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A DIVISÃO DOS PÃES 
PEDRO SIMON 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Não há que se aguardar a multiplicação,  e sim dividir; 

pão para quem tem fome; fome de justiça para quem tem pão 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 "Se vocês não acreditam naquilo que ele escreveu, como irão acreditar nas 

minhas palavras?" (João 5, 47) Ele ergueu os olhos e viu, caminhando ao seu 
encontro, uma grande multidão de miseráveis. Eles tinham fome de pão e de justiça. 
Chamou o mais fiel de seus discípulos: "Como transformá-los em verdadeiros 
cidadãos?". Falou assim para testá-lo, pois já sabia a sua resposta: "Não há pão para 
todos, porque não podemos colocar em risco a estabilidade econômica, as metas 
fiscais e o superávit primário". "Como, então, saciá-los?". Respondeu o discípulo: 
"Nem meio ano de salário bastaria para dar um pedaço de pão para cada um". 

Ali perto, bem ao lado, onde se concentram todos os poderes, um de seus 
antigos companheiros de primeira hora tomou a palavra, pela ordem: "Esse povo é 
bom e trabalhador. Tornou-se assim, miserável, porque nesta terra rica e benfazeja se 
reproduziram os vendilhões do templo, adoradores de bezerros de ouro, que 
substituíram os princípios do humanismo pela lógica excludente do mercado". 

Então, ele disse: "Aproximem-se desse povo". Havia muita gente naquele lugar. 
Estavam ali 50 milhões, mais ou menos, todos miseráveis. E ele distribuiu e fez utilizar 
com justiça todas aquelas terras férteis e abundantes, priorizou o cultivo de alimentos, 
ordenou construir casas populares com o dinheiro antes distribuído para os 
banqueiros, reduziu o desperdício e os desvios dos recursos públicos, incentivou a 
empresa nacional e colocou em prática um projeto de desenvolvimento com 
distribuição de renda. 

E todos se saciaram. E todos construíram suas casinhas, mesmo que singelas, e 
tinham saúde e educação. Não havia mais a dor da fome, do desdém, do desamparo 
e do desemprego. E todos se sentiram cidadãos. Então ele mandou que recolhessem 
todas as sobras para que fossem exportadas para outros povos. Afinal aquela terra 
haveria de ser o celeiro do mundo. 

Qualquer semelhança com passagens bíblicas terá sido mero artifício didático. É 
que não há que se invocar poderes divinos para operar qualquer novo milagre da 
multiplicação em um país que mais parece a obra do próprio Criador, com todos os 
microclimas, as terras mais férteis, a maior floresta, os rios mais caudalosos, o 
subsolo mais rico. 

Quem será "ele", então? Certamente não será aquele que apenas tome em suas 
mãos pães e peixes, mas o que decida reparti-los. A nova era que se inaugura com 
um novo século e um novo milênio será marcada pelo humanismo e pela 
solidariedade. Não há, portanto, como conviver por mais tempo com tamanho 
contingente de miseráveis e excluídos, "irmã os iguais em tudo na vida". Não há que 
se aguardar a multiplicação dos pães. Há, pelo menos, que dividi-los. Pão para quem 
tem fome e fome de justiça para quem tem pão 
--------------------- 
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