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

você e todos os seus. Seguimos, neste sábado, pelo 45ª Capítulo do livro “Vida 
de Jesus”, de Plínio Salgado, da editora Panorama. Com o título de “A 
MULHER CANANÉIA”, traz um relato excepcional de como Jesus vai ao 
encontro de uma mulher gentia na busca da cura de sua filha. Duas condições 
execráveis: mulher e sírio-fenícia. Sigamos a segunda parte do escrito: 

 

A MULHER CANANÉIA – Parte 2 
 
Aproximavam-se das portas de Tiro. Grupos de mulheres e 

crianças galgavam pequena colina, onde havia um altar a Bal-Êscmon, 
também chamado Esculápio, o fundador da medicina, que despovoava o reino 
de Plutão, ou reino da Morte, arrancando os homens do país dos infernos. 

 
... 
 
A noite havia caído de todo quando Jesus e os doze entraram em 

Tiro. Ninguém os reconheceu. 
 
A viagem deveria continuar até Sidon. Prosseguiram pelas 

montanhas, alcançando as nascentes do Jordão. Desceriam, contornando o 
Grande Hérmon, até a Gaulonitida. 

 
- Que fazemos por terras tão afastadas? Perguntavam os 

discípulos. Esta gente, adorava de deuses falsos, merecerá a visita do Mestre? 
É possível que a fé verdadeira possa abrasar estes corações pervertidos? 
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Na casa do amigo, onde o Mestre e os doze dormiram sobre 
tapetes estendidos no ladrilho, chegava, em surdina, os rumores da noite. 
Eram sons abafados de instrumentos de corda e vozes de mulheres cantando 
canções. Pela cidade pagã vibrava o prazer; as taças, por certo, tilintavam e o 
vinho corria incendiando os desejos. O pecado velava insone em redor dos 
templos de deuses contraditórios. 

 
Como se explica que Jesus trouxesse os discípulos por aqueles 

países, cujo ar contaminava os israelitas puros? 
 
Era o grande e velho mundo, o mundo numeroso e complexo do 

politeísmo, que a Estrela de Jacó chamava de todos os confins. 
 
Nas suas formas abstruosas – imenso limbo cósmico – havia 

adivinhações inconscientes dos mistérios universais, que só o Cristo traduziria 
nos símbolos eternos. 

 
O monoteísmo judaico era a verdade essencial, o conhecimento 

fundamental; mas não havia, no politeísmo, intuições profundas sobre a 
variedade harmoniosa e perpetuamente criadora daquela ideia suprema? 

 
Todos os erros, todas as loucuras não seriam sinais reveladores 

de uma verdade imortal? Uma verdade de múltiplos efeitos, que o Homem 
perdeu na sua queda e que o Cristo vinha restituir pela obra da Redenção? 

 
O politeísmo não era o Homem no desamparo da graça e 

procurando por si mesmo a interpretação do Universo e de si próprio? 
 
E o Cristo não tinha vindo para aplacar todas as angústias e todas 

as sedes inexplicáveis e consumidoras? 
 
Na manhã seguinte, puseram-se a caminho, na direção do rio 

Leontes, que teriam de transpor para atingir Sidon. 
 
Não haviam andado um estádio além das portas da cidade, e eis 

que uma voz de mulher se ergue, bradando: 
 
- Senhor! Filho de Davi! Tem misericórdia de mim! Minha filha 

está miseravelmente endemoninhada! 
 
Jesus continuou andando, sem responder palavra. A mulher, 

vendo que seus rogos haviam sido inúteis, redobrou-os, elevando ainda mais a 
voz e correndo atrás do grupo que se afastava: 

 
- Senhor! Cura minha filha! Tem misericórdia de mim! 
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A mulher continuava a gritar e Jesus, continuava silencioso. A 
infeliz alcançara o grupo e, muito próxima ao Mestre, clamava, em altos 
brados: 

 
- Cura minha filha Senhor! 
 
Os discípulos, afligindo-se com os berros da mulher, disseram ao 

Mestre: 
 
- Senhor, como vês, é uma siro-fenícia. Despede-a, que vem 

gritando atrás de nós. 
 
- Mestre! Mestre! A mulher grita. 
- Despede-a! Suplicam os apóstolos. 
 
Mas Jesus: 
- Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. 
 
A voz de Jesus tem uma tonalidade transcendente como um 

timbre da vontade divina, quando confia a Israel, em cujo seio se levantam 
contra ele as potencias infernais, a missão de anunciá-lo a todos os povos da 
terra... 

 
Israel o fará a contragosto. 
 
Lutará violentamente, opondo-se ao reino dos céus, porque 

deseja o reino deste mundo; derramará o sangue do Justo; cobri-lo-á de 
injurias e calúnias, agora e em todos os séculos; perseguirá os que acreditam 
no Messias que não restaurou materialmente o trono de David; mas, despeito 
de tudo isso, Israel será a prova constante, o documentário vivo de Cristo, mil 
vezes repelido e odiado, mil vezes paradoxalmente glorificado pelo 
implacável inimigo. 

 
Israel é a palheta de luz e de sombra, elementos sem os quais 

não é possível a projeção das imagens e a compreensão do Universo... 
 
Na próxima semana tem mais. 

 


