
 

 

Roberto de Albuquerque Cezar 

 
Bom dia, meus estimados amigos! Um magnífico sábado e um 

ótimo final de semana para você e todos os seus entes queridos. Como de 
praxe, continuamos na transcrição do livro “Vida de Jesus”, de Plínio Salgado. 
Hoje finalizaremos o 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 mais um embate de Jesus com os religiosos 
de sua época. Sigamos ao escrito:   

 

NA FESTA DAS TENDAS – Parte 7 
 
No último dia da festa das Tendas, fila de sacerdotes e levitas 

entravam pela Porta Real, trazendo aos ombros os cântaros cheios de água 
colhida na fonte de Siloé. 

 
Jesus com seus discípulos achava-se na galeria de colunas do 

pórtico de Salomão. 
 
A massa, transbordando o átrio dos holocaustos, derramava-se 

pela Bela Porta e inundava os recintos do vasto hiéron. Os levitas em duas 
filas abriram caminho, dando passagem aos sacerdotes em marcha para o 
pátio do altar. Ali, os cântaros eram despejados, abundantemente, lavando o 
sangue dos bois abatidos durante a manhã, e simbolizando, ao mesmo tempo, 
as bênçãos do Altíssimo, que jorravam como água sobre a terra e o povo 
israelitas. 

 
Enquanto os sacerdotes cumpriam as cerimônias rituais, a 

multidão cantava o Alel; e reboava, como trovoada, o estribilho triunfal do 
hino sagrado: 

 
- Aleluia! – Aleluia! 
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A solenidade, finalmente encerrou-se. Como ela terminava a 

festa das Tendas. 
 
O povo começou a espalhar-se. Os que saíram pela Porta Dourada 

detinham-se vendo Jesus. Dentro em pouco, grande turba rodeava o Mestre. 
 
Afluíram também os fariseus e saduceus, em avultado número, 

dispostos a sustentar o mais renhido debate expondo Jesus, perante os seus 
ouvintes, a dificuldades e ciladas capazes de o comprometer. 

 
O Mestre percebeu-os e disse: 
 
- Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará em trevas, 

mas terá a luz da vida. 
 
Rápido no aparte, um escriba interveio: 
 
- Se conheces a Lei, sabes que é vedado a alguém testificar de si 

próprio e que a prova só se faz com duas testemunhas, no mínimo. Ora, se 
testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. 

 
Jesus respondeu: 
 
- Ainda que eu testificasse de mim mesmo, o meu testemunho é 

verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Sei, entretanto, porque 
em vossa lei está escrito que o depoimento de duas testemunhas faz prova; 
pois bem, não somente eu testifico de mim, mas ainda meu Pai, que me 
enviou. 

 
Os escribas perceberam que Jesus se referia aos seus milagres 

que eram o testemunho de Deus. Quiseram, porém, que o Mestre esclarecesse 
diretamente o seu pensamento, pois assim o acusariam de blasfêmia. 

 
- Onde está teu pai? Perguntou um dos fariseus, esgarçando uma 

ponta de ironia nos lábios. 
 
Jesus retrucou: 
 
- Não me conheceis a mim nem a meu Pai; se me conhecêsseis a 

mim, conheceríeis meu Pai. 
 
- Quem sois? Exclamou o escriba. 
 
E num coro, com todas as tonalidades da angústia, da dúvida, da 

perfídia, dezenas de vozes repetiam: 
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- Quem sois? 
 
Estando todos os ouvidos atentos, Jesus disse: 
 
- Quando levantardes o Filho do Homem, conhecereis quem sou. 

E se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus 
discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. 

 
- Nunca fomos servos! Exclamou um fariseu. Como dizeis, a nós, 

filhos de Abraão, que seremos livres? 
 
E Jesus: 
 
- Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. 
 
Os escribas e fariseus curvaram as cabeças, pondo as mãos nas 

consciências. E estremeceram, quando o Mestre falou: 
 
- Bem sei que sois descendência de Abrãao e, contundo, 

procurais matar-me. A minha palavra não entra em vós. Eu falo o que vi junto 
de meu Pai e vós fazeis o que também vistes junto do vosso pai. 

 
- Nosso pai é Abraão! Exclamaram os judeus. 
 
- Se fôsseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão! 

Retrucou-lhes Jesus. Entretanto procurais matar-me porque vos tenho dito a 
verdade; e Abraão não fez isso. Vós fazeis, pois, a obra de vosso pai. 

 
- Nosso Pai é Deus! 
 
- Se considerásseis a Deus como pai, certamente me amaríeis 

porque eu vim de Deus. Não entendeis a minha palavra porque tomais ao 
diabo como pai. Quereis satisfazer aos desejos dele, que foi homicida, desde 
o princípio. Não quereis a verdade, porque sois inspirados pelo diabo, que a 
ama a mentira e é o pai da mentira. 

 
Vasto resmungo de ódio perpassou a turba dos escribas. Eles 

puseram-se a clamar: 
 
- Não dizemos nós que és samaritano e tens demônio? 
 
Jesus respondeu-lhes: 
 
- Eu adoro meu Pai, que vós desonrais. Não busco a minha glória. 

Na verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, não conhecerá a 
morte. 
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Um coro de injúrias cresceu tempestuosamente. 
 
- Tens demônio! Agora provastes que tens demônio! 
 
- Abraão e os profetas morreram e dizes que livrarás da morte 

aos que te seguirem! Tens demônio! 
 
Arrepelando as barbas, em gestos de fúria, um saduceu bradou: 
 
- És tu maior do que nosso pai Abraão, que morreu? 
 
Avultava a chama da cólera. Os gritos dos escribas atraíram 

maior massa de povo, que remoinhava como vaivém de vaga agitada. Rangiam 
dentes, cerravam-se punhos agressivos. Alguns judeus, mais exaltados, 
puxavam e arrancavam cabelos e barbas. O ódio fuzilava nos olhares. E, sobre 
a tormenta, Jesus disse: 

 
- Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e 

alegrou-se. 
 
- Intrujão! Berravam os fariseus. 
 
E um velho doutor, numa gargalhada: 
 
- Ainda não tens cinquenta anos e dizes que viste Abraão! 
 
O Mestre abre-se na revelação suprema: 
 
- Em verdade, em verdade vos digo que antes que existisse 

Abraão eu já existia! 
 
Como estouros de trovoadas, reboaram os gritos, os rugidos, o 

ranger dos dentes, o rascar das roupas rasgadas em fúria, o rumor dos tombos 
nos atropelos da massa desgrenhada, o assobio das vaias coléricas, num 
imenso estridor. 

 
Sibilaram algumas pedras; zuniram por cima da cabeça de Jesus 

e foram bater nas colunas do pórtico de Salomão. 
 
Os discípulos ocultaram o Mestre por detrás de seus mantos. Mas, 

em meio de explosão de cólera coletiva, Jesus caminhou serenamente em 
direção da massa popular. À semelhança de uma floresta dobrada pelo vento, 
a multidão abriu caminho. 

 
E Jesus passou. 

 


