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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. Prosseguimos, hoje, 
transcrevendo a segunda parte do quadragésimo capítulo do livro “Vida de 
Jesus”, de Plínio Salgado. Jesus irá a sinagoga e anunciará para que veio, 
inclusive anunciando que “é o pão que desceu do Céu”, causando imensa 
revolta entre os religiosos de sua época. Sigamos ao escrito: 

 

O CAMINHO – Parte 2 
 
Ao entardecer, a sinagoga estava repleta, porque era sábado. A 

multidão derramava-se da sala para a rua, quando Jesus entrou com seus 
discípulos, indo colocar-se à mesa do presidente, de pé, pois as cadeiras eram 
ocupadas pelos importantes da cidade. 

 
Tudo ocorreu como de costume: o ato de fé, a leitura do 

Pentateuco, a leitura dos Profetas. 
 
Jesus, conforme sempre fazia, falou por último. Nunca os olhares 

estiveram mais presos aos seus lábios. Que extraordinária revelação iria fazer, 
naquela tarde, o Mestre, que rejeitara a coroa e o cetro, apesar do assombroso 
poder de que dispunha? 

 
Jesus começou a falar. O tema refere-se ao milagre dos pães, cujo 

símbolo ninguém, mesmo os apóstolos, havia compreendido, isto é, o símbolo 
da caridade, da repartição do nosso quinhão com os que estão mais próximos, 
sem temer que o nosso bocado diminua; símbolo do amor ao nosso semelhante 
e da nossa confiança na Providência... O Mestre diz: 
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- O pão que vos ofereço, é o pão da vida eterna... 
 
Os que haviam estado na montanha sentiram-se cheios de 

curiosidade e secretos alvoroços. Teriam eles comido desse pão da 
imortalidade? Uma voz ergue-se: 

 
- Mestre, que sinal nos fazes para que creiamos em ti? Que esperas 
tu? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: 
‘deu-lhes a comer pão do céu’. 
 
Jesus respondeu: 
 
- Moisés não deu a vossos pais o pão do céu, mas meu Pai vos dá o 
verdadeiro pão do céu. 
 
Várias vozes vibraram, ansiosas, súplices: 
 
- Mestre, dá-nos desse pão! 
 
No meio do rumor da sinagoga, caíram dos lábios de Jesus estas 

misteriosas palavras: 
 
- Eu sou o pão da vida. 
- Tu? Exclamaram em coro todas as bocas. 
 
Com serenidade majestática, o Mestre disse: 
 
- Aquele que vem a mim, não terá fome; quem crê em mim, nunca 
mais terá sede. 
 
Fisionomias incrédulas se entreolharam. Os fariseus sorriam 

sardonicamente, com o mesmo sorriso superior que vemos arregaçar de leve os 
lábios dos céticos, ao ouvirem falar dos mistérios que só os bons aceitam. Alguns 
escribas escandalizados trocavam surdamente palavras incompreensíveis. E no 
próprio semblante dos discípulos havia uma expressão de pasmo. 

 
Jesus tudo apreendeu e comentou com amargura: 
 
- Também já vos tenho dito: vós vistes e, contudo, não crestes. 
 
As palavras pareciam ir diretamente aos que, na véspera, haviam 

comido o pão miraculoso. Esses corações eram duros e só se abriam com a chave 
da terra; a vitória política do Reino de Israel restaurado e a satisfação pessoal 
pela fartura que adviria do triunfo terreno do Messias. Ninguém queria 
conformar-se com o outro plano da vida, o outro mundo, o mundo das harmonias 
morais. 
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- A vontade do Pai que me enviou (prosseguiu o Mestre) é esta: 
que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o 
ressuscite no último dia; e que todo aquele que vê o Filho, e crê 
nEle, tenha a vida eterna. Eu desci do Céu, não para fazer a minha 
vontade, mas a dAquele que me enviou. 
 
A essa altura, cresceu um murmúrio enorme, à semelhança do 

zumbido clamoroso de uma feira. 
 
- Não é este o filho de José? 
- Como diz que desceu do Céu? 
- Não conhecemos, então a sua mãe? E os parentes? 
- Então, não sabemos que veio de Nazaré? 
 
Ainda mesmo os que se haviam excedido nas aclamações da 

véspera, quando viram os cinco pães multiplicados alimentarem cinco mil 
homens; aqueles que, de pé, sobre os penhascos, brandiam as espadas, 
bradando: “rei de Israel”, fecharam agora o rosto e trincaram os dentes, 
resmungando impropérios. 

 
Jesus bem sabia, e sabe, que os homens não gostam das verdades 

que contrariam seus interesses materiais, seus hábitos e comodismos, seus 
vícios e ambições. 

 
Se ele se deixasse, na véspera, aclamar rei, dando postos e 

proventos a muitos, estes aceitariam suas palavras, uma vez que elas não 
perturbavam o ritmo dos desejos terrenos e dos efêmero prazeres. 

 
A renúncia ao trono fora a decisão, na encruzilhada. Um dos 

caminhos levava à terra, o outro ao céu. O Mestre chamara os homens para este 
último. As perspectivas eram inesperadas. A paisagem espantava. Por isso, a 
maior parte dos que foram chamados retrocedia. E retrocedia num clamor de 
revolta. 

 
A voz do Mestre cresceu: 
 
- Não murmureis! Na verdade, na verdade vos digo que aquele que 
crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais 
comeram o maná do deserto e morreram. Este, porém, é o pão 
que desce do Céu, para que não morra aquele que o comer. 
 
A estas palavras, a Sinagoga agitou-se num tumulto. Todas as 

potencias infernais pareciam desencadear-se como infrene procela. E foi no 
meio de gritos, de gestos violentos, que Jesus bradou: 
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- Eu sou o pão vivo, que desceu do Céu. Se alguém comer deste 
pão viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que 
eu darei pela vida do mundo! 
 
Os fariseus, os escribas, os homens importantes tinham ficado de 

pé. O presidente abandonou a cadeira. Todos falavam ao mesmo tempo, 
gesticulando. Os móveis arrastavam-se. Lá fora, crescia longo rumor de vozes. 
Um velho rabi, de barbas brancas, em grande furor, berrou com todas as forças: 

 
- Como podes dar a tua carne de comer? 
 
Com serenidade dominadora, Jesus respondeu: 
 
- Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida 
eterna. 
 
O velho, rasgando as roupas em fúria, abandonou a sinagoga. 

Seguiram-no os fariseus, os escribas, os homens sábios e ricos. Rompendo a 
multidão, eles ainda ouviram quando atingiram a porta: 

 
- A minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue 
verdadeiramente é bebida. 
 
Então, em altos gritos coléricos, afastaram-se o velho e o seu 

cortejo. Grande parte do povo seguiu-os. Os que estavam ainda na sinagoga, 
vendo a multidão que dispersava, puseram-se a recuar devagarinho, sem dar as 
costas ao Mestre. Em torno de Jesus e seus discípulos, ia-se fazendo um vazio. 

 
Jesus continuava a falar: 
 
- Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em 
mim e eu nele... 
 
Os discípulos, excetuando os doze, foram-se também afastando, 

sorrateiramente. Ganhando a rua, diziam: 
 
- Duro é isto de engolir! Quem pode ouvir este discurso? 
 
Na próxima semana, prosseguimos com a terceira e última parte 

deste quadragésimo capítulo. 
 


