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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 2 
 
Através da multidão, como rastilho crepitante, uma pergunta 

sutil corria de grupo em grupo, dissimulando-se entre as frases musicais dos 
salmos: 

 
- Onde está ele? 
 
As cerimônias prosseguiram no desdobramento ritual dos atos 

religiosos. O sangue dos touros corria pelo lajedo; grosso novelo de fumo subia 
para as alturas; os ramos verdes agitavam-se como o oceano em procela. 

 
Olhares ansiosos perquiriam as fisionomias próximas; cabeças 

voltavam-se para trás e para os lados; e a pergunta repetia-se, em cochicho, 
de vizinho para vizinho: 

 
- Onde está ele? 
 
A hora sétima, com o sol dardejante, terminaram os ofícios que 

deveriam repetir-se durante oito dias de festa. O povo espalhou-se pela 
cidade. A interrogação, porém, continuava insistentemente, e já agora 
acompanhada de comentários e discussões. 

 
- Não terá ele vindo? 
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Um escriba, que lia os textos da Torah nas sinagogas da Galiléia, 
e conhecera Jesus em Corazin, afirmou a um grupo de peregrinos das terras 
meridionais da Judéia: 

 
- Asseguro-vos que o Rabi não virá. Eu o conheço muito; pode 

fazer boa figura nas cidadezinhas, porém sabe que, em Jerusalém, há 
doutores, e teme-os... 

 
- E os milagres que opera? Indagou um pastor de Daroma, a quem 

uns mercadores, cheios da experiência de longas viagens, haviam narrado 
maravilhas vistas com seus próprios olhos. 

 
- Tais coisas (tornou o escriba) não passam de lendas criadas pelo 

povo... 
 
Escutando estas palavras, um vinhateiro de barbas brancas 

obtemperou: 
- Quando o povo cria lendas, como dizeis, alguma coisa há que 

impressionou o povo... 
 
Caminhando de grupo em grupo, um servo do Sumo Sacerdote 

perscrutava as fisionomias, temeroso de dirigir a pergunta que lhe queimava a 
garganta. Aproximando-se de alguns homens, cujo aspecto lhe infundiu 
confiança, pois lhe pareceram pobres am-harazes dos campos setentrionais, 
disse-lhes em voz baixa: 

 
- Podeis falar a verdade a mim, que sou incapaz de vos trair. Eu 

creio em Jesus de Nazaré e o amo; dizei-me: está ele na festa, no meio do 
povo? 

 
- Bem que o procuramos, respondeu um pobre camponês, porém 

não o vimos, nem dele nos dão notícias. 
 
- Conheceis, então, o Mestre? 
 
- Vimo-lo quando multiplicou os pães na montanha... 
 
- É, então, verdade? 
 
- Por que não terá vindo a Jerusalém? Perguntava certo fariseu, 

desejoso de conhecer o Mestre, a um sectário do seu partido, que tinha nos 
lábios, sob a barbicha, o mais céptico dos sorrisos. 

 
O correligionário retrucou: 
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- Conheces todos os livros da Lei e dos Profetas e a tua longa 
vida te ensinou a experiência de todas as coisas; no entanto perguntas por 
que não veio esse Rabi de Nazaré... Ignoras como procedem os embusteiros? 

 
- Não creio que seja embusteiro, porquanto não pratica o mal; 

demais, não o conhecendo, como poderei julgá-lo? 
 
Dois mendigos conversam junto à porta de Jafa. 
 
- Estou cego desde que nasci... 
 
- E eu já me lembro do tempo em que minhas pernas andavam... 
 
- Se ele viesse à festa... 
 
- Ah! Se ele viesse! 
 
No palácio de Herodes Antipas, que chegou de Masqueros para a 

festa das Tendas. 
 
Ântipas: 
 
- Diga-me, Fanuel, ele veio? 
 
Fanuel: 
 
- Não pude saber; mandei procura-lo por toda a cidade, ninguém 

o encontrou. 
 
Ântipas: 
 
- Tenho para mim que é João Batista, que ressuscitou dos 

mortos. Como eu desejaria vê-lo! 
 
- Sentando-se à mesa com seus amigos, o rico José de Arimateia 

diz: 
 
- De fato, deveis procura-lo e ouvi-lo. Compreendo a vossa 

curiosidade, que, em mim, é misturada de esquisita simpatia... 
 
Anás a Caifás: 
 
- Convém mandar espioná-lo e, encontrando-o, vigiá-lo. É um 

agitador perigoso e mais vale prevenir que remediar. Oh! Esta dominação 
romana, que nos impede de agir como devíamos! 

 
Caifás a Anás: 
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- Que Jeová vos recompense os conselhos, meu sogro. 

Infelizmente, o intrujão não apareceu e creio mesmo que não aparecerá. 
 
Em Betânia: 
 
- Estamos no segundo dia de festa e ele não foi visto. 
 
- Não desesperes, Lázaro, porque dele vem sempre a surpresa 

melhor! 
 
- Assim o creio, Maria, e basta olhar para tua transformação. 

Procuremo-lo ainda amanhã. 
 
No próximo sábado continuamos. 
 


