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

todos os seus familiares. Finalizaremos, 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 a terceira e última parte do 
escrito:  

 

A RAÇA DOS INTERPELADORES – Parte 3 
 
Esse Mestre que, um ano antes, era dado como “fora de si” pelos 

informadores de seus parentes, estabelece distinções com notável precisão. 
Sem jamais se haver apresentado como filósofo, ele coloca as questões com a 
segurança de um grego da Academia e classifica os temas como um 
conhecedor do Organum aristotélico. Revela-se, a cada passo, o incomparável 
hermeneuta dos textos antigos, penetrando no espírito das leis, em cuja fonte 
secular vai buscar a verdade sempre nova. 

 
A religião de Israel, à força de repetir as práticas legais, 

perdera, no formalismo estéril, a noção das causas morais e espirituais, 
animadora dos seus aspectos objetivos. Os motivos históricos e nacionalistas; 
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as razões de ordem social e jurídica; os imperativos de circunstância que 
inspiravam regras aos costumes do indivíduo e da sociedade; a 
consubstanciação, nas exterioridades do culto, do sutil lineamento subjetivo 
dos princípios religiosos, - tudo se havia misturado e fundido, de tal sorte, que 
a vida israelita se mecanizara, movendo-se exclusivamente num sentido de 
historicidade, segundo as superficiais controvérsias dos doutores. 

 
O sentido profundo da vontade de Deus, que inspirava os 

patriarcas antigos, desparecera sob o entulho formalista, onde as prescrições 
higiênicas, as normas da vida jurídica, as tradições preservadoras da entidade 
nacional, e as práticas rituais e litúrgicas apresentavam o mesmo valor 
quantitativo e representativo, sem distinções quanto à qualidade, e sem 
hierarquia, segundo a espécie. 

 
Jesus aproveitara-se da pergunta confucionista dos escribas, para 

acrescentar à sua resposta um exemplo luminoso de interpretação da Lei: 
 
- Invalidais o mandamento de Deus para guardar a vossa 

tradição! Porque Moisés disse: “Honra teu pai e tua mãe; a quem maldisser ou 
o pai ou a mãe morrerá de morte”. Entretanto, se um homem disser ao seu 
pai ou a sua mãe: aquilo que poderias aproveitar de meus bens, eu o destinei 
ao Templo, vós afirmais que esse homem agiu conforme a Lei, porque fez a 
sua oferta ao Senhor. E, dessa maneira, nada mais permitis que esse homem 
faça por seu pai ou por sua mãe. Invalidais, portanto, a palavra de Deus, pela 
vossa tradição, que por vós foi ordenada. E muitas coisas fazeis semelhante a 
esta. 

 
Com as palavras que acaba de pronunciar, Jesus torna claras 

certas passagens do Evangelho, onde outros fariseus, mesmo com a capa de 
cristãos, fazendo obra destrutiva dos fundamentos da família, têm procurado 
deduzir condenação do Mestre pelo afeto dos discípulos a seus pais. Aqui, 
Jesus declara que os deveres dos filhos para com os pais estão acima dos 
deveres para com o Templo. 

 
A maldade dos corações endurece os cérebros. Esta lição, 

traçando justos limites e despertando as consciências para os supremos 
deveres, não era o que desejavam ouvir os fariseus medíocres, chicaneiros e 
perversos. Saindo desapontados, murmuravam com a persistência dos homens 
de cabeça dura: 

 
- Afinal, ele não nos disse se se devem, ou não, lavar as mãos e 

os pratos... 
 
Ouvindo essa murmuração, Jesus dirigiu-se ao povo, 

estabelecendo agora concretamente a distinção entre o temporal e o 
espiritual e tornando claro o campo da sua missão transcendente: 
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- Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa 
contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. 

 
E, como acontecia sempre que falava de modo figurado, 

acrescentou: 
 
- Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça! 
 
Os discípulos, quando se achavam a sós com o Mestre, 

“interrogaram-no a respeito dessa parábola”. E Jesus respondeu-lhes: 
 
- Também vós estais sem entendimento? Não compreendeis que 

tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra 
no seu coração, mas no seu ventre e é lançado fora? O que sai do homem, isso 
contamina o homem, porque do interior dos corações saem os maus 
pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a 
avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a 
soberba e a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o 
homem. 

 
O Mestre insiste em fixar distinções, tornando patente a 

natureza do seu ministério e apontando profunda verdade moral. Os que 
pretenderem encontrar nessa passagem de Mateus e de Marcos uma lição de 
bacteriologia, serão ridículos como os escribas interpeladores ou como o 
homem que, ouvindo noturno de Chopin, lamentasse que a página musical 
nada ensinasse de química. Mesmo assim, os pesquisadores dos bacilos, 
afeitos ao estudo especializado dos microrganismos, não teriam o que 
censurar na própria configuração parabólica do Mestre acerca dos alimentos, 
porquanto não a contradizem as modernas experiências da patologia, as quais 
demonstram ser o processo das infecções subordinado a circunstâncias 
favoráveis das condições orgânicas. Mas o que interessa não são as teorias 
científicas e sim as verdades morais. O que o homem como transita por ele, 
de um modo imediato ou mediato; o que o homem ver e escuta e os maus 
pensamentos que, pensando, afaga e favorece, penetram-lhe e estabelecem 
neste uma permanência destruidora. 

 
Jesus enumera esses males, um por um, essas terríveis 

contaminações do Espírito, das quais é mister fugir. 
 
Os discípulos disseram ao Mestre que as suas palavras 

escandalizavam os fariseus. Ao que Jesus replicou: 
 
- Deixai-os. São condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro 

cego, ambos cairão na cova. 
 
Saindo dali o Mestre e dos doze dirigiram-se para os termos de 

Tiro e de Sidon. 
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Convinha habituar os discípulos ao contato das terras 

estrangeiras, dando-lhes a perceber as disposições de espírito das gentes 
pagãs, imenso mar humano, onde os pescadores de homens realizariam 
maravilhosas colheitas, estendendo a rede simbólica do Reino de Deus.  

 
Pela planície do Esdrelão, caminharam até a beira do mar; e, 

perlongando as praias fenícias, dirigiram-se para o Norte... 
 


