Quantos animais? – Mateus 21.1-7 X Marcos 11.1-10, Lucas 19.29-36, João 12.12-15
Marcos, Lucas e João concordam em mencionar só um animal, um jumentinho. Foi solto,
foi levado a Jesus, foi coberto de roupas, e então Jesus o montou. Mas Mateus faz questão
de registrar que de fato eram dois animais, o jumentinho e sua mãe. Lamentavelmente, a
versão ‘Fiel’ traduz Mateus 21.5 assim: “manso, e assentado sobre uma jumenta, e sobre
um jumentinho” – fazendo Jesus montar dois animais! (A LH também faz Jesus montar
dois.) Infelizmente a Fiel faz a mesma coisa com a profecia citada, Zacarias 9.9. Geralmente,
outras versões fazem Jesus montar só um animal, o que é correto. Contudo, o fato
incontornável é que Mateus registra dois animais, com roupas colocadas em ambos.
Por que será que o Espírito Santo levou Mateus a fornecer essa informação a mais? Claro
que eu não estava lá, mas ofereço a minha avaliação do ocorrido. Marcos e Lucas registram
que nunca ninguém havia montado o jumentinho, e dizem que ele estava amarrado; já
Mateus diz que de fato era a mãe que estava amarrada. Parece que o jumentinho era novo
o suficiente que ficava bem perto da mãe, de sorte que se ela estava amarrada, ele
também estava, para efeito prático (estavam fora na rua, o que talvez tenha sido uma
experiência nova para o jumentinho). Jesus iria expor o jumentinho a uma situação
estranha e até de meter medo. Saindo de seu povoado pequeno e quieto, de repente ele
estaria cercado de uma multidão gritando. Objetos estranhos seriam colocados no seu
lombo, e então alguém, provavelmente maior e mais pesado do que ele, iria assentar-se
sobre ele! Creio que Jesus fez com que a mãe viesse junto para dar apoio moral a seu filho.
Ela também recebeu os objetos estranhos, e vendo a mãe suportar tudo com calma iria
encorajar o jumentinho. De passagem, é até provável que Jesus teve que levantar os pés,
para não arrastar no chão; deve ter sido uma cena cômica. Eu me sinto bem ao observar
que o Senhor Jesus se preocupou com o bem-estar do jumentinho.

