum, desde o século IV. 

Outra razão para comemorá-la no primeiro plenilúnio da pri

mavera foi porque recorda o escurecimento prodigioso do sol, o

corrido por ocasião da morte do Senhor; por isso, que tal eclipse 

constituiu milagre e sinal extraordinário do céu, por se ter verifi

cado no plenilúnio, quando a lua não podia obscurecer e eclipsar 

o sol.
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NOTA III 

Ano da m,orte do Senhor - 29 da e}�a v1ilgar 33 da sua iclade

Parecerá contradição, mas é assim, na verdade. . . Jesus mor
reu no ano 29 da era vulgar, 33 da sua vida. A opinião de que a 

era vulgar começou exatamente com o ano do nascimento do Se

nhor e que coincide, portanto, com os da sua vida, está comple

tamente abandonada por todos os doutos, e por motivos peremptó

rios. 

Somente se discute se nasceu quatro ou cinco anos antes. Es

ta diferença não é tão grande e é fàcilmente conciliável: mais 

provável, porém, é a data de quatro anos. 

Portanto, mostraremos: 1) que Jesus morreu aos 33 anos de 

idade; 2) que o ano da sua morte foi o 29 da era vulgar e, se faz 

logo mister retrotrair seu nascimento de quatro anos antes da

era vulgar (29t4-33); 3) daremos breve explicação de como adveio 

êste êrro no fixar o início da era vulgar. Quem desejar mais am

plas notícias, leia a Civiltá Cattolica, cad. 300, 20 de outubro de 

1883, e o importante opúsculo Cronologia Evangélica, de R. De

peris (1). 

ARTIGO J 

- Jesus morreu aos 33 anos de idade - Ainda que se pres

cinda da tradição, tão düundida e constante entre os fiéis e a Igre

ja, de que Nosso Senhor permaneceu na terra durante 33 anos, 

temos, nos Evangelhos, testemunho irrefutável desta verdade. 

(1) Trieste, tipogr. São Pastori, 1885.
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Sabemos por S. Lucas que Jesus, quando se encaminhou ao 
Jordão, a fim de ser batizado, tinha cêrca de 30 anos. 

Et ip88 Jesus erat incipiens quasi annorum trigi-nta (1). E que 
Jesus tinha 30 anos quando começou sua vida pública, se infere das 
regras vigentes entre os Hebreus e também dos Paralipômenos, de 
conformidade com os quais a nenhum Hebreu era lícito ensinar e 
pregar publicamente se não tivesse 30 anos cumpridos. 

Logo, partindo desta data, os · períodos seguintes da vida do 
Senhor nos foram dados com grande certeza por S. João, que no 
seu Evangelho nos descreve ordenadíssimamente a sucessão dos 
acontecimentos festivos, isto é, das festas passadas por Jesus, as 
quais são como outras tantas pedras miliares, que assinalam os 
passos e medem o caminho percorrido pelo divino Redentor, du .. 
rante a sua predicação. 

De fato, depois do batismo e do jejum no deserto, Jesus es
colhe alguns discípulos, vai a Caná da Galiléia, onde assiste às 
núpcias e transforma a água em vinho. Passa depois a Cafarnaum 
e daí " estando próxima a . Páscoa dos judeus ", " et p1�ope erat 

Pascha Judaeorum " (2) vai à Jerusalém, onde expulsa os profa
nadores do Templo, acolhe à noite Nicodemos e o instrui e opera 
prodígios pelos quais se notabiliza o seu nome. E é esta precisa
mente a primeira Páscoa do Senhor, durante a sua vida pública. 

De Jerusalém vai ao sul da Palestina, na Judéia própriamente 
dita, onde faz muitos discípulos, ao ponto de suscitar, entre os a
deptos do Batista, certa emulação, de pronto reprimida pelo pró
prio Precursor. Prêso êste e encarcerado, Jesus retoma o caminho 
da Galiléia. Durante a viagem, em Sicar, converte a Samaritana, 
e passa à Galiléia. É expulso, com ira, por seus concidadãos, de 
Nazaré, mas recebido com fé e alegria pelos outros Galileus que 
tinham visto em Jerusalém suas obras prodigiosas; cura em Caná 
o filho do Régulo, escolhe seus doze Apóstolos, profere o celebér
rimo sermão chamado " da M ontanh.a ou das Be·m-aventura·nças ",
e opera muitos outros prodígios, que os três Evangelistas nos con
tam sumàriamente. Ocorre, então, a festa dos Judeus - dieis

(1) III, 23.

(2) Liv. I, ca.p. XXII.
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festus Judaeorum, de que fala S. João (1), para a qual o Senhor 

torna a Jerusalém e cura o paralítico, na piscina probática
) 

em 

dia de sábado, o que levanta contra Êle novas iras dos Fariseus; 

defende-se e volta, apressadamente, à Galiléia. 

Alguns autores, também antigos e respeitáveis, julgam que 

êste "dies festus )J fôsse a Páscoa. Mas segundo outros, era a fes

ta chamada dos " Purim " ou das Sortes. E têm razão: 1) por

que S. João, quando se refere as festas, as designa sempre pelo 

nome apropriado; e a esta, chama-lhe simplesmente a "festividade 

dos Judeus ". E, na realidade, a festa dos " Purim " era a festa da 

nação hebraica e recordava a sua libertação do extermínio decre

tado por Aman, sob o domínio dos Persas, e frustrada por Ester; 

2) porque S. João prossegue dizendo-nos que, logo depois desta

festividade, estando Jesus de volta à Galiléia, se aproximava a

Páscoa, dia. de festa para os Hebreus: "erat autem proxi.rn.urn

Pascha, dies f-estus judaeorum }} (2).

Ora, é verossímil que a festividade do capítulo V f ôsse a Pás

coa e que, no capítulo VI seguinte, S. João nos diga que se aproxi

inava a Páscoa? É, em vez, óbvio e natural que fôsse a festa dos 

'' Purim '', que ocorria entre janeiro e fevereiro: e explica-se, en

tão, sem dificuldade, como, finda a solenidade e retornando Jesus 

à Galiléia, se achasse próxima a Páscoa. Atendemos, pois, em que 

o dies festus, de que fala S. João, no Capítulo V, não era a Páscoa,

mas que esta sobreveio pouco depois, quando Jesus já havia re

gressado de Jerusalém.

E seria esta assim a segunda Páscoa assistida por Jesus, du

rante a sua vida pública. Nessa ocasião não quis o Senhor ir à 

cidade santa, com o fito de esquivar-se às insídias dos Judeus, que 

o queriam matar (3). Fêz, porém, a célebre multiplicação- dos

pães e a promessa da Eucaristia, na Sinagoga de Caf arnaun1 e

vários outros prodígios. Chega, no entanto, a festa dos Taber ..

náculos, scenop9gia ( 4), em m·eados do mês "Thiscri ", setem

bro - outubro nosso, e Jesus, pelo fim da festa, dirige-se quase o-

(1'> V. 1, 

(2) vr, 4.

(3) Sã-o João, VII, I.

( 4') id., 2.
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cultamente a Jerusalém, mas, de súbito se manifesta, confunde 

seus inimigos, anula a maquinação dos que o queriam prender e, 

pouco depois, absolve a adúltera e cura o cego de nascença, arros

tando a ira e o desprêzo cada vez maiores dos Fariseus. Acha-se 

ainda em Jerusalém por ocasião da " Encenie" festa da consa

gração do novo altar, estabelecida por Judas Macabeu e que se 

realizava entre os meses de novembro e dezembro, e interrogado 

pelos Judeus, que pretendem saber com clareza se Êle é o Cris
to, declara-o e afirma-o com tal precisão, que seus inimigos qui

seram a princípio lapidá-lo, mas faltando-lhes coragem, preten

deram prendê-lo. Foi, porém, em vão, pois Jesus foge-lhes das 

mãos e consegue retirar-se para a outra margem do Jordão, onde 

o Batista, a princípio-, batizava (1) e, aí, permanece.

E somente volta a Jerusalém para ressuscitar Lázaro e para

consumar o seu sacrifício, na terceira e últi-rna Páscoa. 

Fixada, assim, a cronologia da vida pública de Jesus, com os 

dados fornecidos por S. João, é fácil tirar-se a conseqüência. O 

Senhor, quando se dirigiu para o Jordão, tinha completado 30 

anos; na primeira Páscoa tinha 31; na segunda, que passou em 

Galiléia, 32; e na terceira, em que morreu, 33. Deseja-se precisão 

maior de datas? É possível. 

Recordemos o que ficou provado, em a nota precedente - J e

sus morreu a 25 de março, aniversário de sua concepção. Concep

tum octavo Kalendas Aprilis, quo et passus, diz Sto. Agostinho (2). 

Ora, pode-se com justiça computar os anos da vida mortal do Fi

lho de Deus, desde a concepção, em virtude da sua personalidade 

divina, diferente da dos homens, que só depois de nascidos adqui

rem personalidade própria e distinta. 

Ora, admitido que o batismo de Jesus, que precedeu à sua 

vida pública, ( como a Igreja soleniza na Epifania) , ocorreu a seis 

de janeiro, ou mais ou menos, por esta época, devendo Jesus ter 

(1) S. João, X, 40.

(2) De 'l'rinita.te, lib. IX, cap. V.
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completado os 30 anos para começar sua predicação, àaí se segue 
que, por ocasião da Páscoa, quê Jesus celebrou alguns meses de
pois em Jerusalém e que foi a primeira da sua vida pública, devia 
estar próximo dos 31 anos, contados da data do seu nascimento 
(25 de dezembro) e com 31 anos completos, computados desde a 
sua concepção (25 de março); por ocasião da segunda Páscoa, que 
passou na Galiléia, devia ter 32 anos completos, como se viu aci
ma; em a terceira Páscoa, em que morreu, cêrca de 33, como i
gualmente ficou demonstrado, começados (32 anos e três mêses), 
computados do nascimento; e 33 anos completos da concepção 
(25 de março). 

Para aquêles, pois, que quisessem ver· no " dies f estus" do 
cap. V de S. João, nova Páscoa, e não a festa dos ""Purim ", era 
possível o acôrdo sôbre os 33 anos da vida de Jesus. Bastaria que 
sustentassem, como muitos o fazem, que o Senhor morreu aos 33 
anos e três meses do seu nascimento. 

Em uma palavra, de acôrdo com uma opinião, Nosso Senhor 
teria morrido com 33 anos começados; segundo outra, com 33 
anos completos. E seria sempre verdadeiro que Jesus viveu sôbre 
a terra cêrca de 33 anos. 

ARTIGO II 

- O ano da morte do Senhor é o 29!1 d,a era vulgar - Se1n
nos fatigarmos no labirinto de outros raciocínios, limitar-nos-emos 
a dois únicos argumentos, ao fixar êste assunto. 

Vimos em nota precedente que Tertuliano , Sto. Agostinho e 
Lactâncio afirmam, sem hesitação, mas, com perfeita segurança, 
que a morte de Jesus ocorreu durante o consulado em Roma do-s 
dois Geminos. É sabido que um dos sistemas mais em voga e mais 
acreditados durante a República e depois no Império Romano, e 
também entre os historiadores latinos, para distinguir as datas 
era o de indicar os cônsules de cada ano. Para tal fim, os nomes 
dos cônsules eram esculpido.s em mármore e colocados à vista do 
público para lembrança perene. Nas escavações feitas no Fôro 
Romano, foram encontradas junto com restos de mármore da 
planta de Roma as tábuas de mármore que eram afixadas na Ba-
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süica de Castor e Pollux e no Palácio Real de Numa, na Via Sa
cra (1), e continham os nomes dos cônsules: são éles os famosos 
li'asti Capitol-i-ni. Não é, portanto, de admirar que Tertuliano, Sto. 
Agostinho e Lactâncio recorressem aos nomes dos cônsules para 
bem fixar o ano da morte do Senhor. Êste era o mais seguro sis
tema. 

Ora, é indubitável, admitido por todos e fora de discussão, 
que o Consulado dos dois Geminos foi no primeiro ano da Olim
píada 202, que é precisamente o 299 da era vulgar (2). Devemos 
concluir, portanto, que Jesus morreu no ano 29 da era vulgar, pois 
não é possível admitir-se que aquêles três grandes autores que são 
Tertuliano, Sto. Agostinho e Lactâncio, tenham errado em data de 
tanta importância e afirmada com tamanha certeza. 

Todavia, temos mais. Herodes morreu no mês de março, três 
anos antes da era vulgar. Isto é confirmado com muitas provas e, 
sobretudo, pelo testemunho de Flávio José (3). Ora, se Herodes 
morreu três anos antes da era vulgar, é claro que Jesus nasceu 
não só três, mas pelo menos quatro anos antes dessa época, para 
que se pudessem realizar todos os acontecimentos que acompa
nharam o seu nascimento, como a adoração dos reis lV[agos, a a
presentação no Templo, a fuga para o Egito e a degolação dos ino
centes. É necessário, portanto, retrotrair o nascimento do Senhor 
de pelo menos, quatro anos antes da era vulgar, para poder ter 
nascido nos dias de Herodes, ln diebus Herodis regis, como nos 
narram os Evangelhos e é de fé. Os que desejarem conhecer me
lhor o assunto leiam a citada obra de Deperis. 

ARTIGO Ili 

- Corno surgiu o êrro da era vulgar - Até o século VI depois
de Cristo, não era usual computarem-se os anos dos acontecimen
tos humanos da data do nascimento de Nosso Senhor. Cada povo 
tinha datas, às vêzes, várias, para catalogar os acontecimentos. 

(1) M:ommsen, Corp. Inscrip. Lat., vol. I.

(2) Cantu, Hist. vol. ult .• Cronologia, pâg. 104.

(3) De bello Jud., lib. I, cap, ult. e Antiqu. Jud., lib. 1XVII, cap.X.
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Os Hebreus contavam os anos da criação do mundo, dos Pa

triarcas, e com diferenças notabilíssimas, dada a diversidade do 

cômputo entre o texto hebraico, samaritano e o chamado dos Se� 

tenta. Submetidos ao domínio dos Persas e, mais tarde, dos Gre

gos, adotaram as idades dêles, e o mesmo fizeram, quando caíram 

sob o domínio dos Romanos. 

Entre os Gregos era celebérrima a data das Olimpíadas, que 

começa do ano 776 antes da era vulgar. Cada Olimpíada compre

endia quatro anos ordinários, por isso que, de quatro em quatro 
anos, se realizavam em Olímpia os grandes jogos, a que concorria 

tôda a Grécia. Mas, além desta data, todo o povo grego tinha as 

suas datas especiais: depois vieram as datas das grandes bata

lhas e a dos Macedônios e de Alexandre, o Grande. 

Roma tinha também suas datas: a da fundação da cidade que, 

segundo Varão, é a ,era capitolina, deve-se fazer remontar ao ano 

754 da era vulgar; enquanto que na opinião de Catão, Tito Lívio 

e outros, começou em 753 e, de outros, em 752 da era vulgar; te

mos depois as datas consulares referidas acima; mais tarde vieram 

as datas dos Imperadores, as da batalha de Acio, de Júlio César, 

de Augusto, dos Mártires sob Diocleciano, etc. 

Acrescente-se a isto a incerteza do princípio dos anos. Desde 

que também entre o mesmo povo e particularmente entre os ro

manos, o fim do ano umas vêzes, era fixado no solstício do inver• 

no, em dezembro, e outras vêzes, em primeiro de janeiro; no equi

nóxio da primavera, 21 de março, e, outras ainda, a partir das 

Palílias (21 de abril), pretenso dia da fundação de Roma. Salta 

aos olhos que, com êste sistema, os cálculos deviam complicar-se, 

pois que, fato sucedido, por exemplo, em março, se o ano começa

va com as Pal·ílias, devia ser contado do fim do precedente; se o 

ano começava em janeiro, seria contado do princípio do novo ano. 

Daí se infere fácilmente a imensa dificuldade para fixar a data 

de algum acontecimento, de acôrdo com a antiga cronologia. 

Foi Dion:ís-io o pequeno, que, no século VI, introduziu na Itá

lia o sistema de computar a data dos acontecimentos do ano do 

nascimento do Senhor. Era maneira bastante cômoda, dada a in

certeza das datas antigas e, também, muito cristã; e foi fàcilmen

te aceita peios escritores e pelo uso comum, mas, sem rigorosa 



observância. No entanto, Dionísio, muito embora seus estudos ti
vessem sido cuidados e à primeira vista parecessem certos, enga

nou-se nos cálculos, por não ter à sua disposição, naquela época 
e em meio das invasões dos bárbaros, os elementos de que hoje 
dispomos. 

Carlos Magno levou da Itália para a França êste sistema, tal 

como o havia encontrado; e daí, a pouco e pouco, se estendeu, sem 
modificação, por tôda a cristandade. E nada há, nisto, para ad
mirar. 

Em resumo, podemos dizer, como de fato dizemos, que compu

tamos os anos do nascimento de Nosso Senhor, pois que no curso 
de tantos séculos é coisa sem importância a diferença de quatro 
anos, para se não dever calcular. É útil, porém, sabê-lo. 
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NOTA VI 

A DESCIDA DA CRUZ DO SENHOR E DA SUA INSCRIÇÃO 

Morto o Senhor, " Os judeus - narra S. João - sendo a 

Parasceve, a fim de que os corpos não permanecessem na cruz no 

sábado, pois que, grande era aquêle sábado, pediram permissão a 

Pilatos para quebrar-lhes as pernas (mortos com o "crucifragio ") 

e retirá-los dali. Vieram, pois, os soldados e ao primeiro quebra

ram, na realidade, as pernas e também aos outros que haviam si

do crucificados com 1!:le. Mas, chegados a Jesus e, vendo-o já mor

to, não lhe quebraram as pernas; mas um dos soldados lhe abriu 

o lado com uma lança; súbito, da ferida correu sangue e água ... "

(1). Entretanto-, José de Arimatéia pediu licença a Pilatos para levar

o corpo de Jesus. E Pilatos o permitiu. Veio, pois, e levou o corpo

de Jesus" (2). "E, levando o corpo - prossegue S. Mateus -

José o envolveu em um sudário limpo. E colocou-o em sepulcro

novo que para si próprio mandara talhar na rocha " (3).

Esta é a história, de todos conhecida, da descida de Jesus da 

cruz e do seu sepultamento, contada com as palavras dos dois Evan

gelistas S. Mateus e S. João, com os quais concordam os outros dois 

e a constante e indiscutivel tradição cristã e, em substância, tam

bém a hebraica. 

Os corpos dos supliciados, não devendo permanecer expostos 

na cruz em dia de sábado, como afirma S. João e como era pres

crição hebraica, deviam ser retirados e depois sepultados, junta-

(1) XIX, 31-34.

(2) id., 38.

(3) XXVII, 59-60.
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mente com os instrumentos do seu suplício. Era esta regra jamais 

abandonada (1). 

Ora, havia ao sul do n1ontículo do Gólgota, entre êste e os 

muros de Jerusalém, um despenhadeiro formado, talvez, pela reti
rada de pedras; ·e, na pressa daquela triste e tempestuosa j-ornada, 

nada acharam melhor os soldados e os esbirros do que lançar e 

sepultar aí os dois ladrões com as suas cruzes, e também a cruz 

do Senhor. O seu corpo, não, já que pelo favor feito por Pilatos a 

José de Arimatéia e, certamente, providencial e querido por Deus, 

o corpo do Senhor teve sepultura honrosa, do lado oposto do Gól

gota, do lado do norte (ou, mais precisamente, a noroeste), onde

os Judeus puseram depois selos e guardas para assegurar-se de que

não ressuscitaria. E assim, segundo os desígnios da Providência,

êles mesmos, os inhnigos do Senhor, deviam ser testemunhas e

fiadores do maior e mais estrepitoso milagre ocorrido sôbre a ter

ra, que também, só por si, e sem necessidade de outro, bastaria

para provar que em Jesus, além do homem, que acabava de ser

morto, havia outra natureza, que não se podia matar e que tornava

a dar vida à humanidade destruída, reassumindo-a, restaurada, co

mo veste nova.

Ora, Maria Santíssima, os Apóstolos, aquêles 120 que, depois 

da Ascensão do Senhor, se recolheram ao Cenáculo, à espera do 

Espírito Santo prometido, e os milhares e milhares de convertidos 

às primeiras prédicas de S. Pedro, bem sabiam e não poderiam dei

xar de recordar lugares de tanta importância e tão sagrados, co

mo o Calvário, o sepulcro do Senhor e, também, o despenhadeiro, 

onde jaziam lançados os venerandos instrumentos da Paixão, ba

nhados do sangue divino. Não era, porém, nem lhes foi possível, 

entrementes, fazer qualquer coisa em memória e guarda dos lu

gares sagrados, por se ter levantado bem depressa a feroz perse

guição, que culminou na lapidação de Estêvão. 

Cêrca de quarenta anos depois da morte do Senhor ( ano 70 

da era vulgar) , ocorria a primeira destruição de Jerusalém, por 

(1) Vide Texto pág. 281.
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Tito. Os cristãos, naquela -ocasião, segundo o aviso que tinham re
cebido do divino Redentor, abandonaram a cidade santa e retira
ram-se para Pela, do outro lado do Jordão. De volta, depois, a Sion, 
que permanecera intacta em 1neio daquela grande devastação, e 
bem acolhidos pelos legionários romanos, que ali tinham ficado de 
guarda ao lugar, retornaram à sua vida e às suas reuniões no Ce
náculo. Mas, passados apenas sessenta anos (ano 133 da era vul
gar), outra terrível sublevação dos Hebreus, ao tempo do impera
dor Adriano, conduziu a nova e mais horrorosa matança daquele 
povo. Guiados por Barchocheba, que se fazia passar pelo prometi
do Messias, depois de algumas sangrentas batalhas, entrincheira
ram-se em Sion e na parte de Jerusalém que ficara de pé depois 
do último morticínio, e aí se defenderam desesperadamente, mas 
em vão. A cidade foi tomada e o Imperador, para tirar aos iHe"" 
breus a veleidade de futura restauração, arrazou completamente a 
cidade velha, construiu, aí, outra com planta diferente e, abolido 
o nome de Jerusalém, chamou a nova cidade pelo seu nome (Elio
Adriano) Elia, povoando-a de soldados e de forasteiros. Quis tam
bém suprimir as grandes memórias cristãs do Calvário e do Se
pulcro; e, para tal fim, fêz acumular sôbre elas grande quantidade
de entulho e de terra e aí construiu um jardim de cêrca de cem
metros quadrados de pequenos bosques e árvores, no meio do qual,
no lugar do Calvário, levantou a estátua de Júpiter, e, no do se
pulcro, a de Vênus.

Mas isto que era malignamente feito, para sepultar a memó
ria· · dos lugares venerandos, serviu, ao contrário, pelos desígnios 
da Providência, para perpetuar a lembrança dêles e conservá-los 
intactos. Os cristãos que continuaram a viver em companhia dos 
seus Bispos, em Jerusalém, transmudada em Elia, veneravam sem
pre aquêles santos lugares, embora profanados e cobertos de en
tulho, como sabemos pelo historiador Eusébio de Cesaréia, por 
S. Jerônimo e outros. E, quando, 190 anos depois, os ídolos pagãos
se renderam ante a cruz, e o Cristianismo triunfou sôbre o paga
nismo, Santa Helena, mãe de Constantino, veio a Jerusalém e, por
mandado do Imperador seu filho, abateu os bosques e as estátuas
de Júpiter e de Vênus, desentulhou o terreno e fêz reaparecer à luz
e à veneração pública os lugares santos do Gólgota e do Sepulcro.
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Mas desejava ela, também, com piedoso e delicado desígnio, 

encontrar a cruz do Senhor e os demais instrumentos da Paixão, 

que sabia sepultados perto dali. E o conseguiu, depois de muitas 

buscas. Foi no ano de 323-324 da era vulgar. E, realmente, no des .. 

penhadeiro, ao sul do Calvário, pôde ela descobrir as três cruzes, 

mas, sem a inscrição, que se havia desprendido. Assim, ficou San .. 
ta Helena·na incerteza sôbre qual fôsse a cruz do Redentor. Então, 

para terem sinal de Deus que afastasse- essa incerteza, foram le

vadas as três cruzes, por conselho do bispo S. Macário, para jun
to de nobre senhora de Jerusalém, ferida de mal incurável e pres

tes a morrer. Ao contacto da primeira e segunda cruz, não sen

tiu melhora alguma, mas ao ser tocada pela terceira (segundo 

narra S. Cirilo de Jerusalém, em sua carta ao Imperador Constân

cio) (1) "em um instante, abrindo os olhos, a senhora se ergueu, 

recuperou as fôrças e mais ágil do que quando era sã, pôs

se a correr por tôda a casa e a glorificar o poder divino " : re

pente, apertis oculis., consurrexit, et recup.erat·is viribus
,, 

a'lacrwr 

multo quam eu,r,i sana fuerit, tota .discurriere domo et mn,gnificare 

Dei potentiam coepit. S. Paulino de Nola (2) fala também da ressur
reição de um morto, e Sozômeno o confirma (3) escrevendo: "di

zem que também um morto voltou à vida ". S. Cirilo de Jerusalém 
( 4) limita-se entretanto a mencionar os milagres ocorridos por o-

casião do descobrimento da Cruz, mas não desce a pormenores.

A notícia dêste descobrimento da Cruz e dos lugares sagra
dos espalhou-se como relâmpago de alegria por todo o Império; 
grandes foram as festas dos fiéis e de tôda parte era reclamada 

uma relíquia da Santa Cruz; Constantino proibiu que ela servis
se daí e·m diante para suplício dos réus e ordenou a construção de 

um monumento grandioso " que desse ( escrevia êle a S. Macário, 

bispo de Elia - Jerusalém) ao lugar mais maravilhoso do mun

do uma decoração digna dêle ". 

(1) Migne, Patrologia Grega, V, 33,

(2) Epist. 31, n. 5.

(3) Hist. ecl. liv. XX, cap. 1.

(4) Loc. cit.
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Tudo isto obtemos de S. Cirilo de Jerusalém, contemporâneo 

dos fatos e, mais tarde, Bispo da santa cidade, dos escritos de Eu

sébio de Cesaréia, também contemporâneo, de S. João Crisósto� 

mo (1), entre os anos 390-395; de Sto. Ambrósio, na oração fúne,

bre do imperador Teodósio, de Rufino, na sua célebre história, de 

Sócrates (2), etc. 

Uma parte da Cruz, fechada, juntamente com inscr1çao em 

um estojo de prata, foi deixada por Santa Helena em Jerusalém e co

locada em uma capela especial da basílica Constantiniana, chama

da das relíquias, segundo o assevera Rufino (3) e no-lo confirma 

S. Porfírio, bispo de Gaza que, pelo ano 400, exercia o ofício da

guarda da cruz ( stauro fil.ax) em Jerusalém.

Mas o que será muito interessante conhecer é o que conta Sta. 

Sílvia de Aquitânia, de sua peregrinação à Terra Santa, entre os 

anos 385-388. O precioso códice que nos conserva esta narração 

foi descoberto, como é sabido, por Gamurrini, na biblioteca de 

Arezzo e publicado em Roma, em 1887. A santa e nobre senhora 
achava-se em Jerusalém durante a semana santa. Damos o códice 

traduzido do latim, para comodidade dos leitores. 

Depois de descrever as cerimônias da noite de quinta para 

sexta-feira santa, passada pelos fiéis em ora�ões, hinos e leituras 

santas, naITa a piedosa peregrina que do Getsêmani, ao alvorecer 

do dia, qup,nmJ iam Zux qua.si clare esse incipit, voJtaram todos 

juntos com o Bispo para a cidade e dirigiram-se à grande basílica 
Constantiniana. Ali, tiveram autorização do Bispo, para que repou

sassem, mas foram por êle convidados a retomar à basílica dentro 

de duas horas. Os mais animosos dirigiram-se a Sion, aonde foram 

orar junto à coluna em que foi flagelado o Senhor ( como já re
cordamos no texto à pág. 193), e depois foram descansar um pou

co em suas casas. À hora combinada, estavam todos de volta ao 

(1) Ora.t. il1 Joa.nn, cap. LXXXIV.

(2) llist. tripartida,, liv. I, cap. XVII.
(3) :S:ist. ecL X, cap. VIII.
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lugar designado. " E assim, prossegue ela, põe-se a cadeira para 
o Bispo, que ali se acha diante do Gólgota por detrás da cruz, post

crucem. O Bispo senta-se na cátedra; colocam diante dêle a mesa

coberta com toalha; em tôrno estão os diáconos; trazem uma cai
xinha (loculus) de prata dourada, na qual está guardado o santo
lenho da cruz; abre-se e dela é tirado e colocado sôbre a mesa o
lenho da cruz, juntamente com a inscrição. Feito isto, o Bispo,
sempre custodiado pelos diáconos, toma em suas mãos as extre
midades do santo lenho. E êle é assim guardado, porque é costume
que todos, desfilando um a um, sejan1 os fiéis, .sejam os catecúme

nos, se inclinem ante a santa relíquia, beijem-na e passem adiante.
E como, .segundo dizem, em certa ocasião um dos presentes rou
bou com uma dentada um pedaço do lenho, o Bispo é hoje guarda
do pelos diáconos, para que ninguém ouse fazer o mesmo. E assim

passam todos, um a um, inclinando-se e tocando, primeiro com a

fronte, depois com os olhos a cruz e a inscrição. Espetáculo como

vente, que recorda a nossa adoração da cruz na sexta-feira santa ".

Seja-me permitido agora breve parêntese, para recordar a 

outra solenidade das três horas de agonia. Estava ela igualmente 

em uso em Jerusalém, no fim do IV século. Conta a santa peregri

na que, depois da adoração da cruz, " põe-se diante dela ( ante

cru.cem) a cátedra do Bispo e, da sexta até a nona hora (do meio 

dia às 3) não se faz senão ler as lições dos Salmos, na parte que 
se refere à Paixão do Senhor, os Evangelhos, as Cartas dos Após

tolos, os Profetas. E, assim, da hora sexta à hora nona, sempre 

se lêem os ensinamentos e se cantam hinos, para mostrar ao povo 

que tudo quanto predisseram os profetas sôbre a Paixão do Senhor, 

sucedeu verdadeiramente, como está plenamente provado pelos es

critos dos Evangelhos e dos Apóstolos ". 

Mas voltemos ao assunto da descida da cruz e da inscrição. 

Antonino Mártir, conhecido também pelo nome de Antonino de 

Placenza, que nos legou o itinerário de sua peregrinação à Terra 
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Santa e que visitou Jerusalém pelo ano de 570, diz no capítulo XX 
que: "a inscrição que foi posta sôbre a cabeça de Jesus e nela es

tava escrito "JESUS NAZARENO REI DOS JUDEUS", eu a vi, 
tive-a em minhas mãos e beijei-a ., . 

E, abandonando outros testemunhos, vamos aos grandes acon

tecimentos do século VII. Jerusalém tinha alcançado o período 

mais florescente, quando os Persas, pagãos e ferozes, conduzidos 

por Cosroe, invadem os confins do Império romano oriental, avan

çam, assediam a cidade, tomam-na e levam-na a ferro e fogo. Era 
o ano 614. Mais de 62.000 pessoas, de tôdas as idades e sexos, fo

ram degoladas e grande multidão, inclusive 3.000 crianças de 5

a 12 anos, levadas, sob escravidão, aos confins da Pérsia. A Basí

lica do Calvário e do Santo Sepulcro, 300 mosteiros, capelas e re
colhimentos foram incendiados e destruídos e as venerandas relí

quias da Paixão passaram às mãos do vencedor.

Eráclio, elevado ao trono, depois do miserável Foca, nesta 

difícil circunstância, certamente por impulso do céu, depois de 

haver tentado inutilmente a paz com os Persas, põe-se à frente 

do exército, vai ao encontro de Cosroe, que avança feroz e confi
ante, desbarata-o em três batalhas campais e obriga-o à fuga, 

durante a qual é morto. Seu filho impetra a Eráclio o reino e a 

paz. Uma das primeiras condições desta, foi a restituição da cruz. 

No entanto, em Jerusalém, estando ainda longe o bispo Za
carias, feito prisioneiro pelos Persas, o padre Modesto, abade de 

S. Teodósio, procurava elevar das ruínas, como melhor podia, a
basílica Constantiniana ou de Santa Helena. Voltando Eráclio, em

628-629 da guerra persa e entrando triunfante em Jerusalém, a
pressou-se a recolocar em seu posto as preciosas relíquias da Pai

xão.

Mas, Deus quer ainda dar nova e solene prova da verdade do 
lenho da cruz e do respeito que se lhe deve. Eráclio, rodeado de 
tôda a sua côrte e do exército, trajando esplêndidas vestes de púr

pura e ouro, tinha-se preparado para conduzir o lenho da cruz à 
Basílica. Th'Ias em certo ponto, provàvelmente junto à antiga Por
ta Judiciária, sentiu-se prê-so por mão invisível, que o impedia de 

avançar. Consternado, não pôde compreender a razão disto, quan
do o patriarca Zacarias, a vizinhando-se lhe diz: " Vêde, Impera-
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dor, se tôda esta pompa de indumentária não está em desacôrdo com 

a humildade da cruz! ,, 

Eráclio compreende, depõe o manto, a coroa, as sandálias 

imperiais, veste simples saio de sóldado e, descalço, pôde avançar 

e depositar na Basílica o santo lenho. 

Certamente, perguntará alguém: como permitiu Deus êste 

terceiro morticínio, em J-erusalém, então quase inteiramente cris

tã e onde se encontravam tantas coisas e lugares sagrados? 

Antes de mais, devemos reconhecer que a piedade e o fer

vor dos séculos de Santa Sílvia e de S. Basílio haviam declinado; 

e que, em meio do acorrer de piedosos peregrinos, grande perver

são d-e costumes se havia tristemente infiltrado e corrompido a 

cidade santa. O que se conta da vida de Santa Maria Egipcíaca 

basta para prová-lo. E Deus, sempre justo e grande, que, sem se 

preocupar com pessoas ou cidades, pune os pecados dos povos e 

das nações, onde quer que se encontrem, castigou e purgou, pela 

mão dos Persas, bárbaros e pagãos, aquela que lhe era tão cara, 

a mais sagrada e santa das cidades. 

Também mais tarde, pela mão de Saladino, purificava Jeru

salém da corrupção em que a haviam lançado os cruzados. 

Dêste modo, primeiro com a invasão dos bárbaros, depois com 

a dos Turcos, punia e resgatava o Império romano ocidental e o

riental: assim opera sempre a justiça de Deus. Pensemos e trema

�os. 

Jerusalém apenas se havia elevado das ruínas, quando novo e 

ameaçador flagelo se levanta do sul. Maomé surgira e havia fun• 

dado a sua seita. Os árabes fanatizados por êle estimulavam a con

quista dos países e dos povos, e, sob o comando do califa Omar I, 

entravam na Palestina e, em 637, ocupavam Jerusalém. Providen

cialmente, porém, Eráclio havia pensado em colocar a salvo as 

preciosas relíquias da Paixão, e, assim, a maior parte do lenho 

da cruz e a inscrição foram transferidos para Constantinopla. 
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* * :t,

Hoje, esta inscrição, com parte do lenho da cruz. (muito di
minuído pelas contínuas distribuiçõ�s . de fragmentos do mesmo) 
um espinho e um cravo acham-se em Roma, na Santa Cruz de 
Jerusalém, guardados cuidadosamente, em · uma . capela superior 
da Basílica. Como chegaram aqui? Não é fácil r-esPoride•r.

Certo é, porém, o que conta Bosio (1). Em 14.92, tendo o. Cardeal 
Gondisalvo Mendozza ordenado transformações ·radicais na Basí
lica, da santa Cruz, aí, no meio do grande arco da tribuna da Ba
sílica, encontrou murada, em nicho, uma caixa de chumbo, com a 
seguinte inscrição - " Titulus Crucis ", inscrição da cruz. A cai
xa estava cerrada com o sêlo do cardeal Gerardo Caccianemici de

1143 o que significava que, àquela época, a preciosa relíquia ali 
fôra fechada, e, talvez, escondida em lugar tá(? pouco_ acessjvel, 
para subtraí-la aos perigos daqueles tempos. Aberta a caixa, foi 
encontrada a inscrição tal qual a possuímos e que hoje é venera-

- da em precioso relicário na Basílica da Santa Cruz. Isto, pode-se
dizer, traz em si o caráter de autenticidade. O lenho, de côr terro
sa, está, bastante gasto, mas distinguem-se bem as três inscrições
em latim, grego e hebraico: JESUS NAZARENUS REX JUDAE
ORUM, escrito nas respectivas línguas, da direita para a esquerda,
segundo o uso hebraico; são desenhadas a estilete e pela forma
das letras, nota-se claram-ente a pressa com que foi feito o traba
lho. A tabuleta tem 25-26 centímetros de comprimento e cêrca de
18 de altura; está em moldura de prata dourada bem cinzelada,
coberta por dois vidros, a fim de que a preciosa tábua possa ser
vista por todos. As extremidades estão gastas pela piedade de
muitos e pelo tempo.

Damos aqui fotografia, que tivemos licença para copiar do 

original da Santa Cruz em Jerusalém. As duas inscrições grega e 
latina lêem-se perfeitamente a ôlho nu; a hebraica. que é a superior, 
está menos legível e, pela forma das letras hebraicas, menos a
parente. Em todo caso, é preciosíssimo monumento, cuja história 
se pode seguir de século em século e que confirma a verdade dos 

(1) De cruce; liv. I, cap. XX.
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Evangelhos. Assim lemos nos Evangelhos: " Estava . escrito o dís
tico da sua condenação ": Rei dos Judeus - " Et erat titulus cau

sae ei� inscriptus: Rex Judaeorum '' (1). E, igualmente, em S. 
João: " Pilatos escreveu . também a inscrição e colocou-a sôbre a 
cruz. E estava escrito: "Jesus Nazareno Rei dos Judeus". E es
tava escrito em hebraico, grego e latim" Scri-psit autem et titu

lum, et posuit super crucem. Erat autem scriptuni: Jesus Nazare

nus rex JU<laeorum. . . Erat autem scriptum hebraice, grece et 

latine" (2) Poder-se-ia exigir maior concordância? 

Pode-se dizer, portanto, que, de tôda parte e das menores coi
sas, refulge a verdade dos Evangelhos, dos monumentos cristãos e 
da nossa santa religião. 

(1') São Marcos, XV, 26. 

(2) XIX, 19 e 20.
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