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

semana maravilhoso para você e todos os seus entes queridos. Como de praxe, 
adentraremos em mais um capítulo do livro “Vida de Jesus”, de Plínio 
Salgado. Chegamos ao 43ª Capítulo. Hoje disponibilizamos a terceira e última 
parte do capítulo intitulado “O enigma decifrado”. Nesta terceira parte, o 
autor relata que Jesus preparara os seus discípulos para o que haveria de vir: 
“o GRANDE SACRIFÍCIO”. Sigamos ao texto: 

 

O ENIGMA DECIFRADO – Parte 3 
 
... Terminara a festa de Pentecostes. 
 
Ela trouxera com os salmos e hosanas comemorativas da 

promulgação da lei no Sinai, a palavra decisiva de Cristo, revelando-se em 
toda a sua plenitude. 

 
Completara-se a evolução dos dias reveladores, que, iniciados à 

margem do Jordão, se tinham desenvolvido, gradualmente, fascinando as 
multidões, e ateando os ódios implacáveis dos fariseus e dos saduceus. 

 
A Esfinge decifrava-se, depois de, como Édipo, haver decifrado o 

outro lado, o outro mundo, o enigma aflitivo que mora no coração dos 
homens. 

 
Édipo, o “humano”, e Esfinge, o “divino”, fundiam-se, 

identificavam-se numa única expressão: o Homem-Deus. 
 
Esse Deus, que laçara raízes na terra, no tronco de Jessé, 

revelava, na festa evocadora do Sinai, sobre o monte onde oraram os velhos 
patriarcas de Israel, o mistério do seu estranho parentesco e o segredo da 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhneWzi87OAhUGUZAKHYmSBQwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.franciscanos.org.br%2F%3Fp%3D93928&bvm=bv.129759880,d.Y2I&psig=AFQjCNF129NGyQgLRyD0FBDCe23NAxslNg&ust=1471717044781277


 

Roberto de Albuquerque Cezar 

essência e da natureza da Causa Primeira, do Pensamento e da Ação 
primordiais. 

 
Naquela esplanada de Moriá, o patriarca Abraão, vindo de Ur, 

encontrou Melquisedeque, o rei-sacerdote, a sacrificar ao Deus Único, 
exatamente aquele Deus que era o do beduíno da Caldéia. Ali se conservara, 
na tradição religiosa, o conceito monoteísta que atravessou os séculos do 
politeísmo, à semelhança de uma ilha sagrada, de um píncaro da consciência 
humana alçado para os abismos dos céus. E exatamente nessa ilha, nesse 
píncaro, desvenda-se o segredo de todas as causas e de todos os efeitos, o 
sentido da criação e a essência do Criador. 

 
As trombetas de prata haviam conclamado o povo, como sempre, 

desde os tempos antigos, para celebrar a memória da revelação do Deus-Pai, 
no deserto de Sin, entre os relâmpagos e trovões; naquela manhã, porém, 
decifrara-se o Deus-Filho; e num dia como aquele, seria desvendado o último 
dos segredos, o do Deus-Espírito, sob a forma do vento impetuoso e das 
línguas de fogo... 

 
Depois da encruzilhada que se rasgara na Sinagoga de 

Cafarnaum, o Mestre infletira para o caminho do Grande Sacrifício, cujo palco 
deveria ser Jerusalém. Era, pois, em Jerusalém que lhe cumpria lançar o 
supremo manifesto, saindo da meia sombra para a fulguração da verdade 
última e total. 

 
As trevas separaram-se da luz. As trevas, entretanto, 

recolheram-se no fundo das almas inimigas. Mobilizaram-se os gênios 
perversos da Grande Noite. E a morte de Jesus foi concertada. 

 
Chegado era o tempo em que o Mestre deveria preparar os 

discípulos, informar-lhes os espíritos e instruí-los sobre as dores, que não 
tardariam, porque as suas palavras, indo agora diretas aos corações, 
penetravam, também, os recessos dos tempos, e despertavam os 
acontecimentos trágicos, avistados desde os píncaros do Pretérito, pelos olhos 
de águia dos Profetas... 

 
 


