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

todos os seus familiares. Começamos, 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 1 
 
A raça dos interpeladores não se acabará nunca. Os 

interpeladores andarão sempre com as perguntas à flor dos lábios. Onde 
houver alguém de boa vontade, trabalhando sinceramente numa causa justa, 
haverá também ociosos, eternos mal informados, duros de inteligência e de 
coração, a perturbar o obreiro com as suas objeções importunas e pueris. 

 
Não indagam animados pelo nobre intuito de saber. Fazem-no 

por exibição, ironia, perfídia. Também o fazem por coisa nenhuma. 
 
Há os que se riçam de reservas mentais; há os que interrogam 

pelo simples prazer de atear um debate em que possam apresentar bonita 
figura; há os covardes, que armam ciladas ao homem honesto; e há, 
finalmente, os tolos, de superficialidade dolorosa, que perambulam durante 
toda a vida como pontos de interrogação. 

 
Um traço comum identifica todos os interpeladores: a 

esterilidade da alma, o vazio do coração; que os tornam incapazes não 
somente de se entregar a um ideal puro, como até mesmo de apreender o seu 
alcance. 
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Não compreendo, do mesmo modo que a terra seca não pode 
fazer germinar a semente, o perguntador tudo confunde, tudo embaralha, não 
percebendo o ridículo de suas proposições. 

 
E o obreiro precisa de revestir-se de infinita paciência, porque a 

raça dos questionadores e inquisidores é tão grande, que os seus indivíduos se 
repetem em todos os lugares, em todos os instantes, com os mesmos temas e 
as mesmas atitudes. 

 
Transitando com seus apóstolos pela Galiléia, depois da Festa de 

Pentecostes, em Jerusalém, Jesus submeteu-se, mais uma vez, a essas provas 
dolorosas, que lhe infligiram, durante toda a vida pública, os fariseus 
formalidades e os escribas sabedores da Lei. 

 
O Mestre e seus discípulo, ao mesmo tempo que viajavam, 

atendiam, de caminho, a grandes multidões. Muitas vezes, no exercício do 
ministério, a curar, a ensinar, a consolar, Jesus não tinha tempo sequer para 
comer. O mesmo acontecia aos doze, ocupados em ouvir a homens e mulheres 
de todas as condições, que eles encaminhavam ao Mestre. Se lhes sobravam 
alguns minutos, era mesmo de pé e em movimento, a escutar súplicas, a 
responder a perguntas, que os discípulos levavam à boca um pedaço de pão. 

 
Numa dessas paragens afanosas, alguns escribas presenciaram a 

maneira como os doze se alimentavam, transgredindo o preceito da Lei, que 
determinava lavassem as mãos antes de comer. 

 
- Como procedeis dessa forma? Perguntou um fariseu; pois não 

sabeis que é tradição dos anciãos o não comer sem que as mãos estejam 
lavadas muitas vezes? E ignorais que todo o bom israelita, quando volta do 
mercado, se não se lavar, não come? E que muitas coisas há que recebemos 
para observar, como lavar os copos, e os jarros, e os vasos de metal, e as 
camas? 

 
Os discípulos de Jesus bem sabiam de tudo isso e, apesar de 

humildes pescadores, sempre o praticaram; mas estavam convencidos de que, 
havendo motivos de maior peso, não os deviam sacrificar à tradição. E esse 
era o seu caso, naquele momento. Como obter água e bacia, quando a casa 
em que se achava o Mestre tinha a porta obstruída pelo povo e se no 
desempenho de seus misteres, atendendo a mil solicitações e súplicas, não 
lhes sobrava tempo nem mesmo para levar à boca um pedaço de pão? 

 
E, como Pedro respondesse asperamente aos admoestadores, 

dirigiram-se estes a Jesus, rompendo a custo a turba que se apinhava à porta 
da casa: 

 
- Mestre! Por que não andam teus discípulos conforme a tradição 

dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? 
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A pergunta era de uma puerilidade lamentável. Os zelosos 

escribas tinham ouvido a grande revelação de Jesus no templo de Jerusalém. 
O ministério do Mestre atingira as culminâncias vertiginosas, de onde se 
descortinam imprevisíveis panoramas. Todos os formalismos, todas as 
ninharias terrenas e utilitarismos humanos tinham ficado lá embaixo, muito lá 
embaixo, indistinguíveis na distância. O momento, desde o manifesto na 
esplanada do Templo e, mesmo antes, desde a terrível revelação de 
Cafarnaum, assumira grandeza majestática. Estavam traçados os largos 
lineamentos de um novo mundo; desdobravam-se misteriosos planos e a vida 
se iluminava de um sentido glorioso e trágico, de uma infinita transcendência. 
E era justamente naquele instante que os escribas medíocres, os fariseus 
vazios vinham interpelar a Jesus acerca de um tema que nenhuma relação 
podia ter com o assunto divino da sua missão. 

 
Vinte séculos são passados sobre o equívoco dos escribas e ainda 

hoje a sua raça confucionista baralha as teses mais estranhas umas às outras. 
Andam ainda pelo mundo os que pretendem aplicar os processos do raciocínio 
experimental à demonstração de verdade transcendentais; os que confundem 
os métodos da filosofia com os métodos das ciências particulares; os que não 
sabem distinguir a hierarquia dos planos das cogitações intelectuais, o 
objetivo das ideias, segundo a natureza de cada um, o caráter de cada obra e 
o endereço de cada missão. 

 
E é essa incapacidade de perspectiva, essa ausência do senso das 

proporções, que distingue os eternos interpeladores na sua deplorável 
mediocridade... 

 
Na próxima semana continuamos.   

 


