
 

 

Roberto de Albuquerque Cezar 

 
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, continuamos hoje na 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 4 
 
A polícia de todas as épocas não age de maneira diferente. O 

solerte Anás tem bons servidores, que de forma alguma querem colocá-lo em 
situações difíceis. O prestígio de Jesus de Nazaré aumenta cada dia, não 
somente na multidão, mas até no meio dos letrados. Parece haver afinidades 
entre o jovem rabi e a misteriosa seita dos essênios. Também os 
remanescentes do partido “zelote” parece manifestarem certo interesse pelo 
Mestre. Os discípulos de João Batista, em sua grande maioria, seguem a Jesus. 
Muitos ricos e poderosos começam a revelar perigosa curiosidade por esse 
profeta que lhes dirige verdades duras, porém fascinantes. A nova doutrina 
penetra os lares, através das mulheres e das crianças, e infiltra-se ao próprio 
Sinédrio, onde há príncipes que que inclinam as frontes mediativas quando é 
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proferido o nomem de Jesus. Prender um homem assim, por cuja sorte tantos 
se podem agitar, não é negócio para uma autoridade que se preza e não quer 
ser posta em choque pelo clamor público e pelas injunções dos potentados. 

 
É preciso, em casos tais, dar aspecto de legalidade à violência. 

Toda a injustiça deve ser feita em nome da Lei. Mas não basta, quando a 
vítima goza de popularidade, invocar apenas o texto da cominação legal; é 
preciso destruir o prestígio do acusado com a arma do ridículo. O desapreço 
público ao réu desembaraça os juízes de todos os temores. 

 
À proporção, entretanto, que transcorriam os dias de festa das 

Tendas, crescia a estima popular pelo Mestre, o qual, serenamente, ensinava 
no átrio do Templo. Vozes na multidão diziam: 

 
- Quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que este tem 

feito? 
 
Os sequazes do Sinédrio rebatiam essa interrogação com ironia: 
 
- Que vos parece este Cristo de Nazaré? 
 
Os circunstantes riam. Com rancorosa gargalhada, gordo escriba 

disse: 
 
- Podem vir coisas boas de Nazaré? 
 
Um coro de risadas soou, pois todos se lembravam do sotaque 

dos nazarenos, dos seus modos bisonhos e desajeitados de matutos das 
montanhas. 

 
E os doutores explicavam: 
 
- As escrituras dizem que o Cristo virá da descendência de Davi e 

nascerá em Belém... 
 
A massa popular não dava ouvidos aos argumentos dos escribas. 

Milhares de vozes repetiam: 
 
- Verdadeiramente, este é o profeta. É o Cristo. 
 
A fermentação crescia. Os espíritos agitavam-se. Os príncipes dos 

sacerdotes mandaram de novo seus policiais prender a Jesus. 
 
O grupo de agentes encontrou o Mestre no átrio do Templo, 

rodeado de seus discípulos e de compacta multidão que se maravilhava 
escutando a palavra divina. Um dos policiais segredou ao chefe da turma: 
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- Este homem tem grande poder sobre o povo e quem nos dirá 
que amanhã não seja um rei? Ai de nós, então, os que o tivermos prendido! 

 
Outros, com os olhos venais brilhando, opinou em voz baixa: 
 
- Conheço Judas de Cariot, que é o tesoureiro dos discípulos, 

arranjemos com ele algum dinheiro e vamo-nos embora. 
 
O chefe dos agentes, porém, que esperava promoção, levou a 

peito o êxito da diligência. E, aproximando-se de Jesus, tocou-lhe de leve no 
ombro, dizendo-lhe: 

 
O Sumo Sacerdote manda-me convidá-lo a acompanhar-me até o 

Sinédrio. 
 
Jesus fitou-o fixamente. Um murmúrio grosso perpassou a 

multidão calafriando os policiais. E o Mestre: 
 
- Ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para 

Aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estiver 
não podereis ir. 

 
Essas palavras misteriosas tinham uma irradiação perturbadora. 

Os policiais recuaram transidos, impotentes. E desapareceram no meio do 
povo. 

 
O Sinédrio reúne-se. Os príncipes de Israel sentam-se em semi-

círculo, em torno da grande cadeira, na qual Caifás preside. 
 
O chefe dos policiais caminha até o meio da sala, detendo-se à 

altura dos tamboretes onde os escribas desenrolam os rolos de papiros. Faz 
profunda reverência. E Caifás interroga-o: 

 
- Por que não trouxeste a Jesus de Nazaré? 
 
Silêncio constrangedor gela o ambiente. O chefe dos policiais 

diz, curvando a cabeça: 
 
- Não pude. 
 
Um dos príncipes, impulsivo e irado, pergunta: 
 
- Levaste poucos homens? Temeste o povo? 
 
E Caifás: 
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- Anda! Responde! Por que não prendeste a esse rabi, conforme 
te foi ordenado? 

 
Com o semblante firme e corajoso, o chefe dos policiais 

exclama, fitando a assembleia:  
 
- Nunca homem algum falou como fala aquele homem! 
 
Estoura tempestuoso tumulto em toda a sala. Alguns riem 

estrondosamente, outros batem os punhos enfurecidos nas mesas, outros 
gritam coléricos. Cruzam-se palavras sarcásticas, frases ferinas: 

 
- Também fostes enganados? 
 
- O Sinédrio já não pode confiar nos seus servidores? 
 
- Esse embusteiro acabará iludindo a Jerusalém inteira? 
 
Na próxima semana continuamos. 

 


