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Queridos amigos, bom dia! Um magnífico final de semana para 

você e todos os seus. No sábado passado, como de costume, vimos o capítulo 
“O diálogo do cárcere e do lago”, em que Plínio Salgado, autor de “Vida de 
Jesus”, nos trouxe o relato com batismo de Jesus por João Batista. Também 
vimos o diálogo travado entre os discípulos de João e Jesus e, tão logo 
encerrado, aqueles discípulos joaninos saíram em disparada com o objetivo de 
informar a João os feitos e milagres do Filho de Deus naquelas terras. 

 
Hoje, diante do novo capítulo “A dança da morte”, o autor relata 

essa viagem, dos discípulos de João, até a prisão do palácio de Herodes 
Ântipas. Sigamos, então, ao escrito: 

 

A DANÇA DA MORTE – Parte 1 
 
Na torre de mensagem, a sentinela soprou fortemente a trombeta. 

Os sons repercutiram pelos átrios e terraços eriçados de seteiras e ecoaram, 
ao longe, nas faces dos penhascos. Levantando alta nuvem de pó, ao longo da 
estrada que se enroscava às montanhas, como serpente, cingindo-as sobre os 
abismos, surgira uma tropa, galopando em torno de espaventosa liteira e 
agitando no ar as flâmulas das lanças. Os elmos e broquéis fulgiam, nas curvas 
ensolaradas que, pelos desvãos dos rochedos, olhavam a lâmina escura do 
Mar Morto, onde o poente punha reflexos de ouro e de sangue. 

 
Era Vitélio com a sua comitiva. Logo atrás, uma longa fila de 

mulas, ajaezadas de xairéis multicores, marchava conduzindo personagens de 
mantos coloridos, faiscantes às reverberações da tarde. Escravos a pé 
guiavam os animais e carregavam sobre as cabeças pesados cofres. Os 
príncipes da Galiléia traziam suas oferendas a Herodes Ântipas. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitvbba4_7KAhXGiJAKHeIFDjEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.paixaodecristojaguare.com.br%2Findex.php%3Flink%3Dcenario.php%26esq%3Dnull&psig=AFQjCNFf4S7eYBNliyz4dUV4whSQrk02Tg&ust=1455797760526292


 

Roberto de Albuquerque Cezar 

 
Ouvindo o aviso da sentinela, o mordomo do castelo e o chefe da 

guarda dispuseram os últimos aprestos à recepção do legado romano. 
Formaram soldados no grande átrio, com escudos de bronze e gládios 
pendentes da armadura. Escravos de túnicas escarlates traziam em fila altos 
flabelos de penas de avestruz; outros conduziam salvas de ouro com pedaços 
de pão e favos de mel. Grupos de servas, de vestidos em tom de azul 
desmaiado ou rosa pálido, empunhavam guirlandas de louros e narcisos. 
Desde o pórtico principal, até às penetrálias, estenderam-se tapetes dos que se 
fabricavam em Tiro e daqueles mais raros e delicados, que vinham de 
Babilônia. 

 
Quando Vitélio se aproximou das guardas avançadas, junto ao 

fosso onde a ponte baixara, dando entrada à cidadela, a trombeta soou de 
novo. Então Ântipas, num largo manto cor de violeta e franjado de borlas de 
ouro, a barba quadrada caindo em tons de ébano, a prata sobre o peito 
faiscante de colares, surgiu no átrio, ao lado de Herodíades, envolvida num 
peplo de púrpura e coberta de pedrarias. 

 
A liteira de Vitélio entrou com estrondo na ponte. Sob as colunas 

do peristilo, os músicos tangeram as harpas e as cítaras. 
 
Por estradas tortuosas e trilhos pedregosos, vencendo os declives 

de Efraim, os emissários de João alcançaram, ao cair da noite, o profundo vale, 
em Betabara. 

 
Não se detiveram. Com os pés sangrando, as gargantas secas, o 

suor misturando-se à poeira e escorrendo em fios vermelhos pelas faces, 
puseram-se a galgar os montes de Galaad. 

 
As trevas eram espessas. Os dois homens tateavam, 

alcandorando-se nos negros penhascos, entre os quais fuzilavam, como rubis, 
os olhos das raposas e dos chacais. Agarravam-se aos galhos dos espinheiros, 
sustinham-se nas arestas dos calhaus, sobre abismos, que a escuridão tornava 
mais pavorosos. Às vezes, escorregavam, perdiam o equilíbrio, rolavam pelo 
despenhadeiro; detinha-os um cacto, uma bromélia; volviam a subir a subir, 
engatinhando, as túnicas rasgadas pelos acúleos, e retomavam o curso da 
estrada fugitiva. Era preciso utilizarem-se desses atalhos de cabras, para 
encurtar distância. Dentro de algumas horas ganhariam o planalto ondulante, e 
teriam a lua, que nascia à meia-noite, dos lados do deserto. 

 
No céu, de um negror de carvão, o carro da Ursa orientava os 

viajantes. Lá estava a estrela do Pastor, indicando o Norte. Mas, às vezes, 
numa curva de trilho, mergulhada no seio das grutas, a silhueta das grandes 
pedreiras e a emaranhada trança dos silvedos vedavam-lhes completamente a 
visão dos astros. Então, ajoelhavam-se, oravam ao Pai Celeste, e acometiam 
corajosamente a treva. 
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- Não podemos perder um minuto! 
 
- Ele não pode morrer desamparado da Mensagem... 
 
No fundo negro das ravinas, gritavam os chacais. Era um coro de 

lamentos, subindo das entranhas da terra. A noite ia a meio, quando chegaram, 
por fim, ao planalto. A lua minguante já vinha a nado. Parecia fina lâmina 
recurva, que punha nas nuvens largas manchas amarelas. Os campos 
desdobravam-se numa ondulação melancólica. O deserto começava na linha 
do horizonte; vinha dele um vento leve, quente como hábito de febre... 

 
A hora duodécima, resplandecia o salão de festas do palácio de 

Ântipas, na cidade de Masqueros. Era um vasto salão oblongo, onde a 
abóboda trabalhada em aplicações sobre o fundo de citro, sustentava-se por 
dois renques de colunas de mogno lançadas em volutas coroadas cada qual 
abrindo sete braços em cujas pontas palpitavam as chamas em almotolias de 
prata; e, ao centro, um candelabro de trinta lâmpadas pendia do alto da 
abóbada, desabrochando-se como flor gigantesca de pétalas de ouro e cristais, 
através de cujos prismas a luz se descompunha, jorrando cintilações de arco-
íris, sobre os tapetes e os panos escarlates de Damasco e de Tiro, pendentes 
das paredes... 

 
Tendo já transposto as águas de Jaboc, os dois discípulos de 

João atingiram a encosta ocidental do monte Nebo e, contornando-o, 
procuravam a estrada de Masqueros, que se rasgava entre penhascos pelos 
contrafortes de Abarim. 

 
Era o quarto dia de marcha desde a Galiléia; mas agora, não 

podiam mais caminhar depressa; as forças os abandonaram. Algumas vezes 
caiam exaustos, as pernas trêmulas, a cabeça rodopiando, e uma sensação de 
morte em todo o corpo. Deixavam-se fica, derreados, de costas, a boca aberta, 
o olhar voltado para o céu, perdendo a conta do tempo. Com supremos 
esforços, retomavam seus bordões e punham-se a andar; mas iam tão 
devagarinho que, por certo, gastavam longas horas em poucos estádios. 

 
Prosseguiam, arfando como cavalos frouxos e gemendo como 

enfermos, as roupas esfarrapadas pelas silvas, as mãos e os pés sangrando 
em feridas abertas pelos gumes das penhas e pelas pontas dos espinheiros... 

 
Na próxima semana, daremos continuidade. 


