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

você e todos os seus. Iniciaremos, neste sábado, o 45ª Capítulo do livro “Vida 
de Jesus”, de Plínio Salgado, da editora Panorama. Recebeu o título de “A 
MULHER CANANÉIA” e traz um relato excepcional de como Jesus vai ao 
encontro de uma mulher gentia. Duas condições execráveis: mulher e não 
judia. Sigamos ao escrito:  

 

A MULHER CANANÉIA – Parte 1 
 
Era a terra dos povos cananeus, onde as últimas reminiscências 

de Baal, de Moloque e de Tanit se mesclavam ao culto dos deuses gregos. A 
velha raça fenícia, que se estabelecera na estreita faixa apertada entre o 
Líbano e o mar, armando frotas e alongando audaciosos roteiros, diluía-se, 
gradualmente, através das misturas raciais processadas desde os tempos de 
Alexandre. 

 
A dominação macedônica trouxera com a onda dos exércitos, as 

primeiras levas migratórias do Peloponeso e da Ásia Menor; e, sob os 
Ptolomeus, entraram, na composição dos caldeamentos, os povos sírios, 
descendo as montanhas com os carros de guerra de Antíoco. A mescla 
acentua-se sob a influência egípcia dos Lágides e amplia-se – como sucede em 
toda a Ásia ocidental – desde a marcha vitoriosa de Pompeu e a disseminação 
dos soldados romanos de todas as procedências. 

 
A tentativa de helenização experimentada pelos reis selêucidas e 

que encontrou na Judéia a barreira sangrenta oposta pelos Macabeus, 
efetuara-se na Fenícia e em toda a Síria com a maior facilidade. Os deuses 
canaanitas confraternizaram e, mesmo, identificaram-se com as divindades 
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olímpicas, às quais vieram juntar-se as figuras simbólicas da teogonia do 
Egito. Ponto de interseção das religiões asiáticas, africanas e europeias, a 
Fenícia conservava no templo de Astartéia o culto de Cibele, divindade 
simbólica da Terra, imenso orbe de cujo barro procediam todas as gentes. 
Esse templo, que Jesus deve ter visto com seus olhos terrenos, sobre uma 
coluna de Sidon, consubstanciava também a imagem de Europa e a tradição 
de Creta. As moedas que circulavam em toda a Fenícia representavam Europa 
sentada sobre um touro, disfarce de Júpiter ao raptá-la. 

 
Quando Roma universalizou todos os cultos, o pequeno país 

canaanita, preparado pelos cruzamentos étnicos, já havia enriquecido os seus 
mitos pela sedimentação de novas crenças e novas superstições. 

 
Os deuses toleravam-se: o velho Baal, que viera da Mesopotâmia, 

encontrava-se com Áton e Ámon, que subiram o Nilo, e com Júpiter, que 
atravessara o Helesponto; Tanit, Europa, Astartéia, Cibele fundiam-se; 
Moloque e Saturno eram irmãos; e os mistérios de Elêusis, oriundos de Creta e 
disseminados por todo o Mediterrâneo, intercalavam-se aos mistérios de Ísis, 
drama sagrado, de iniciações sombrias, evocando a morte de Osíris-Serápis 
pelo terrível Set-Tifon. A pluralidade dos mitos não impedia as esquisitas 
fraternidades místicas, tendentes a uma concepção monoteísta e praticadas 
sob a forma secreta de estranhas mágicas. Era o orfismo, de origem lendária, 
ao qual veio juntar-se o pitagorismo, de fundo histórico. 

 
Todos esses aspectos religiosos se disseminavam pelo mundo 

pagão, onde Israel se erguia, como ilha inviolável, guardando, através dos 
séculos, a concepção do Deus Único. 

 
Nem a dominação da dinastia síria, nem o dilatado governo de 

Herodes, o idumeu helenizado, conseguiram construir no território israelita 
um só templo às divindades pagãs. Os romanos erigiram palácios, termas, 
aquedutos, casernas e torres; as suas guarnições em Cesaréia, Citópolis, 
Jerusalém, viviam vida à parte dos hebreus; e, constituídas de gregos, 
itálicos, gauleses, germanos, conservavam seus amuletos e crendices; 
entretanto, jamais fora assentada uma pedra para um oráculo sequer de 
divindades estrangeiras, desde o litoral de Sáron e Sefélia até o deserto além 
do Jordão. 

 
As terras de Sidon e Tiro, pelo contrário, encontravam-se na 

vasta superfície pagã e, ali como na tetrarquia de Abiene, como na área 
setentrional do amplíssimo país aramita, multiplicavam-se os templos aos 
deuses do Olimpio e às divindades de todos os povos. 

 
Era o “Gentio”. 
 
Pela primeira vez, Jesus e os doze entraram por essas terras. 
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Tiro e Sidon são cidades famosas em todo o Império Romano, 
como centros de manufaturas de púrpura e lãs, tapizes raros e toda a sorte de 
artigos de luxo. 

 
O Mestre e os discípulos passam junto aos templos do paganismo 

que se erigem no meio de bosques o no fundo de alamedas de cedro. As 
colunas de mármore alvejam na tela verde. Soldados e camponeses trazem as 
suas oferendas e mulheres levam nas mãos guirlandas de narcisos e rosas. 

 
Os doze observam espantados tudo aquilo, entreolham-se e 

depois fitam o Mestre. Desejariam saber o que Jesus vai pensando de tanta 
abominação. 

 
Mas a fisionomia do Cristo é impenetrável. Ele atravessa os 

grupos de viandantes com olhos muito límpidos e uma tranquilidade serena. 
 
Ali ninguém o reconhece. É verdade que a fama de seus milagres 

de há muito que ecoou pelos países limítrofes da Galiléia. Raros porém, 
deverão ser aqueles que, alguma vez, tiveram oportunidade de vê-lo. 

 
O sol vai-se escondendo no mar. À medida que os viajantes se 

aproximam de Tiro, o casario se descobre e, sobre a colina a cavaleiro da 
cidade, emerge a silhueta grega de grande templo de altas colunas jônicas e 
frontaria alvejante. É dedicado a Heracles. E Heracles, ou Hércules, é símbolo 
pagão de aliança entre o Céu e a Terra, entre os deuses e os homens. Foi 
Júpiter que desceu do Olimpo para fecundar uma mulher, Alemene. Dela 
nasceu Hércules, que livrou a terra dos monstros e gigantes, os quais 
impediam o convívio dos homens com os deuses. Portanto, Hércules, de certa 
forma, é uma adivinhação pagã, aguardando o Cristo, o verdadeiro Filho de 
Deus. Mas os discípulos nada sabem. Eles estão escandalizados. Que 
pretenderá Jesus naquelas terras ímpias? 

 
Na próxima semana daremos continuidade. 

 


