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Meus queridos amigos, bom dia! Um ótimo final de semana para 

você e todos os seus. “O diálogo do cárcere e do lago” é o mais novo capítulo 
do livro “Vida de Jesus”, de Plínio Salgado, da editora Panorama. Na semana 
passada vimos a última parte do “Sermão do Monte” e hoje o autor relatará um 
pouco da vida e ministério do filho de Zacarias e Isabel: João Batista. O 
precursor do anunciado Messias. Sigamos, então, ao escrito: 

 

O DIÁLOGO DO CÁRCERE E DO LAGO 
 
As velas palpitam na tarde límpida. Sobe um burburinho de 

vespeiro da multidão colorida. De pé, sobre um barco, Jesus ensina e cura. 
Leprosos, vendo-se limpos, regozijam-se em grandes gestos. Cegos gritam 
que veem e surdos berram: “Estou ouvindo!” 

 
Dois homens, cobertos pela poeira dos caminhos, atravessam a 

multidão com dificuldade e entram no lago com água até os joelhos, 
aproximando-se de Jesus. Entreolham-se. Um deles exclama: 

 
- Mestre, aquele que batizava no Jordão e que se encontra 
encarcerado, mandou-vos a vós... 
 
Jesus fita-os. Lê na amargura deles o drama dos discípulos que 

perderam o mestre e que relutam à ideia de aceitar outro. Tendo seguido e 
aclamado o Batista, aqueles homens são também arautos do Reino de Deus. A 
angústia que brilha nos olhos deles é a mesma que fuzila, lá muito longe, nos 
subterrâneos de Masqueros. 

 
- Senhor, continua o emissário mais afoito, és tu aquele que havia 
de vir, ou esperamos outro? 
 
A pergunta foi lançada com arrojo. A turba, entre curiosa e 

estática, espera a resposta. 
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Jesus aponta para os enfermos curados e diz: 
 
- Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vede: os cegos 
veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, 
os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciado o Evangelho. E 
bem-aventurado é todo aquele que não se escandalizar de mim. 
 
Os dois homens compreendem tudo. Volvem as costas, rompem 

a multidão, atropeladamente. 
 
Urge-lhes ganhar a estrada, caminhar a noite toda, atingir as 

montanhas do sul, correr pelos altiplanos de Galaad, chegar, rapidamente a 
Masqueros. É necessário que João não morra sem ouvir essa resposta. 
Duvidoso é o destino dos que se encontram nas prisões de Ântipas. Não há 
tempo a perder. 

 
Jesus segue-os com os olhos, comovidamente. Volve, depois, 

para o povo e põe-se a perguntar em altos brados: 
 
- Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim: 
que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam 
ricamente estão nos palácios dos reis. Mas, então, que fostes 
ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais que um profeta, 
porque é aquele de quem está escrito: ‘Eis que diante de tua face 
envio o meu anjo, que preparará o teu caminho...’ 
 
A maior parte dos que ali estavam tinham ido ouvir João à 

margem do rio; alguns haviam mesmo sido discípulos do Batista. No entanto, 
nenhum havia meditando sobre a significação do estranho pregador. Mesmo 
após as perguntas publicamente dirigidas pelos fariseus a João e as suas 
respostas negando ser Elias, ou um profeta, e muito menos o desejado Cristo, 
ninguém suspeitara da verdadeira personalidade do Batista. 

 
“Eu sou a voz que clama no deserto”, dissera ele de si, e dissera 

bem em todos os sentidos: no sentido literal, porque vinha das adustas areias 
de Moab; no sentido simbólico, porque não faria “escola”, não fundaria nada 
em torno de si, e seus verdadeiros discípulos seriam aqueles que o 
abandonassem. 

 
A moderna frase de Zaratustra, de Nietszche, bradando “Se 

quereis seguir-me, apedrejai-me”, é um plágio calcado na atitude ciclópica do 
Batista, que desce o deserto, carregando às costas o cadáver de uma velha 
Nação, e diz, referindo-se à Verdade que resplandecerá em Cristo: “Para que 
Ele cresça é preciso que eu diminua”. 

 
É Jesus, no entanto, que define o papel e o significado do 

Precursor: 
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- Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, 
não apareceu ninguém maior do que João Batista; mas aquele 
que é menor no Reino dos Céus é maior do que ele. 
 
Palavras reveladoras de um grande mistério, elas contém a chave 

que fecha os séculos velhos e abre os novos. O Batista é o último e o maior 
dos emissários de Deus, conforme a aliança com esse povo predestinado que 
veio do centro da Ásia e fez-se nação através dos desertos. O menor, porém, 
dos que ouviram e praticaram os ensinamentos do Cristo, é maios sábio e 
recebeu maior quinhão de luz do que o mais avantajado entre os homens dos 
Tempos Antigos, Jesus acentua: 

 
- Todos os profetas e a Lei profetizaram até João. E, se quereis 
dar crédito ao que dizem, é este o Elias que havia de vir. 
 
Longo murmúrio perpassa a onda agitada do povo. Os escribas 

escandalizaram-se. Percebendo-o, o Mestre fere de frente os hipócritas: 
 
- A quem compararei esta geração? Ela é semelhante ao 
brinquedo das crianças quanto cantam, ao cair da tarde, esta 
cantiga: 
 

‘Tocamos flauta, 
Não dançastes; 
Cantamos lamentações, 
Não chorastes...’ 
 

Porquanto veio João, não comendo e não bebendo, e dizem: tem 
demônio. E veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: 
eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e 
pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. 
 
Bordejando o lago, até Magdala, e galgando os montes, a leste, os 

dois emissários do Batista seguem pelo vale do Jordão. 
 
Caminharam durante toda a noite. O céu estava límpido e 

levemente iluminado pelo minguante. Vaga tristeza diluía-se pela terra. 
 
Atravessaram as aldeias adormecidas. Os cães latiam nos eirados. 

Aves noturnas agitavam as asas sobre as copas dos sicômoros e das 
palmeiras. 

 
Marchavam silenciosos. Tinham os pés inchados, os músculos 

doloridos. Havia muitos dias que não cessavam de andar, sem dormir e quase 
sem comer. No entanto, estugavam os passos. Sentiam levar, no fundo dos 
seus pensamentos, um misterioso tesouro. 

 
Era a Mensagem. O Viático para o agonizante. 
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Tinham sido emissário de João; voltavam como anunciadores do 

Cristo. Tinham trazido, emitida do fundo de negra masmorra, a pergunta 
angustiada de Israel; e regressavam com a resposta, colhida como uma flor, à 
beira de doce lago azul. 

 
À semelhança daquela triste lua minguante, João definhava nos 

subterrâneos de Masqueros. Passara o plenilúnio, que erguera as marés das 
multidões, em Salim, junto ao Jordão. O êxito do Batista fora breve. Surgira 
grandioso e melancólico, porque bem sabia o seu fim próximo; anunciara dias 
terríveis, pregara penitência e arrependimento, como ele próprio fora um 
pecador; e desaparecera dos lados do deserto, de onde viera. 

 
Foi numa tarde, sob as palmeiras, que os soldados de Ântipas o 

conduziram para além dos montes Abarim. Partira dizendo: “É preciso que eu 
diminua para que Ele cresça”. A multidão que seguia o Batista dispersou-se 
pelas montanhas; os discípulos fiéis seguiram-no de longe, ficaram pelos 
arredores da cidade herodiana. 

 
Andaram, assim, perplexos, confusos, sem saber o que fazer. 

Quem era João Batista? E Jesus, aquele que, como eles mesmos, se 
submetera ao batismo do Pregador e agora, por sua vez, levantava o povo e 
operava prodígios? O profeta encarcerado mandou, por uns soldados de 
Ântipas, que batizara, procurar os discípulos pela montanha... 

 
Os dois iam andando e recordando. A lua punha reflexos 

amortecidos nas folhas das árvores quietas. Engolfavam-se na recordação da 
inesquecível manhã em Masqueros; João dissera-lhes: 

 
- Ide a Jesus e levai a minha pergunta. 
 
A angústia mais viva brilhava nos olhos dele. Duas lágrimas 

correram no seu rosto crestado pelos sóis do deserto. 
 
- Ide e voltai, porque os dias se aproximam. 
 
Alcançariam o Batista com vida? 
 
A aurora vinha rompendo. Larga barra vermelha tingiu o oriente, 

sobre as serras da Peréia. Tinham chegado exautos à raiz meridional de Efraim 
e começavam a descer a estrada que conduz, por entre pedras e cardos, ao 
fundo vale onde farfalhavam as palmeiras de Jericó. Além do Mar Morto, sobre 
as cristas de azul quase negro, alteava o perfil da cidadela de Ântipas, com 
suas altas seteiras. Recortava-se cor de chumbo sobre a tela do céu rubro e 
sombrio, como larga mancha de sangue... 
 


