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Bom dia, meus queridos 
amigos! Um ótimo sábado e um final de 
semana de descanso para você e todos os 
seus. Chegamos, hoje, ao 40º Capítulo 
do livro “Vida de Jesus”, de Plínio 
Salgado. Jesus prossegue em sua 
caminhada, envolvo em tristeza por 
aqueles que insistiam em fazê-lo rei 
terreno, na expectativa de derrocada do 
império romano. Vamos ao escrito: 

 

O CAMINHO – Parte 1 
 
Quando alcançaram 

Cafarnaum, grande parte daquela gente 
que estivera na serra e comera dos pães 
e dos peixes miraculosos, acorreu à 
praia. Cheios de espanto, os mais 
audaciosos perguntaram: 

 
- Mestre, quando chegaste aqui? 
 
Com tristeza Jesus respondeu-lhes: 
 
- Na verdade, na verdade vos digo que não me buscais pelo que 
tendes visto e ouvido, mas porque vos fartaste de pão. Não 
trabalheis, porém, pela comida que perece, mas pela que 
permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. 
 
Vexados e confusos, alguns indagaram: 
 
- Que faremos para executar as obras de Deus? 
- A obra de Deus, explicou o Mestre, é esta: que creiais naquele 
que Ele enviou. 
 
Aquele dia transcorreu entre inquietações atrozes e dúvidas 

cruéis. Por toda a Cafarnaum, no interior das casas, nas esquinas, pelas ruas, 
ou ao longo das praias, formavam-se grupos, que falavam em voz baixa, a 
cabeça curvada, os olhos fixos, em reflexões absorventes. O milagre dos pães e 
dos peixes e a maravilha, que fora aquela aventura divina sobre as águas do 
lago, eram de tal forma impressionantes, que, em cada espírito, se erguia esta 
pergunta: 

 
- Quem é esse, que faz tais prodígios? 
 
Não havia lembranças, em toda a longa história de Israel, de 

tamanha exuberância de episódios miraculosos. Desde que Moisés estarrecera 
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o Faraó com as sete pragas, e abrira o caminho do Mar Vermelho, e arrancara 
água do rochedo, e fizera cair maná do céu, numa mais surgira um profeta com 
tanto poder, de tão múltiplos efeitos. Era certo que Elias atraíra o fogo das 
Alturas, Elieser curara a lepra de Naaman e Daniel saíra ileso da cova dos leões; 
porém Jesus de Nazaré limpava leprosos, restituía a vista aos cegos, o ouvido 
dos surdos, o movimento aos entrevados, a vida aos mortos, aplacava as 
tempestades, multiplicava os pães e, como um espírito alado, caminhava sobre 
as águas do mar. Cada vez mais, revelava-se um pródigo de benefícios, um 
perdulário de maravilhas. Quem era, pois, esse Homem? 

 
Seria, talvez, o Messias... Como se explicava, porém, a sua 

atitude, impedindo as multidões de aclamá-lo rei? O Messias, segundo se 
anunciava, não deveria ser o restaurador do trono de Davi? Quando ele 
empunhasse o cetro, não deveriam abater-se todas as bandeiras dos exércitos 
dos príncipes? No entanto, Jesus manifestava-se indiferente à ideia da sua 
aclamação, tendo ao redor cinco mil homens dispostos, cuja marcha acordaria 
todas as multidões em Israel. 

 
Com que desígnios, nesse caso, o Mestre se excedia em praticar 

tão estranhas maravilhas? 
 
Perpassa em toda a Cafarnaum um frêmito de vago terror. E, à 

proporção que, da casa de Pedro, onde se achava Jesus, vinham cegos sem 
guias, entrevados sem muletas, gritando alto que estavam sãos, os comentários 
cresciam, os olhos dilatavam-se de admiração e de susto. 

 
Na próxima semana, daremos prosseguimento. 

 


