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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. Seguimos hoje 

para última e terceira parte desse capítulo: 

 

A MULHER CANANÉIA – Parte 3 
 
Mas os apóstolos afligem-se. A mulher cananéia, agora que Jesus 

se deteve para responder aos discípulos, arrojou-se a seus pés e, beijando-lhe 

a orla da túnica, insiste, num grande pranto: 
 

- Senhor! Socorre-me! 
 

Aquela mulher não compreenderá qualquer explicação, se o 

Mestre não se valer de imagens muito claras e na altura da sua mentalidade. 
O Mestre quer experimentar-lhe a fé, não que já não saiba o que se passa no 

íntimo da cananeia, mas para demonstrar aos apóstolos, aos seus 
continuadores, como fácil lhes será a colheita no vasto oceano pagão. 

 

Quando Jesus se sentava à mesa com os publicanos; quando 
curava o servo do centurião; quando conversava com a samaritana ou se 

demorava na cidade apóstata de Sicar; quando anunciava nas suas parábolas 
que o reino dos Céus se estenderia a todas as Nações, os Judeus olhavam-no 

com desconfiança e desprezo, como se eles fossem os únicos filhos de Deus. 
Às vezes, esses sentimentos transformavam-se em cóleras e agressões 

explosivas, como sucedera em Nazaré. 
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O Mestre, agora, lendo a dúvida que se estampava na fisionomia 
dos discípulos, disse ferindo os judeus com amarga ironia: 

 
- Não é justo pegar no pão dos filhos e deixá-lo aos cachorrinhos. 

 
A mãe angustiada retruca, proferindo esta frase sublime de 

humildade e de fé: 

 
- Sim, Senhor; mas também os cachorrinhos comem das migalhas 

que caem da mesa de seus senhores! 
 

O semblante de Jesus resplandece. Os apóstolos têm a alma 
suspensa nos lábios. A mulher soluça agitadamente. O Mestre fita os 

discípulos. Estende as mãos e levanta a pobre mãe: 

 
- Ó mulher! Grande é a tua fé! Seja isso feito contigo, como 

desejas! Tua filha está sã. Vai! 
 

A mãe feliz deitou a correr. 

 
A mulher entrou precipitadamente em casa, que era mesmo nas 

cercanias de Tiro. 
 

Não tinham andado duzentos passos, quando ouviram os gritos da 
mulher: 

 

- Minha filha está salva” Graças vos dou, Senhor! 
 

Continuaram a viagem, na direção do rio Leontes, procurando 
Sidon. 

 
O sol brilhava sobre o mar. 

 


