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Bom dia, meus queridos amigos! Um magnífico sábado e um 

ótimo final de semana para você e todos os seus entes queridos. Como de 
praxe, prosseguimos na transcrição do livro “Vida de Jesus”, de Plínio 
Salgado. Hoje entraremos no quinquagésimo capítulo, sob o título “NA FESTA 
DAS TENDAS”. Imergiremos, neste novo capítulo, num relato fantástico de 
uma das principais festas judaicas. Sigamos ao escrito: 

 

NA FESTA DAS TENDAS – Parte 1 
 
Aos primeiros sinais da aurora – e ainda as luzes da noite não se 

haviam apagado nas esplanadas e nos átrios – dois sacerdotes, seguidos de 
numerosos levitas, avançaram do santuário em direção à escadaria que desce 
do altar dos holocaustos ao pavimento das mulheres, e, no extremo patamar, 
conservaram-se imóveis e silenciosos, empulhando longas trombetas de prata. 

 
As estrelas desmaiavam; as colunas e os muros do Gasofilácio e 

dos pórticos de Salomão esbatiam-se no lusco-fusco; a massa enorme da 
cidade recortava-se vagamente, confundindo-se com os perfis das montanhas. 

 
O grupo imóvel dos sacerdotes e levitas tinha os olhos fixos no 

oriente. Tênue palor coroava o Monte das Oliveiras e as colinas de Betânia e 
Betfagé. E, quando esse palor se coloriu de leve escarlate e os galos 
começaram a cantar, os dois sacerdotes levaram as trombetas aos lábios. Três 
longos toques ressoaram. No silêncio, que volveu à esplanada do Templo, 
podia-se agora distinguir um burburinho distante de vozes: o acampamento 
dos peregrinos despertava. 

 
Uma claridade maior desvendou, por entre a fina bruma, os altos 

edifícios, a linha vertical das torres, as silhuetas das sentinelas do castelo 
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romano. Os sacerdotes desceram dez degraus e, novamente, o canto das 
trombetas vibrou. Nas frondes, que surgiam como grandes manchas verdes 
pelas encostas e vales, rompia a orquestra dos pardais. Bandos de pombos iam 
e vinham como pétalas de nuvens desfolhadas. 

 
Finos estratos, no oriente, passavam do carmesim vivo à 

tonalidade clara de ouro antigo. Atingindo a Porta de Ouro, que além do átrio 
das mulheres se erguia sobre a torrente do Cédron, os arautos sagrados 
sopravam pela terceira vez as trompas argênteas. 

 
O sol acabava de aparecer. E Jerusalém surgiu completamente 

mudada, como se houvesse brotado, durante a noite, nas suas ruas, nas suas 
praças e no pavimento de seus tetos chatos, uma luxuriante floresta verde. 

 
Os peregrinos tinham chegado em grupos numerosos durante o 

dia anterior e, ao anoitecer, erigiam suas cabanas com folhagens de 
tamareiras, sicômoros e choupos, a fim de, segundo a tradição, recordar os 
acampamentos das tribos errantes ao saírem do Egito. Eles trouxeram as 
primícias das vindimas, que em Israel se iniciavam, coincidindo com a 
semeadura do trigo, do centeio e da cevada. Grupos de homens e mulheres, 
com trajes variados e as tonalidades prosódicas dos rincões de origem, 
erguiam pesados cestos de uvas, pêssegos e figos que destinavam à oferta do 
Templo, fiéis às prescrições do Levítico. 

 
A festa das Tendas, iniciada no décimo quarto dia do mês de 

Tishri, era a alegria das vindimas felizes e a esperança das colheitas dos 
cereais. Sendo uma recordação da vida nômade dos desertos de Sin, 
comemorava também a entrada do Outono. 

 
As frutas estavam maduras. Os pêssegos outoniços vestiam a sua 

pelúcia de ouro e rosa; os figos macios estalavam nas cascas arroxeadas, 
mostrando a polpa rubra; e as parreiras pendiam os cachos negro-cinzentos 
sob as folhas de bronze antigo. 

 
Nenhuma das cerimônias israelitas apresentava aspecto mais 

alegre. O júbilo da terra fecunda vibrava no contentamento dos homens. 
Cantando a vitória dos frutos, os agricultores sonhavam as messes da 
Primavera. As espigas de ouro vergariam ao vento, no mês de Nissan, pela 
festa da Páscoa. 

 
A marcha processional começou à hora terceira. As névoas da 

manhã haviam-se dissipado e o sol brilhava num céu límpido. Homens e 
mulheres levavam na mão direita o “lulab”, que compunha um galho de 
salgueiro e o outro de mirto e, na esquerda, o “estrog”, constituído de um 
ramo de cidra. Erguendo-os acima da cabeça, cada peregrino agitava os ramos 
na direção dos quatro pontos cardeais. 
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As ruas e praças de Jerusalém ofereciam o aspecto de 
tumultuosa floresta andando. Eram como rios a convergir para o rebojo 
humano que se encapelava na vasta esplanada central do templo, ou longas 
serpentes verdes coleando pelas vielas estreitas a enlaçar os quarteirões de 
pedra. Reboavam, em coro gigantesco, as notas vivas e místicas do Alel. No 
átrio dos sacrifícios mugiam, em conjunto ciclópico, os setenta bois a serem 
imolados, representando as setenta nações pagãs. 

 
Na próxima semana, continuamos. 


