
 

 

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, ao relato fantástico de uma das principais festas 
judaicas, com um destaque para a cura de um pedinte, cego de nascença. 
Sigamos ao escrito:   

 

NA FESTA DAS TENDAS – Parte 6 
 
Caminhando com os discípulos, pelo vale de Tiroféon, Jesus viu 

um cego de nascença. 
 
Os discípulos perguntaram-lhe: 
 
- Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse 

cego? 
 
Jesus respondeu-lhes: 
 
- Nem ele pecou, nem seus pais, porém assim nasceu para que se 

manifestasse nele as obras de Deus. 
 
Havendo isso falado, deteve-se, contemplou o cego e 

acrescentou: 
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- Convém que eu faça as obras dAquele que me enviou, enquanto 

é dia; pois a noite virá, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no 
mundo, sou a luz do mundo. 

 
Tomou um pouco de terra e, com a saliva, fez lodo, e untou com 

o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: 
 
- Vai-te, lava-te no tanque de Siloé. 
 
O homem foi, lavou-se e voltou vendo. E, encontrando-se com 

muitos que lhe haviam dado esmolas, estes exclamaram: 
 
- Não é este aquele que estava sentado e mendigava? 
 
- É ele mesmo! Afirmou um transeunte. 
 
- Parece-se com ele, mas não é... disse um outro. 
 
O homem, radiante de felicidade, voltou-se e gritou: 
 
- Sou eu! Sou eu mesmo! 
 
Então muitos homens e mulheres se aglomeraram em torno do 

homem feliz. 
 
- Como se abriram teus olhos? Perguntaram-lhe. 
 
- Perguntais como! (e o interpelado ria nervosamente). Pois foi 

assim: o homem chamado Jesus fez logo e untou-me os olhos dizendo-me que 
me fosse lavar no tanque de Siloé. Eu fui, lavei-me e vi. 

 
- Onde está esse Jesus? 
 
- Não sei. 
 
- Vem conosco, pois nós mostraremos esta maravilha a pessoas 

que muito se alegrarão em sabe-la. 
 
O ex-cego o que queria era mesmo mostrar-se. 
 
Os fariseus examinaram o felizardo, que não cessava de falar, 

narrando pela centésima vez o milagre de que fora objeto. 
 
- Eras realmente cego? 
 



 

 

Roberto de Albuquerque Cezar 

- Senhores, haverá quem não me conheça, a mendigar pelas ruas 
de Jerusalém? 

 
- E quando te curaste? 
 
- Hoje. 
 
- Hoje é sábado... 
 
- Bem o sei. 
 
- Quem te curou não pode ser de Deus, uma vez que não guarda 

o sábado. 
 
- Destas coisas não entendo e vejo que vós próprios não estais 

certos, porquanto discutis. O que eu sei é que estou vendo e dantes não via. 
 
- E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? 
 
- É profeta! 
 
- E tu és bem audacioso, moço! Iremos ouvir teus pais. 
 
Os pais do cego já sabiam que o filho fora curado e quem o 

curara. Mas temeram confessá-lo. 
 
- É este o vosso filho? 
 
- É. 
- E era cego? 
 
- Era. 
 
- Como, agora, vê? 
 
- Não sabemos. Perguntai a ele, que tem idade para responder. 
 
Volveram os fariseus ao moço: 
 
- Dá graças a Deus, que foi quem te curou, e não a esse homem 

do qual falas, pois sabemos que é um pecador. 
 
A resposta foi irônica: 
 
- Se é pecador, não sei; o que sei é que, havendo eu sido cego, 

agora vejo. 
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Tornaram a indagar: 
 
- Como te abriu ele os olhos? 
 
- Já vos disse e me perguntais de novo! Acaso desejais ser 

discípulos daquele homem? 
 
Irritaram-se os inquisidores, bradando. 
 
- Discípulo dele sejas tu, que és um maluco! Nós somos discípulos 

de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse tal Jesus, nem 
sabemos de onde é. 

 
O homem, com um sorriso de cortante ironia, retrucou-lhes: 
 
- Pois é aí que está a maravilha: que vós não saibais de onde ele 

é, e ele me abrisse os olhos. 
 
Na próxima semana continuamos. 

 


