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Meus queridos amigos, bom dia! Um ótimo sábado para você e 

todos os seus familiares. Continuamos, no dia de hoje, o 44º Capítulo do livro 
“Vida de Jesus”, de autoria de Plínio Salgado e distribuído, na década de 
1950, pela editora Panorama. O título conferido pelo autor, para esse 
capítulo, é A RAÇA DOS INTERPELADORES. O autor relatará o incansável 
propósito dos Fariseus e os Escribas, o primeiro refém das formalidades e o 
segundo, austero “defensor” da Lei. Sigamos ao escrito: 

 

A RAÇA DOS INTERPELADORES – Parte 2 
 
Que tinha Jesus a ver com as prescrições higiênicas ou os 

costumes tradicionais dos israelitas? Haverá alguma relação de utilidade entre 
a história das guerras púnicas e um princípio de química, ou entre uma 
verificação de botânica e a discussão das equações no campo das 
matemáticas? Se é certo que todas as circunstâncias caminham para uma 
unidade de princípios gerais, interdependendo-se pela crescente verificação 
de suas íntimas relações, isso não nos levará ao absurdo de pretender, numa 
aula de latim, substituir as “orações” de Cícero por uma “Química Geral”, ou 
exigir de um professor de mecânica uma preleção sobre glotologia. 

 
Só um louco poderia dizer, assistindo a uma ópera de Wagner, 

que a peça o desagradou, porque não tratou dos micróbios anaeróbios, ou 
diante de um quadro de Rafael exclamar: é pena que esta linda tela não nos 
ofereça nenhuma lição de geografia. 

 
E essa foi a atitude dos escribas diante de Jesus. Quando ele 

falava dos grandes mistérios renovadores da face da terra e dos largos 
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lineamentos de uma nova humanidade, os escribas vinham, gravemente 
preocupados, perguntar-lhe se não ensinava também aos seus discípulos a 
lavar os pratos, e indagar-lhe por que não os fiscalizava melhor, de sorte que 
lavassem as mãos antes de comer. 

 
Na casa de Simão, em Magdala, o Mestre reclamara o 

cumprimento desses elementares preceitos higiênicos, dizendo: “Entrei na tua 
casa e não me deste água para lavar-me, e não me ungiste a cabeça com 
óleo”; mas ali, a falta de abluções coincidia com a atitude moral enquadrada 
nas preocupações do ministério de Cristo, pois Jesus não viera ao mundo para 
ensinar higiene; não que fosse contrário a ela, mas pelo simples fato de que 
também não viera para ensinar escultura, música ou astronomia. E do mesmo 
modo como não podemos afirmar que Rembrandt era inimigo da música pelo 
fato de não compor, e Beethoven inimigo da pintura pelo fato de não pintar, 
também não podemos concluir que Jesus descesse da prodigiosa altura de suas 
cogitações, para discutir um tema que nada tinha a ver com a natureza do seu 
mistério. 

 
O ridículo da interpelação farisaica era, porém, porque tudo no 

Evangelho é necessário. Esse ridículo nos esclarece até hoje a respeito dos 
escribas de todos os tempos, eternamente medíocres e fátuos. 

 
Cristo fixa os escribas; penetra no fundo de suas almas e vai 

direto à causa oculta da pergunta, respondendo-lhes: 
 
- Bem profetizou Isaías a respeito de vós: “Este povo honra-me 

com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me 
honrais, ensinando preceitos que são mandamentos dos homens. Porque, 
deixando os mandamentos de Deus, retendes a tradição dos homens, como o 
lavar dos jarros e dos copos e muitas outras coisas semelhantes. 

 
Na próxima semana continuamos.   

 


