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Queridos amigos, bom dia! Uma magnífica quarta-feira para você 

e toda sua família. O sistema que rege a nossa previdência é o contributivo, 
ou seja, você contribui na mesma proporção em que serão os seus proventos 
de aposentadoria. Essa é uma prática que, an passant, denota uma forma 
justa de aposentação.  

 
Quando chegamos finalmente na esperada data, daquele 

descanso merecido, após tantos e tantos anos de trabalho, surge, no meio do 
caminho, uma coisinha chamada “fator previdenciário”, que vai vilipendiando 
os benefícios através de um funesto “cálculo” que favorece o órgão 
previdenciário em detrimento do cidadão. A consequência disto é que, 
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gradativamente, à medida que o aposentado vai envelhecendo, seus 
vencimentos vão diminuindo gradativamente.  

  
No Brasil, o tratamento empregado para com os demais 

impostos, não é diferente. Estamos entre os primeiros países do mundo na 
cobrança de tributos, mas nas últimas colocações quando se trata de trazer 
benefícios aos cidadãos em todas as áreas: segurança, saúde, educação, 
transporte, e por aí vai.  

  
A notícia que tenho é que essa reprovável prática, de arrecadar 

muito e nada devolver em benefícios ao cidadão, também fora vivenciada, 
com muito mais veemência, pelo povo judeu, extremamente explorado pelo 
Império Romano. Daí a repulsa que guardavam com os “funcionários” 
(publicanos) da tributação. Não era sem razão que todos ficaram indignados 
quando Jesus sentou-se à mesa com Zaqueu (“E, vendo todos isto, 
murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem 
pecador” - Lucas 19:7).  

  
Hoje vamos falar de um outro servidor da tributação, Levi 

(Mateus), filho de Alfeu. Não teria, nem de perto, a desenvoltura de Plínio 
Salgado em descrever a vida desse evangelista. Daí, com sua permissão, 
compartilho um pedacinho do livro “Vida de Jesus”, da editora Panorama:  

  

LEVI, FILHO DE ALFEU  
  
Aquele olhar...  
  
Levi não podia esquecê-lo. Que fora fazer à porta da alfândega, 

próxima à sua residência, na manhã de sábado? Que impulso o levara ali, 
diante do lago e do céu?  

 
Vira o grupo de pescadores que vinha da praia. Identificara João 

e Tiago, filhos de Zebedeu, dos quais recebera muitas vezes o imposto. Os 
outros tinham ares de gente de Betsaida, exceto o homem de túnica branca 
fulgurante às reverberações do sol. Conquanto não apresentasse o aspecto de 
rico, o homem revelava certas maneiras que o indicavam talvez como um 
letrado. E fora isso apenas o que impressionara Levi, ao divisar o grupo que 
ainda vinha longe; uma impressão superficial, como a dos habitantes das 
pequenas cidades quando veem um estranho na terra e procuram analisá-lo, 
curiosos por lhe adivinhar a procedência, a categoria e o objeto do seu 
aparecimento.  

  
Ao aproximar-se o grupo, Levi começou a sentir qualquer coisa 

no íntimo do espírito. Que havia de comum entre ele e o adventício que assim 
o atraiu?  
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Levi, filho de Alfeu, era um publicano, por conseguinte um 
israelita desprezado de seus compatriotas, pois servia aos interesses do 
conquistador estrangeiro.  

  
As rendas do Império, naquele tempo, eram arrecadadas por um 

sistema de taxação direta sobre a pessoa (capitatio humana) e sobre 
propriedades (capitatio terrena), correspondendo a primeira ao imposto que 
hoje pela designação de “renda”, e a segunda aos modernos impostos 
“predial” e “territorial”. Além desses, havia a tributação indireta; o 
postorium, compreendendo o imposto de consumo, as tarifas alfandegárias, e 
o tributo sobre a exploração do subsolo e das salinas. A arrecadação das 
rendas do Estado efetivava-se em todo o Império por arrematadores que, em 
hasta pública, ofereciam maior lance, firmando-se, em seguida, no fórum, 
junto ao censor, o contrato respectivo.  

  
Esse costume, que vemos reproduzir-se na Idade Média, conferia 

plenos poderes de procuração em causa própria a indivíduos isolados ou 
reunidos em sociedade legal. Era bem possível que, ao tempo de Tibério, 
fossem os próprios israelitas – conhecidas que são em todos os tempos as suas 
tendências para negociar sobre moeda – os arrematadores de impostos na 
vastidão das províncias romanas...  

  
Na Judéia, na Samaria, na Galiléia e na Peréia, esses argentários 

eram olhados com desprezo pelos seus compatriotas, como coniventes com o 
dominador estrangeiro. Fossem embora ricos e cumpridores da lei de Moisés, 
nem a sua opulência, nem a sua fidelidade à tradição religiosa nacional os 
eximiam do rancor que lhes votavam os patriotas de Israel.  

  
Envolvidos pelo mesmo desdém, eram os funcionários que 

trabalhavam sob as ordens de tais magnatas, fosse no serviço direto de 
cobrança, fosse no mister burocrático das repartições fiscais. A todos, 
patrões, altos funcionários, modestos amanuenses, simples escreventes, ou 
contadores, a amarga ironia popular designava sob o nome de “publicanos”.  

  
Nas sinagogas eram esses homens olhados de soslaio; no templo, 

cheios de sentimento de inferioridade, postavam-se no lugar mais afastado...  
  
A alma dos publicanos, sob o opressivo desdém dos fariseus, dos 

saduceus e dos zelotes, sob o olhar de rancor das populações tributárias, era 
uma alma dolorosa, entreabrindo-se a Deus, com a candidez e a tristeza dos 
renegados, dos escorraçados e repelidos de todos os tempos.  

  
Levi (Mateus) desempenhava na alfândega de Cafarnaum as 

funções de escrevente. Nas horas de ócio, por certo se entregava a amargas 
meditações acerca de sua triste condição e de seu ofício execrável.  
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Ninguém mais do que os publicanos ansiavam pela vinda do 
Messias. Não seria então o Cristo, prometido pelos profetas, aquele que faria 
desabrochar, na confraternização perfeita, o sorriso de felicidade sobre as 
montanhas de Israel? Não seria esse Filho do Homem que redimiria todos os 
tristes, restituindo a alegria aos corações?  

  
Levi sentia-se um israelita à margem da comunhão nacional, um 

ser repelido como os leprosos pelo orgulho dos “puros” e pela intransigência 
dos “santos”.  

  
Naquela manhã, estivera a meditar sobre essas coisas, quando 

avistou o grupo de pescadores, entre os quais reconhecera João e Tiago, 
caminhando atrás do homem de túnica de brancura cintilante. Quando o 
homem passou, Levi atentou para a luz do seu olhar. Uma voz interior disse: 
“Acompanha-o também...”. Mas Levi ficou ali, perplexo, confuso, entregue a 
um turbilhão de pensamentos.  

  
À tarde compareceu na Sinagoga, perdido entre as últimas filas. 

Seu coração palpitou quando o estrangeiro se pôs a ler e a falar. Tudo aquilo 
que ouvia, como interpretação dos textos, lhe parecia surpreendentemente 
novo e surpreendentemente velho. Tão velho e tão novo como a Eternidade. 
Afinal, não eram as mesmas coisas que sentia no íntimo do seu ser, incapaz 
não só de expressá-los, mas até de consubstanciá-las num pensamento?  

  
A voz do Mestre vibrava num timbre que percutia em indefiníveis 

ressonâncias no seu espírito, despertando-lhe esquisitas recordações... Que 
recordações eram essas? Talvez as das horas angustiadas de suas preces, de 
seus arrebatamentos no silêncio da noite, quando se lhe afigurava que alguém 
respondia aos seus solilóquios...  

  
Conservou-se de longe, quando a multidão acompanhou o Rabi à 

casa da sogra de Pedro... Ouviu os comentários da população maravilhada 
pelo caso do endemoninhado e pela cura da mulher febril. Mas não teve 
coragem de se aproximar. Como poderia acercar-se daquele Mestre sapiente, 
rodeado de israelitas verdadeiros, ele que era um renegado, mísero cobrador 
de impostos, infeliz ovelha tresmalhada? Chegou a dar alguns passos, porque o 
Rabi lhe parecia bom e acolhedor, mas retrocedeu, empurrado por este 
pensamento: “Senhor, eu não sou digno...”.  

  
Nas caladas da noite, não pode conciliar o sono. Fechava os olhos 

e via aquele olhar, que se cruzara com o seu, na manhã ensolarada, à porta 
da alfândega. Abria os olhos e via, na escuridão do quarto, aquele olhar...  

  
Alta madrugada, entre as névoas do torpor, que não chegava a 

ser sono, teve a impressão de que acompanhava o Mestre, por uma longa 
estrada, levando debaixo do braço o rolo de papiro dos assentamentos da 
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alfândega; nos papiros não havia algarismos marcando dracmas e sestércios, 
porém, versículos de algum profeta.  

  
As primeiras horas do dia, dirigiu-se à repartição aduaneira e 

pôs-se a trabalhar. Trabalhava mecanicamente, lançando em colunas os 
nomes das mercadorias e a percentagem tributária. Seu espírito, porém, 
estava longe da pauta que se desenrolava sobre a mesa, debaixo dos seus 
olhos.  

  
E eis que, transcorridas algumas horas de labor, Levi ergue a 

cabeça e seu olhar focaliza o retângulo da porta. Um estremecimento o 
sacode. Esfrega os olhos, porque não acredita no que está vendo.  

  
Emoldurada pelos batentes, destacando-se no fundo azul do lago 

e do céu, ergue-se diante dele, irradiante de bondade, a figura do Mestre.  
  
Jesus olha-o e diz:  
  
- Levi, filho de Alfeu, segue-me!  
  
E Levi, levantando-se, o seguiu. 


