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

você e todos os familiares. Daremos seguimento, hoje, a quarta e última 
parte do 46º Capítulo do livro “Vida de Jesus”, de autoria de Plínio Salgado, 
publicado em 1950 pela Companhia Editora Panorama. O autor nos remeterá 
para o cenário traçado no Evangelho de Mateus 15:33-38, com mais uma 
multiplicação dos pães para saciar a fome de uma multidão dos seus 
seguidores. Adiante segue o escrito:  

 

O ITINERÁRIO ENIGMÁTICO – Parte 4 
 
Após muitos dias de permanência na cidade praiana, eis que o 

Mestre novamente se retira para as montanhas, com os doze. 
 
A grande massa popular segue-o, atraída como ferro pelo imã. 
 
Jesus detém-se numa encosta deserta dos contrafortes de Bázan. 

As cidades estão longe, os fariseus e escribas lá ficaram com as suas patranhas 
eruditas. 

 
O Mestre repousa no seio dos humildes. Eles não interpelam; 

escutam-no, admiram-no e amam-no. Se figurássemos graficamente a 
multidão das cidades, teríamos de imaginá-la como um conjunto de pontos de 
admiração, misturados com recurvos pontos de interrogação e reticências 
fugidias. 

 
No quadro da paisagem alpestre, longe das sinagogas e das 

perfídias urbanas, a massa de povo isenta-se de todas as impurezas, como o 
próprio ar oxigenado das altitudes. 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixvpjE_vjPAhViilQKHfvDDXUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fcaminhossenhor.blogspot.com%2F2015%2F07%2Fa-multiplicacao-dos-paes.html&psig=AFQjCNFffP5IqT4wwcAwmoQFsbWar_YepA&ust=1477589086760175


 

Roberto de Albuquerque Cezar 

O céu azul resplandece cortado de pássaros. Nos cimos dos 
espigões pedregosos, palmeiras agitam as copas, como asas verdes. O Mestre 
ensina e cura. São três dias de retiro coletivo. São três dias de consolação, em 
que Jesus cede ao ardente desejo daquelas turbas de conviver com ele, de 
escutar o timbre de sua voz, de contemplar a sua figura de amigo, sentindo a 
luz dos seus olhos. 

 
Cada qual pensa de si para consigo: “quando o verei 

novamente?” É talvez a única interrogação, mas esta é formulada pelo afeto e 
por uma antecipada saudade. 

 
Também o Mestre se enternece, pensando que o tempo corre 

veloz e que dentro de alguns meses aqueles humildes deixarão de vê-lo. 
Muitos dos que ali estão, contemplam-no e ouvem-no pela última vez neste 
mundo. 

 
 
 
 
Quando a noite chega, a montanha incendeia-se de pequenas 

fogueiras e crepita como o firmamento em que ardem as constelações. O 
Mestre, sozinho, sobre o penhasco, ora, longamente. 

 
Rolando pelos espaços siderais, o pequeno planeta, tão pobre e 

humilde no conjunto solar, e ainda mais ínfimo, na vastidão da Via Láctea do 
que a gruta de Belém no Império Romano; o pequeno planeta, à semelhança 
de uma gota de água, contendo a natureza e o mistério dos mares; ou de um 
átomo, encerrando as supremas forças da matéria; o pequeno planeta ergue 
para o Infinito a maravilha do seu milagre. 

 
No ápice da montanha faiscante de rubras fogueiras e palpitante 

de corações, Jesus fala ao Pai Celeste. 
 
Na tarde do terceiro dia, a multidão padece fome. O Mestre 

chama os discípulos: 
 
- Tenho compaixão do povo porque já está comigo há três dias e 

não tem que comer; e não quero despedi-lo em jejum para que não desfaleça 
no caminho. 

 
Os discípulos lembram-se do milagre da multiplicação dos pães, 

mas não ousam propor o alvitre maravilhoso ao Mestre. 
 
Eles não sabem ou se esquecem de que Deus está sempre 

disposto a repetir para com os homens, e não raro para com o mesmo homem, 
o mesmo milagre, e que ninguém pode duvidar dizendo: “Será possível que 
isto aconteça outra vez?” 
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E, portanto, respondem, com aquele ar de dificuldade que já 

assumiram noutra ocasião: 
 
- Donde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? 
- Quantos pães tendes? Pergunta-lhes o Mestre. 
- Sete, responderam-lhe. 
 
Jesus ordenou à multidão que se assentasse; e, como da outra 

vez, tomou os pães e alguns peixinhos, abençoando-os. 
 
E toda a multidão de quatro mil pessoas se saciou 

abundantemente (Mateus 15:33-38). 
 
Por que essa repetição do mesmo milagre? E exatamente em 

benefício dos que se esqueceram de cuidar do pão para só se importarem com 
a palavra divina? Que faz o mundo que não medita nessa tão sutil intenção do 
Cristo? 

 
Jesus atravessou o lago, com os doze, na direção do território de 

Damanuta. E, após uma rápida permanência ali, tornou com os discípulos para 
as regiões do norte. 
 


