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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, 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, ao relato fantástico de uma das principais festas 
judaicas, com um destaque para o encontro entre os líderes religiosos e Jesus, 
onde foi-Lhe exibida uma mulher adúltera e relembrado, ao Mestre, o que 
dizia a lei Mosaica para que Ele emitisse uma sentença. Sigamos ao escrito:   

 

NA FESTA DAS TENDAS – Parte 5 
 
- Esse embusteiro acabará iludindo a Jerusalém inteira? 
 
Um riquíssimo saduceu, de voz pastosa e o busto ereto de 

orgulho, exclama horrorizado: 
 
- Como pode alguém de bom senso acreditar num homem em 

quem não acreditam as pessoas de responsabilidade e posição social? 
 
- Como ousas dizer o que disseste, perante nós? Que 

consideração nos merece esse pobre rabi? Creu nele, porventura, algum dos 
príncipes ou algum dos fariseus? Maldita essa multidão que não sabe a lei! 

 
Pedindo silêncio com a mão estendida, levanta-se da sua cadeira 

um dos mais ricos e nobres doutores, o irrepreensível Nicodemos, que se 
tornou notável entre os príncipes, pela ponderação e clareza de seus 
pensamentos. 

 
- Estais excitados e perdeis a calma indispensável ao raciocínio. 

O que nos cumpre, antes de discutir a prisão de alguém em nosso nome, é 
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estabelecer o motivo dessa prisão, a fim de não nos vermos em embaraços 
ulteriores. Assim, pergunto-vos: porventura a nossa lei condena a um homem 
sem que primeiro seja ele ouvido e sem que se tome, com exatidão, 
conhecimento do que ele faz? 

 
Imitando a ironia dos oradores gregos, tão usual nos romanos, um 

dos príncipes, com sorriso chupado no rosto magro, pisca um olho e interpela 
Nicodemos: 

 
- Nasceste também na Galiléia? 
 
Toda a assembleia ri. O próprio Caifás disfarça a hilaridade, 

passando a mão pela barba. E o aparteante acrescenta em ar chocarreiro: 
 
-Examina tu, nobre e sapiente Nicodemos, o texto dos livros 

sagrados e verás que nenhum profeta sairá da Galiléia... 
 
Novo riso sacudiu o Sinédrio. O bom humor voltara aos príncipes 

dos sacerdotes. Aparentemente vencido, Nicodemos triunfara. 
 
Caifás encerrou a reunião. 
 
“E cada um foi para a sua casa”. 
 
Tendo passado a noite no Monte das Oliveiras a orar, Jesus 

desceu às primeiras horas da manhã, encaminhando-se para o Templo. 
 
Era ainda muito cedo. As cerimônias festivas deviam começar 

algumas horas depois. O movimento dos peregrinos recrudescia, pelas ruas, 
desde que as trombetas de prata despertaram os acampamentos ao romper da 
alvorada. 

 
Em torno do Mestre, que se achava próximo à Porta Dourada, 

com seus discípulos, começaram a chegar os primeiros ouvintes. 
 
Mas eis que, repentinamente, num turbilhão tumultuoso com a 

poeira levantada pelo vendaval, algumas dezenas de homens, aos gritos, 
avançam para ali. À frente da turba, numerosos escribas e fariseus arrastam 
uma mulher desgrenhada, com as vestes rasgando-se aos empuxões. 

 
Ao chegar diante de Jesus, a turba abriu-se num círculo. A 

mulher ficou no meio, cobrindo o rosto com o manto e sacudindo-se em 
aflitivos soluços. Um dos escribas disse: 

 
- Mestre, sabemos que és justo e sábio; aconselha-nos... 
 
- Que há? Perguntou Jesus. 
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O escriba começou longo arrazoando. Enquanto ele falava, o 

Mestre agachou-se, displicentemente e, com o dedo na areia, começou a 
riscar pequenos traços. Terminado o exórdio, o escriba concluiu, ferindo o 
assunto: 

 
- E, pois, Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, 

adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as mulheres adúlteras fossem 
mortas a pedradas. Tu, pois, que dizes? 

 
Jesus continuava, descuidadamente, a escrever na areia. Pesava 

o silêncio. Os homens enfurecidos se entreolhavam. 
 
- Não falas, Mestre? Gritou um fariseu. 
 
- Por que não nos respondes? Rugiu o mais colérico. 
 
E Jesus, como se estivesse muito distante de tudo aquilo e 

apenas preocupado com as letras que ia traçando no chão, deixava de 
responder. 

 
O escriba, abaixando-se para examinar a fisionomia de Jesus, 

disse: 
 
- Informaram-nos que a tudo davas solução e que a tua voz era 

implacável e enérgica no combate ao pecado; e eis que trazemos uma 
pecadora, apanhada em flagrante, e calas-te! Afinal, quem nos orientará, se 
persistes no teu silêncio? 

 
O Mestre ergueu-se e fitou os acusadores. E, endireitando-se, 

estendeu o braço com autoridade, e exclamou: 
 
- Aquele, dentre vós, que estiver sem pecado, atire contra esta 

mulher a primeira pedra! 
 
Inclinou-se de novo para o chão e continuou a escrever 

distraidamente.... 
 
O escriba lançou os olhos para os caracteres que Jesus traçava e 

leu: ladrão (e lembrou de que espoliara uma viúva). O acusador mais irado 
baixou os olhos e leu: assassino (recordou-se do homicídio que praticara numa 
estrada deserta, sem que ninguém até então descobrisse). O fariseu, 
debruçando-se por sobre os ombros do escriba, leu: perjuro (e veio-lhe à 
memória o falso testemunho que prestara contra um inocente). Um saduceu, 
avançando sem se agachar, pode ler de longe: luxurioso (e toda sua vida 
secreta lhe surgiu como um fantasma). 
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A proporção que o clamor de ocultos crimes se erguia no fundo 
de seus corações, aqueles homens iam-se afastando. Decorridos alguns 
minutos, pesou silêncio enorme em torno do Mestre. 

 
Como num compasso, marcando o ritmo de todos os crimes e 

misérias humanas, apenas os soluços da adúltera enchiam a quietude da 
manhã, naquele lugar onde chegavam amortecidos os ecos distantes da festa 
popular. 

 
Os próprios discípulos de Jesus afastaram-se um pouco para 

longe. Então, Jesus levantou-se e, não vendo senão a adúltera, que 
continuava a chorar, perguntou-lhe: 

 
- Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? 
 
A pecadora respondeu: 
 
- Ninguém, Senhor. 
 
Ao que Jesus lhe disse: 
 
- Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. 
 
 
 
Na próxima semana continuamos. 

 


