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Meus queridos amigos, bom dia! Um ótimo final de semana para 

você e todos os seus. Neste sábado, seguimos para a terceira parte do capítulo 
“A encruzilhada”, extraído do livro “Vida de Jesus”, de autoria de Plínio 
Salgado. Seguir-se-á o relato da multiplicação dos pães e peixes e uma 
cuidadosa análise que o autor fará sobre o que satisfaz os “povos”, sempre 
cativados quando os estômagos estão fartos. Vamos, então, ao escrito: 

 

A ENCRUZILHADA – Parte 3 
 
Por volta da hora undécima, quando o sol incendiava a fímbria 

distante do mar, com vastas chamas escarlates, os discípulos se inquietavam e 
vieram a Jesus, dizendo-lhe: 

 
- Despede as turbas para que, indo aos lugares e aldeias em 
redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos 
em lugar deserto. 
 
Jesus voltou-se para Filipe e perguntou-lhe: 
 
- Que quantia havemos de despender para alimentar a toda essa 
gente? 
 
Com o dedo em riste, Filipe fez seus cálculos. Estimou em mais 

de cinco mil o número de bocas; avaliou um “quantum” de pão para cada 
pessoa; multiplicou mentalmente; estabeleceu o preço por arrátel; tornou a 
multiplicar e, com a precisão dos raciocínios humanos, respondeu: 

 
- Duzentos dinheiros de pão serão suficientes, para que cada um 
deles tome um pouco. 
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Judas Iscariotes sorriu, porque todas as moedas que trazia 

consigo não chegavam à décima parte dessa quantia, mesmo recorrendo a 
Joana, mulher de Chuza, que era rica, ou a outros, mercadores e proprietários 
ali presentes, pois ninguém leva suas fazendas aos lugares ermos. 

 
André, irmão de Pedro, sentindo-se puxado pelo manto, voltou-se 

e viu, perto de si, um rapaz mostrando-lhe cinco pães de cevada e dois 
peixinhos: 

 
- Oferece ao Mestre, disse o rapaz; é tarde e ele tem falado muito; 
deve estar fatigado e com fome. 
 
André apresentou a Jesus o rapaz e a oferenda. 
 
O Mestre fixou comovidamente o moço e ordenou: 
 
- Mandai assentar o povo, em grupos de cinquenta, sobre a relva. 
 
Em seguida, tomou os pães e, erguendo os olhos para o Céu, 

repartiu e distribuiu os pedaços pelos apóstolos, fazendo o mesmo aos peixes. 
Ordenou depois aos discípulos que, por sua vez, repartissem suas porções 
com os mais próximos, e estes com os grupos que lhes eram imediatos. Assim 
se fez. Dentro em pouco, a multidão comia abundantemente, mas pouco a 
pouco, pelo ato de dar ao vizinho mais próximo um pedaço do quinhão 
recebido. Ato de dar; ato de duplo amor; amor ao semelhante, a quem se dava, 
e amor a Cristo, a quem se obedecia. Milagre do amor, realizado pelo Cristo 
utilizando-se do coração de cada um dentro do pequeno grupo, o que 
beneficiou a todos os grupos. Imagem da salvação do mundo e da comunhão 
dos santos. 

 
Quando se acharam todos alimentados, cresceu enorme rumor de 

entusiasmo. O Mestre determinou: 
 
- Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca.  
 
E doze cestos se enchem de pães e de peixes. 
 
Então, formidável clamor abalou os ecos. O povo agitava-se como 

um ondular frenético de procela. Vozes erguiam-se com coro: 
 
- Salve, Profeta de Deus! 
- Bendito seja o que veio salvar o mundo! 
- Nós te amamos, ó luz do Altíssimo! 
 
Jesus contemplou com ternura e tristeza a grande massa popular. 

Nunca tivera ocasião de vê-la tomada por entusiasmo tão arrebatador. Outras 
maravilhas ele havia operado: limpara leprosos, restituíra a vida aos cegos, o 
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ouvido aos surdos, o movimento aos paralíticos, e dera vida aos mortos; mas, 
embora a admiração tivesse, nessas ocasiões, sido enorme, nunca despertara 
uma tempestade de hosanas e de aplausos tão clamorosos. 

 
Naquela expansão delirante traduzia-se um hino de estômagos 

repletos. 
 
Como era fácil, conduzir o povo, ainda mesmo par ao infortúnio e 

o aviltamento! Muito longe dali, em Roma, os Césares faziam a sua 
popularidade, mandando distribuir trigo, azeite e vinho. E as multidões, 
enchendo as bocas, toleravam a escravidão, a opressão, o chicote e todas as 
misérias morais. O bem-estar de alguns, a saciedade de outros, a alimentação 
prodigalizada num momento, tornavam-se as colunas das tiranias, o 
sustentáculo dos grandes usufrutuários do Poder. 

 
Os bons governos do mundo não são os que traçam as gloriosas 

destinações dos povos, os que interpretam as superiores finalidades nacionais; 
esses não são compreendidos. O que interessa ao povo é o dia de hoje, a boca 
cheia, o estômago satisfeito. Não importa saber se, no futuro, à custa do bem-
estar de agora, os filhos serão escravos e o chicote cantará sobre seus 
ombros: o que importa é comer bem. E, quando assim é o homem, tratando-se 
de interesses terrenos, que lhe dizem respeito e à sua prole, porém que lhe 
parecem distantes, como não será no que se refere aos interesses, às coisas 
do Reino de Deus que parecem mais distantes ainda aos que persistem 
desejando apenas o bem-estar terreno? 

 
Na próxima semana, continuamos com o relato. 

 


