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

você e todos os seus familiares. O povo buscava satisfazer-se pelo estômago, 
embora tivessem, com eles, a gloriosa presença do Salvador, pois “nem só de 
pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus.” (Lucas 4:4) 

 
Neste sábado, chegamos a última parte do capítulo “A 

Encruzilhada”, extraído do livro “Vida de Jesus”, de Plínio Salgado. O autor nos 
relatará que a mediocridade daquele povo trazia tristeza ao Mestre. Sigamos ao 
escrito:  

 

A ENCRUZILHADA – Parte 5 (Última parte) 
 
O povo queria comer e fartar-se. E era com esse povo, de 

estômagos gritantes, que Jesus tinha de desviar o eixo do mundo e transformar 
a face da terra... 

 
Uma tristeza imensa invadiu o Mestre. A tristeza dos 

incompreendidos. A tristeza dos que se sentem deturpados e impelidos para os 
desvios desprezíveis das finalidades medíocres. A tristeza de um Deus, tendo-
se feito homem, arca sob o peso das minisséries humanas. 

 
O plenilúnio iluminou as paisagens alpestres de líquidos e musgos, 

os vales, onde emergiam os cedros, e as planícies profundas. 
 
O lago abria-se, lá embaixo, como salva de prata levando a cabeça 

da lua. 
 
Sobre um rochedo emoldurado de sebes, Jesus ergueu os olhos 

para o céu. As brancas nebulosas derramavam-se na amplidão, à semelhança 
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de longa praia de areia alvinitente, bordejando os abismos do infinito oceano 
sideral. A Grande Ursa parecia balouçar, como um trapézio, nos misteriosos 
espaços. As estrelas empalideciam ofuscadas pelo clarão da lua. E o silêncio 
desdobrava-se tão grande, que o fulgor da noite dava a impressão do canto 
harmonioso dos astros marchando. 

 
A presença do Pai Celeste era real na magia noturna da terra e do 

Céu. O Filho confundia-se no mistério da Criação, no poema de insondáveis 
ritmos. E o Espírito de Deus pairava sobre os penhascos e as giestas em flor. 

 
Às três da madrugada, a lua ia a pino. A noite cintilava em 

transparente limpidez. 
 
Dos lados do deserto, subia, como um archote verde, a estrela da 

manhã. 
 
A atmosfera de tal modo se diafanizava, que as imagens noturnas 

se aproximavam e, do alto da montanha, Jesus viu o que se passava à flor do 
lago, cujas águas encrespadas coruscavam como escamas aos reflexos lunares. 

 
O Mestre observou uma barca, em marcha vagarosa, lutando 

contra as correntes contrárias. Era a barca dos discípulos que, talvez, se tivesse 
detido longo tempo, à sua espera. E que partira desamparada da Graça de sua 
divina Presença... 

 
 


