
 

Roberto de Albuquerque Cezar 

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

você e todos os familiares. Daremos seguimento, hoje, a terceira 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. Mais uma vez 
o Mestre bate de frente com os “religiosos” da sua época: fariseus e escribas. 
Adiante segue o escrito: 

 

O ITINERÁRIO ENIGMÁTICO – Parte 3 
 
No dia seguinte, outros milhares de pessoas enchiam as ruas de 

Betsaida, à procura do Mestre. Era impossível aos discípulos evitar essas 
aglomerações tumultuosas. Gentes de Corazin, de Safed, de Gaulonitida, das 
montanhas e das praias, acorriam celeremente à cidade onde Jesus 
reaparecera, após uma ausência para todos incompreensível, que se 
prolongava desde a sua viagem aos termos de Tiro. 

 
No meio daquelas fisionomias iluminadas de fé, misturavam-se 

também os semblantes irônicos, céticos e ardilosos dos escribas e fariseus, os 
torvos perfis dos espiões do Sinédrio e dos traidores herodianos. 

 
A batalha surda, as guerrilhas covardes continuavam, 

infatigavelmente, seguindo o rastro do Mestre, armando ciladas, espreitando 
oportunidades para levantar acusações. 

 
- Rabi, oferece-nos algum sinal do céu, para que possamos 

acreditar em tudo quanto dizes... 
 
Ninguém melhor do que os solicitantes estava em condições de 

distinguir os sinais de Cristo. Decorando e discutindo os textos sagrados, eles 
sabiam que as setenta semanas prefixadas pelo profeta Daniel haviam 
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expirado naqueles dias; que o trono de Israel, segundo a predição do patriarca 
Jacó, passara, finalmente, para um príncipe estrangeiro, o idumeu Herodes; 
que o precursor, anunciado longamente, descera do deserto, como novo Elias, 
exclamando às margens do Jordão: “Aquele que vem após mim é mais 
poderoso do que eu, e eu não sou digno de atar-lhe as alparcas”; e que, 
finalmente, conforme profetizara Isaías, os cegos viam, os doentes curavam-
se, aos cativos era anunciada a redenção e o Evangelho era ensinado aos 
pobres. Acompanhando Jesus por toda a parte, vigiando-o, espionando-o, 
armando-lhe ciladas, esses escribas viram os pães multiplicar-se, a água 
transformar-se em vinho, os mortos ressuscitarem; e pediam ainda um sinal! 

 
O Mestre, olhando para os astutos consulentes, disse-lhes: 
 
- Quando é chegada a tarde, e vendo rubro o céu, afirmais que 

vai fazer bom tempo. Ao romper da manhã, se contemplais um céu vermelho 
sombrio, não duvidais que haja tempestade. Hipócritas! Sabeis diferenciar a 
face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? 

 
O coração fecha, quando quer, as portas da inteligência. Não é 

possível raciocinar claro sob a cortina de fumo das paixões. 
 
Ninguém nega o cérebro. O cérebro, quando muito, duvida. Toda 

a negativa procede do sentimento, zona em que o espírito se debate, no 
emaranhado sutil das emoções e das sensações, dos hábitos e dos desejos, 
agarrado e a um “modo de ser”, como um velho muro. Cada interesse constrói 
a “sua verdade” e em torno dela faz girar o pensamento, como um balão 
cativo que, agitado pela ventania, dá a ilusão de ser livre. 

 
Como discutir com esses corações escravos das paixões 

dissimuladas? É preciso, antes de tudo, arrancar-lhes as máscaras: 
“Hipócritas! Sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis o sinal dos 
tempos!” 

 
A atmosfera de ódios carregava-se em Betsaida, como tantas 

vezes acontecera em Cafarnaum. As pequenas discussões alastravam-se, as 
murmurações fermentavam. 

 
- Acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus! 

Advertiu o Mestre aos discípulos, precavendo-se contra a infiltração dos erros 
diluídos sorrateiramente no meio do povo. 

 
O Mestre percebia o processo hábil e sinuoso dos letrados de 

Israel. Era o mesmo que hoje se difunde através das manobras aparentemente 
inofensivas da literatura “desinteressada” e dos elementos científicos de 
divulgação popular. As negações não se dirigem em linha reta ao Cristo; 
contramarcham, atacam de flanco, sitiando os espíritos, inoculando nas 
inteligências os germes da dúvida. E, como hoje se falseiam os 
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acontecimentos históricos, se isolam textos de escritores e aspectos da 
sociedade, também os fariseus se utilizavam desses expedientes, para 
destruir, no povo, os fundamentos morais, esterilizando as almas, de sorte 
que nelas não medrasse a simbólica semente de mostarda, em que o Cristo 
figurava a imagem do reino dos Céus. 

 
Era como essa pedagogia tenebrosa que Jesus alertava os seus 

discípulos, a todos nós advertindo, através dos séculos, e conferindo, a todos 
aqueles que se impuseram responsabilidades sociais, o direito e o dever de 
despertar as gerações contaminadas pelo fermento subtilíssimo das trevas. 

 
Na próxima semana, continuamos. 

 


