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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, retornamos hoje a transcrição do livro “Vida de Jesus”, de Plínio 
Salgado. Estamos no 50º Capítulo, sob o título “NA FESTA DAS TENDAS”. 
Imergiremos, mais uma vez, a relato fantástico de uma das principais festas 
judaicas. Sigamos ao escrito:   

 

NA FESTA DAS TENDAS – Parte 3 
 
A Festa das Tendas ia em meio, quando Jesus apareceu no átrio 

do Templo. E como a multidão se aglomerasse em redor do Mestre, ele 
começou a ensinar. 

 
Os espiões correram a Anás e Caifás. Em pouco tempo, 

numerosos escribas e fariseus, herodianos e saduceus insinuaram-se no meio 
do povo para perturbar a palavra do Mestre e dela colher elementos de provas 
que o levassem à morte. 

 
O primeiro argumento, lançado, como um veneno, sobre a 

multidão, foi o da inidoneidade intelectual do pregador. 
 
- Como sabe este homem tantas coisas, não as tendo aprendido? 
 
Jesus respondeu-lhes: 
 
- A minha doutrina não é minha, mas dAquele que me enviou. Se 

alguém quiser fazer a vontade dEle, pela mesma doutrina conhecerá se ela é 
de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a própria 
glória, mas o que busca a glória dAquele que o enviou, esse é verdadeiro e 
não há nele injustiça. 

 
Em seguida, ferindo diretamente o pensamento que se ocultava 

nas fisionomias hipócritas de muitos, interpelou os corações tenebrosos: 
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- Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei. Por 
que procurais matar-me? 

 
A multidão, já agora trabalhada pelos agentes do Sinédrio, 

bradou: 
 
- Estás louco? Quem procura matar-te? 
 
Jesus explicou: 
 
- Pelo motivo de Moisés vos haver dado a circuncisão, 

circuncidais um homem no sábado. Ora, se o homem recebe a circuncisão, 
embora seja sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, indignai-vos 
contra mim porque num sábado curei, de todo, um homem. 

 
O argumento era de clareza meridiana e derrubava por terra a 

base de acusação pela qual desejavam os inimigos de Jesus levá-lo à morte. 
Esses homens, que executavam uma prescrição de caráter sanitário no 
sábado, não tinham o direito de acusar quem quer que fosse pelo fato de 
curar nesse dia. 

 
A lucidez da argumentação irritou os escribas e policiais do 

Sinédrio, e mais ainda os doutores, que, perdendo a calma, revelaram 
segredos tenebrosos, confirmando a denúncia feita pelo Mestre, cuja 
sensacionalidade havia pouco levara os covardes inimigos a chamá-lo louco. 
Alguns doutores se puseram a dizer: 

 
- Não é este o que procuram matar? E ei-lo: aí está falando 

abertamente e nada lhe dizem. Porventura estão certos os príncipes dos 
sacerdotes de que este é o Cristo? Entretanto, nós bem sabemos de onde este 
é; mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. 

 
Jesus, respondendo-lhes, clamou: 
 
- Vós me conheceis e sabeis de onde sou; mas eu não vim de mim 

mesmo, porém dAquele que me enviou; e Aquele que me enviou é o 
verdadeiro e no entanto não conheceis. Mas eu o conheço, porque dEle sou e 
Ele me enviou. 

 
Os policiais do Sinédrio entreolharam-se, desejosos de prender, 

desde logo, o agitador perigoso. Confabularam em voz baixa; ouviram o 
parecer de alguns doutores. 

 
E aguardaram melhor ocasião. 
 
Na próxima semana continuamos. 

 


