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Meus queridos amigos, bom dia! Um ótimo sábado e final de 

semana para você e todos os seus entes queridos. Na semana passada, diante 
do escrito de Plínio Salgado (“Vida de Jesus”), passamos pela quarta parte, do 
capítulo “A dança da morte”, onde fora narrada como se deu brutal execução 
de João Batista. Hoje, o autor segue na sequência, narrando a entrega do 
corpo do anunciador (João Batista) ao seu povo. Sigamos, então, ao escrito: 

 

A ENCRUZILHADA – Parte 1 
 
Era o mês de Nissam e estava próxima a festa da Páscoa. 
 
Os discípulos enviados por Jesus, às cidades de Israel, 

regressavam, dois a dois, a Cafarnaum. 
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Afluíam, também, ali, aqueles homens que, em grande multidão, 
clamavam pela liberdade de João Batista, nas montanhas do sul. Eles tinham 
trazido o cadáver do Precursor, que Ântipas lhes entregara, temeroso de novas 
revoltas; e, próximo ao rio, numas rochas coroadas de tamareiras, haviam 
sepultado o profeta; em seguida, abatidos por indefinível tristeza, dispersaram-
se pelas estradas da Galiléia. 

 
Por onde iam passando, incendiavam os corações com a 

narrativa da fraqueza do tetrarca. Referiam-se à crueldade de Herodíades, ao 
episódio macabro da estranha dança de Salomé. Espalhavam, ao mesmo 
tempo, a notícia da mensagem levada pelos dois emissários, das margens do 
lago à fortaleza de Masqueros. Todos estes pormenores foram revelados pelos 
servos de Ântipas, muitos dos quais haviam recebido o batismo nas cercanias 
de Jericó. 

 
Ouvindo os trágicos relatos, campônios e pastores das aldeias 

baixavam as frontes, com lágrimas nos olhos; depois, tomando o bordão e 
lançando aos ombros as velhas mantas, punham-se a caminho. 

 
A onda crescia quanto mais avançava para o norte. 
 
Cafarnaum regurgitou, em pouco tempo, de peregrinos, 

arrebatados pelo fascinante sonho de grandeza de Israel, segundo 
compreendiam o reino do Messias. 

 
Muitos e muitos apertavam, por debaixo dos mantos, os cabos 

das espadas, convencidos do breve início da insurreição nacional nessas 
trevas da Galiléia, fecundas em episódios belicosos. 

 
O ar das revoluções percebe-se na atmosfera. Os que viveram 

esses momentos nervosos, nos países subitamente sacudidos pelo 
sonambulismo revolucionário, sabem que esses instantes se identificam por 
alguma coisa imponderável, porém quase tangível no ambiente, nos rumores 
vulgares, no tom das vozes, na maneira de olhar, nos gestos e atitudes. O 
estado de espírito coletivo comunica-se às coisas. A fisionomia das casas, das 
montanhas, das árvores, do céu, ressente-se dele. 

 
Quem já atravessou tais espasmos históricos, chega a uma 

cidade e pode dizer, com toda a certeza: aqui há revolução. Os que se acham 
integrados na alma coletiva apreendem o fenômeno com mais nitidez, como os 
epiléticos sentem a aura prenunciadora da crise. 

 
No seio das massas as ideias trabalham longa e surdamente; em 

dado momento, um fato qualquer, às vezes insignificante, precipita as etapas 
revolucionárias. Então, tudo revela o aceleramento do ritmo subjetivo: o ar, o 
vento, aquela nuvem... 
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Fora assim, quando Judas, o Gaulonita, estabelecera em Séforis 
o seu quartel general, apoderando-se, em incursões vitoriosas, do arsenal e do 
tesouro do rei Herodes. O fogo da insurreição atingira a Judéia e a Induméia; 
batalhava-se pelo reino do Messias, que ninguém sabia onde estava, quem era 
ou, mesmo, se existia. 

 
Herói e bandido, o Gaulonita saqueava, matava, incendiava. Um 

dia as regiões sírias, comandadas por Publius Quirinus Varus, sitiaram Séforis, 
destruíram-na e, marchando pelas montanhas, abafaram, sob seus ferros, os 
bandos dispersos em guerrilhas. Ficou, apenas, o germe de novas revoluções. 
Deixara-o, o próprio vencedor, espalhado pelas montanhas: as duas mil cruzes 
em que mandou pregar dois mil cabecilhas da guerra civil. 

 
A esse tempo, Jesus estava no Egito, com seus pais, e não 

contava mais de um ano de idade. Os homens insensatos morriam 
antecipadamente e erradamente por ele, pelo Messias que não sabiam quem 
era, nem onde estava, nem mesmo se existia; pelo Messias, cujo reino “não 
era deste mundo”! 

 
Morriam por equívoco, comandados por um sicário, salteador e 

assassino. Mas os que estavam na Galiléia e na Judéia viram, durante muitos 
dias, o espetáculo sangrento das duas mil cruzes plantadas sobre as 
montanhas, como trágica floresta em cujos galhos pousavam os abutres. 

 
Na próxima semana, seguimos para a segunda parte. 

 


