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

você e todos os seus familiares. Quando lemos que Jesus veio para os seus e 
“os seus não O receberam” deve nos fazer refletir que essa negativa carrega, 
em si, uma decepção daquele povo que aspirava por um rei dominador, que 
com uma miríade de anjos destruiria o império Romano e implantaria o seu 
reino. Logo após o “Sermão da Montanha”, onde tal ideia fora afastada 
definitivamente por Jesus, o povo, mais uma vez, arquiteta fazê-lo um rei 
terreno, um império que sobrepujaria o domínio de Roma. 

 
É esse o contexto que nos traz Plínio Salgado, na quarta parte do 

capítulo intitulado “A encruzilhada”, que integra o livro “Vida de Jesus”. 
Sigamos ao escrito: 

 

A ENCRUZILHADA – Parte 4 
 
No entanto, por todo o flanco da serra, multiplicavam-se as 

aclamações a Jesus. O Mestre viu naquela maré humana cintilarem espadas. 
E, nitidamente, misturando-se às aclamações de júbilo, que o vitoriavam, 
escutou estas frases: 

 
- Façamo-lo nosso rei! Marchemos sobre as cidades da Galileia e 
ergamos um trono com nossos braços, para que ele suba e 
governe! 
 
A proposta correu, como um rastilho, conquistando a todos. Entre 

os próprios discípulos havia certo contentamento, que se parecia com uma 
adesão; e Judas, esse não ocultava o entusiasmo, agitando os braços no ar. 
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Em coro formidável, que rolava pelas serrarias, acordando os 
ecos, o povo pôs-se a clamar: 

 
- Rei de Israel! Rei de Israel! 
 
Então Jesus, com imensa amargura, disse aos doze: 
 
- Descei com o povo, e tomai a barca, e regressai a Cafarnaum; 
deixai-me sozinho na montanha, porque desejo estar com meu 
Pai. 
 
E, esgueirando-se furtivamente, por detrás de alto penhasco, 

desapareceu numa sebe e escura. 
 
Os apóstolos derivaram, decepcionados, pelo flanco da 

montanha. A multidão seguia-os perplexa e confusa. 
 
- Onde está o Mestre? Perguntavam os mais afoitos, a Simão 
Pedro, que lhes parecia o de maior autoridade. 
- Não sabemos... 
 
Um jovem, com a espada sob a capa, dizia: 
 
- As cidades da Galileia receberiam com hosanas a marcha do 
novo rei. Milhares de homens valentes se levantariam ao tropel 
dos nossos passos. Entre os legionários de Herodes, há muitos 
que nos são fiéis. Em toda Israel, Jesus é conhecido e amado... 
 
Agitando os braços magros, um velho zelote, daqueles que 

acompanham o Gaulonita nas suas guerrilhas, exclamava: 
 
- Anda por toda a parte o descontentamento do povo contra 
Ântipas. O assassínio de João Batista fez crescer o fermento das 
insurreições. Os tributos são pesados. A vida dos saduceus irrita 
os pobres e o orgulho dos fariseus enche todas as medidas... 
- Não é, então, Jesus o Messias? Perguntava um pastor, 
gesticulando com seu longo cajado. 
 
Tiago e João caminhavam pensativos, atrás de Pedro; e, em voz 

baixa, diziam: 
 
- Não compreendemos nada disto... 
 
Jesus galgou vagarosamente os últimos cimos da terra. A noite 

baixava com sua grande estrela. As rolas gemiam no silêncio... Uma aragem 
muito sutil e muito fresca balançava de manso as giestas floridas e as 
carquejas finas que irrompiam as encostas. 
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A proporção que as nuvens, esgarçadas sobre o fundo azul-
escuro das montanhas, iam perdendo o brilho de ouro escarlate, e as sombras 
envolviam todo o vasto anfiteatro que dali se desdobrava, o céu alto 
incendiava-se gradualmente, como incomensurável lâmpada azul de vagas 
claridades, por detrás da negra silhueta dos montes Háuran. 

 
O Mestre deteve-se no ponto mais alto e contemplou longamente 

o panorama noturno, coroado de estrelas, desde a crista alvíssima do Hérmon, 
que cintilava ao luar, até os picos do Carmelo, do Gelboé e de Galaad, eretos 
como sentinelas sombrias da terra. 

 
Lá embaixo, estavam as cidades e os homens, que se obstinavam 

em não compreender o alto sentido do Evangelho do Reino; as multidões 
insensatas, às quais propunha a renovação do mundo, a reabilitação dos 
pecadores, a harmonia dos corações e a realeza imperecível do Espírito, e 
que, entretanto, lhe respondiam com a mesma proposta de Satã, oferecendo-
lhe, a Ele, o reino da terra! 

 
Debalde a palavra do Mestre anunciava um reino eterno; as 

turbas maravilhadas pelo poder de seus milagres, reclamavam um reino 
efêmero. 

 
O Mestre dirigia-se aos séculos futuros; eles, os egoístas, 

olhavam para os dias presentes. E, depois do “Sermão da Montanha”, de que 
haviam saído todos pensativos, viera o episódio do “Pão da Montanha”, de 
onde irromperam em aclamações delirantes. 

 
Na próxima semana, a última parte deste capítulo. 

 


