
 

Roberto de Albuquerque Cezar 

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

você e todos os seus. Hoje daremos seguimento ao capítulo “A encruzilhada”, 
extraído do livro “Vida de Jesus”, de Plínio Salgado. O relato procura expor 
aqueles momentos que sucederam a morte de João Batista e a expectativa 
daquele povo; eles ansiavam por um libertador “revolucionário” que, num 
relance, dizimaria o império romano que tanto afligia aquela população. 
Sigamos ao escrito:  

 

A ENCRUZILHADA – Parte 2 
 
Era o fermento; ademais, afirmara-se que Judas, o Gaulonita, não 

morrera, logrando fugir para o deserto. Assim, dez anos depois, estalou nova 
revolução chefiada, segundo se dizia, pelo menos caudilho. 

 
Desta vez coube ao cônsul Copônio esmagá-la com seus 

legionários. E Jesus, que contava de onze para doze anos, quase à véspera da 
viagem para Jerusalém e da famosa discussão com os doutores, certamente 
viu, com seus próprios olhos, as cruzes nos cimos das montanhas, e os corpos 
dos revolucionários rasgados pelos bicos agudos das aves de rapina. 

 
Mas as multidões continuavam esperando novas revoltas. 

Crescera Jesus nesse clima e conhecia bem a alma do seu povo. Aquelas 
turbas de am-harazes, míseros felás da gleba, de pastores taciturnos, de 
artesãos humildes e de pobres pescadores, ansiavam pela redenção de Israel 
e estavam sempre dispostas a abandonar a charrua, o cajado pastoril, a enxó, 
o barco e a rede, para empunhar a lança e o gládio. 

 
Foi assim, quando Teudas apareceu, dizendo que as suas 

trombetas fariam cair os muros de Jerusalém. A cabeça de Teudas, os 
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romanos levaram-na em triunfo, espetando-a sobre a colina de Sião; mas o 
sonho das multidões não se extinguiu. E quando mais tarde um profeta, que se 
alcunhava “O egípcio”, veio dos lados do deserto, com seus cavaleiros, 
milhares de voluntários acorreram ao seu chamado, morrendo numa batalha 
campal, sob as setas e as lanças das tropas de Félix. 

 
O devaneio nacional nunca cessou na alma dos hebreus. Os mais 

cultos consultavam textos de Isaías, de Jeremias, de Daniel; os rudes 
consultavam o coração; e todos esperavam. 

 
O Messias consubstanciava, ao mesmo tempo, a transformação 

social pelo império da Justiça; o bem-estar econômico pelo milagre da 
superabundância; a revolução política pela independência nacional; a 
hegemonia entre os povos pela predominância do arbítrio internacional do 
trono de Davi. 

 
O Batista despertara, nos fundos subterrâneos da alma popular, 

todas as vozes aparentemente mortas. “Os tempos são chegados”, “A árvore 
que não der bons frutos, será cortada e lançada ao fogo”. Estas frases 
misteriosas corriam de boca em boca e, em torno da lareiras, ou no pouso das 
caravanas, perguntava-se: “Estará próximo o Salvador?” E a imagem do 
Messias brilhava nas imaginações com a espada flamejante e as invisíveis 
cortes de arcanjos exterminadores... 

 
Quem era o Batista? Talvez o Elias, que desaparecera, outrora, 

num carro de fogo, e teria de regressar, segundo a tradição, a anunciar o 
Desejado das Nações... 

 
Quando Ântipas prendeu o Batista, as multidões de Israel 

estremeceram. As turbas, que se achavam em Betabara, junto ao Jordão, 
dispersaram como centelhas de um incêndio. O fogo lavrou; as labaredas 
chegaram até ao fosso do castelo de Masqueros, onde João fora encerrado. 

 
Mas Herodíades fez cortar a cabeça do profeta. Os discípulos 

levaram-na como se fosse uma bandeira. E os que a viam, largavam a charrua, 
e punham-se a marchar. O corpo de João ia numa padiola; e a cabeça 
caminhava na frente na direção do norte. 

 
Tendo sepultado o Batista em Salim, os peregrinos dirigiram-se 

ao lago de Genezaré. Entraram em Cafarnaum ao cair de uma tarde vermelha, 
que tingia as águas com reflexos de sangue. Os espíritos estavam preparados; 
o povo precisava de um caudilho. 

 
Jesus percebeu a aproximação da tempestade. Os seus próprios 

apóstolos cediam nervosamente ao entusiasmo político das turbas. O Mestre 
chegara à grande encruzilhada. Devia decidir-se, decidindo o destino daquele 
povo. 
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O caminho seria definitivamente traçado. Era a hora das 
revelações supremas... 

 
A noite caiu límpida e estrelada. Deixando os Doze em casa de 

Simão Pedro, Jesus subiu a uma montanha próxima e orou na solidão e no 
silêncio. 

 
Sozinho, com o Pai Celeste, Jesus preparava o Grande Mistério. 

A revelação aos homens devia ser precedida de maravilhas arrebatadoras. 
 
Simão Pedro descobre o Mestre na solitude. 
 
- Senhor, por que te escondes do povo? 
 
Os galos cantavam quando o Mestre desceu. 
 
Despertando aos discípulos, disse-lhes: 
 
- Afastemo-nos para longe daqui. Estais cansados das longas 
jornadas e necessitais de repouso, de recolhimento. 
 
Eles se ergueram surpresos, tão convencidos se achavam de que 

a grande revolução estava por pouco. 
 
Ao romper da aurora (a ainda as sombras da noite não eram 

dissipadas), o Mestre e os discípulos estraram numa barca, pondo-se a 
navegar a pequena distância da costa, para os lados do oriente. 

 
Grande parte do povo, que afluíra a Cafarnaum, dormira ao 

relento, sob os cedros e figueiras dos arredores da cidade, ou em tendas 
armadas na areia da praia. Alguns homens, tendo-se erguido ao enrubescer do 
dia, viram a partida da embarcação com Jesus e os discípulos. A notícia 
correu, de pouso em pouso. E, antes que o sol apontasse, grande multidão se 
pôs a caminho, pelas ribas do lago, acompanhando o roteiro da barca. 

 
Aportando ao ancoradouro de Betsaida, Jesus viu diante de si a 

teimosa massa popular. 
 
O Mestre afastou-se da cidade, tomando o caminho a nordeste, 

em procura das silenciosas montanhas que se alteiam desde as bordas do lago 
na direção do planalto de Bazam. 

 
O povo, porém, seguiu-o. 
 
Debalde os apóstolos tentaram persuadir a turba a regressar; não 

havia argumentos que pudessem convencê-la. 
 
Jesus e os doze apóstolos continuavam galgando a serra. 
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O lago ia ficando lá embaixo, como um espelho. No azul da 

distância, alvejava o casaréu de Cafarnaum e Betsaida; no flanco das 
montanhas de Neftali, a pequena Corazim entreabria-se como um lírio branco, 
estendendo os muros sob os leques das palmeiras; do lado do sul, Magdala, 
Tiberíade e Tariquéia, entre arvoredos espessos emergiam com suas 
construções de pedra. 

 
Nas curvas da estrada, o Mestre e os discípulos olhavam para 

trás; a multidão acompanhava-os, à maneira de uma mancha, movendo-se 
pelas voltas do caminho, que serpenteava sobre as encostas pedregosas. 

 
Ao meio dia haviam atingido um planalto, coberto de erva rasteira 

e colorido de rosmaninhos e giestas. 
 
Descortinava-se daqui, para os lados do norte, a silhueta azul do 

Hérmon, encarapuçado de neve. Por sobre a linha quase diáfana das serras, 
desenrolava-se a fímbria escura do mar de Tiro. O Jordão corria, entre 
penhascos e bosques, no vale profundo. 

 
O Mestre e os doze detiveram-se ali algum tempo; mas não 

tardou que o povo os alcançasse.  
 
Eram mais de cinco mil pessoas. Subiam cantando hosanas. Ao 

chegarem ao topo onde se encontrava Jesus com os discípulos, puseram-se a 
gritar: 

 
- Salve, luz de Israel! 
- Salve, filho de Davi! 
 
E os enfermos clamavam: 
 
- Cura-nos, ó Filho de Deus! 
 
E os mais fortes e valentes: 
 
- Ordena, e nós obedeceremos! 
 
Jesus teve compadeceu-se daqueles homens e mulheres porque 

eram como ovelhas à procura de um pastor. 
 
E, como os apóstolos quisessem despedi-los, o Mestre disse: 
 
- Deixa-os. 
 
E pôs-se a curar os doentes, a consolar os aflitos, e a ensinar a 

doutrina do Reino de Deus. 
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Na próxima semana, daremos continuidade. 
 


