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

você e todos os familiares. Daremos seguimento, hoje, a segunda parte do 46º 
Capítulo do livro “Vida de Jesus”, de autoria de Plínio Salgado, publicado em 
1950 pela Companhia Editora Panorama. A narrativa desse novo capítulo diz 
respeito ao caminhar de Jesus e os doze entre os povos pagãos. O olhar 
contemplador do Mestre diante daqueles povos tomados por ídolos e 
divindades cativadas, cada uma, para satisfação dos seus desejos. Adiante 
segue o escrito: 

 

O ITINERÁRIO ENIGMÁTICO – Parte 2 
 
Atingindo a raiz das serrarias e derivando pelo curso do Jordão, 

Jesus e os discípulos começaram a encontrar as gentes de Gaulonitida e 
Decápole, caravanas que marchavam pela estrada de Damasco, pastores e 
campônios das montanhas de Bázan. Os grupos aglutinavam-se, avultavam em 
torno do Mestre, solicitando ensinamentos e implorando milagres. 

 
No vale por onde o caminho prolonga o rio, entre as cidades de 

Dan e Betsaida, trouxeram a Jesus um surdo, que falava dificilmente, e 
rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. 

 
Jesus apartou o homem da multidão, meteu-lhe os dedos nos 

ouvidos e, com saliva, tocou-lhe a língua. E, levantando os olhos ao Céu, 
suspirou e disse “Ef-fata”, palavra que significa em aramaico “abre-te!”. 

 
Instantaneamente, abriram-se os ouvidos do surdo e a língua 

desatou-se-lhe, pondo-se a falar com desembaraço. 
 
Notando o espanto que o milagre causara ao povo, em meio do 

qual muitos havia que ainda não tinham presenciado os seus prodígios, o 
Mestre rogou à multidão que não propalasse o que acabava de assistir. 
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Mais do que nunca, Jesus precisava de isolamento, de paz e de 
silêncio. O retiro, com os doze, no recesso da natureza, devia ainda 
prolongar-se por mais tempo e não convinha que se avolumassem em torno 
deles outras vagas populares. 

 
Os que viam e ouviam e presenciavam-lhe os milagres, 

exclamavam: 
 
- Tudo faz bem! Faz ouvir os surdos e falar os mudos! 
 
E, correndo pelas montanhas e pelos vales, desobedeciam-lhe, 

anunciando-o e conclamando a homens e mulheres para que vissem e 
testificassem com seus próprios olhos as maravilhas que o Senhor enviara à 
terra de Israel. 

 
A jornada do Mestre e dos doze retomou o aspecto das grandes 

marchas processionais. 
 
Deixando as ribas do lago de Hulé e bordejando as encostas das 

montanhas, a cavaleiro do Jordão, Jesus e o povo prosseguiram para o sul, em 
direção de Betsaida. À maneira de longa marcha colorida pelos tons variados 
das túnicas e mantos, e engrossando-se em cada encruzilhada, o préstito 
improvisado ia-se movendo, num ondular caudaloso, ora encobrindo-se nas 
curvas dos barrancos ensombrados de velhas nogueiras, ora estirando-se nas 
retas batidas de sol. Nos flancos dos montes, rudes am-harazes da gleba 
suspendiam o trabalho; com as mãos em pala, fitavam a multidão, a cuja 
frente divisavam o Rabi. Quedavam-se indecisos alguns momentos; 
entreolhavam-se; e, subitamente, abandonando as leiras, despenhavam-se, de 
socalco em socalco, indo juntar as suas vozes às exclamações e hosanas 
salmodiados ao longo do caminho. 

 
Antes de entrar em Betsaida, um grupo de homens e mulheres 

veio-lhe ao encontro, conduzindo um cego e rogando-lhe que o curasse. 
Estavam às portas da cidade. Jesus tomou o cego pela mão e levou-o a 
algumas centenas de passos pelo campo. Em seguida, cuspiu-lhe nos olhos, e 
colocando-lhe as mãos sobre os ombros, perguntou-lhe: 

 
- Vês alguma coisa? 
 
- Vejo os homens; eles são como árvores que andam. 
 
O cego, é bem possível que ainda estivesse tão cego como antes; 

a sua fé intensa é que via os homens; era, talvez, o que Jesus desejava 
daquela alma, pois recuperar a vista é bem menor felicidade do que recuperar 
a luz interior, que nos permite ver as coisas que só ao espírito é dado 
contemplar. 
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Jesus, então, pôs os dedos nos olhos do cego, dizendo-lhe: 
 
- Não vês melhor agora? 
 
O homem começou a rir e a chorar porque estava 

completamente curado, “e já via ao longe distintamente” a paisagem colorida 
e as criaturas que amava, e via, com transporte, a Jesus de Nazaré, de quem 
tanto ouvira falar... 

 
Na próxima semana continuamos com a terceira parte.  

 


