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

você e todos os seus entes queridos. Iniciaremos hoje o 46º Capítulo do livro 
“Vida de Jesus”, de autoria de Plínio Salgado, publicado em 1950 pela 
Companhia Editora Panorama. A narrativa desse novo capítulo diz respeito ao 
caminhar de Jesus e os doze entre os povos pagãos. O olhar contemplador do 
Mestre diante daqueles povos tomados por ídolos e divindades cativadas, cada 
uma, para satisfação dos seus desejos. Adiante transcrevo a primeira parte do 
título “O itinerário enigmático”: 

 

O ITINERÁRIO ENIGMÁTICO – Parte 1 
 
A estrada que se dirige de Tiro para os países setentrionais coleia 

entre contrafortes do Líbano e a linha sinuosa do litoral, onde o Mediterrâneo, 
constantemente agitado, desde a ponta de Haifa até o golfo da Cilília, estoura 
os vagalhões sobre as rochas negras, coroando-as de espuma. 

 
Foi por ela que Jesus prosseguiu com os doze, rumando para 

Sarepta e Sídon, nessa viagem que se envolve no mais impenetrável mistério e 
da qual apenas Mateus e Marcos nos oferecem ligeiras indicações. 

 
Nenhuma ocorrência, nenhum milagre, nenhuma palavra do 

Mestre foi registrada nas sucessivas jornadas pelas terras fenícias e pelas 
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montanhas do país de Abiene, atravessando até aos planaltos de Bázan, numa 
peregrinação de muitos dias. 

 
As regiões palmilhadas apresentam aspectos completamente 

distintos da Galiléia. O relevo do solo transmuda-se desde os últimos cerros de 
Neftali, num tumulto de contrafortes cobertos de vegetação opulenta, 
emergindo como arcobotantes a sustentar a muralha do Líbano e separando os 
leitos dos riachos e ribeiros que escorrem para o mar. 

 
O caminho de Sídon para as nascentes do Jordão, que foi seguido 

por Jesus e os doze, galga os desfiladeiros da grande serra, entre abismos 
profundos e escarpas íngremes, verdejantes de florestas de cedros e 
pinheiros. Ao atingir os píncaros do Líbano, o olhar do Mestre distendeu-se, 
abrangendo o panorama grandioso da Celesíria, longa planura rasgada de 
nordeste a sudoeste, entre a cadeira marítima e a imponente parede azul das 
montanhas centrais, em cuja extremidade, ao sul, se projeta, à maneira de 
quilha gigantesca, a alvacenta cabeça do Hérmon, coberta de neves perenes. 

 
Correndo quase paralelamente, separados por um colar de 

montanhas, descem do norte o Leontes e o Jordão; e, enquanto aquele, 
descrevendo um ângulo reto, na ponta meridional da serra litorânea, inflete 
subitamente no rumo de oeste, à procura do Mediterrâneo, o velho rio bíblico 
desliza para o sul, recebendo os regatos tributários entre bosques de 
tamareiras e sicômoros. 

 
Além do grande Hérmon, está Damasco; pouco acima, Abila, a 

capital do príncipe Lisânias; e, para o setentrião, a acrópole majestática onde 
romanos fundiram, no mesmo culto, as divindades assírias e egípcias, erigindo 
o templo de Júpiter com a invocação de Hélio e de Baal. 

 
O vasto quadro geográfico e as ruínas da cidadela religiosa de 

Balbeque constituem hoje, para o viajante que se embrenha pelo interior da 
Síria, o mudo comentário à peregrinação de Jesus e seus discípulos, naquelas 
jornadas, cujos passos ficaram para sempre abafados no Iacônico registro dos 
evangelhos sinóticos e no silêncio, mais impenetrável ainda, dos relatos de 
João. 

 
Quem vinga as cumiadas do Líbano e contempla o panorama do 

Anti-Líbano, as várzeas amareladas de trigo entre as encostas verdes, sob a 
moldura azul-escura do Djbel-el-Cheic, e os rios correndo no fundo dos vales, 
sente, em tudo o que a vista abrange, o olhar do Mestre. 

 
Descendo pelas planuras da Celesíria, até à acrópole de 

Balbeque, o homem moderno recebe forte impressão do paganismo e da sua 
grandeza, ao tempo de Jesus. 
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Um sol de prata fulgura no céu puríssimo. A silhueta do templo 
de Baco, a linha curva dos propiléus, os vastos átrios de granito, as ciclópicas 
e harmoniosas colunas do triliton de Júpiter-Bal-Hélio, de trinta metros de 
altura, ostentam-se num conjunto ao mesmo tempo deslumbrante e 
esmagador, evidenciando o poder universal do politeísmo e o seu largo sentido 
panteísta. Compreende, através da sublimação dos mitos polimórficos, o 
segredo da infraestrutura moral do “gentio”, imenso mundo, que se dilata 
desde os centros da Ásia às florestas do Waala e aos acampamentos 
remotíssimos da Gália, onde se erigem as aras druídicas; mundo imenso, que 
contorna Israel, desde o Egito, pela orla litorânea de Sáron e de Sefélia, cheia 
das reminiscências dos filisteus, e pela fímbria dos desertos amonitas, até aos 
altiplanos do país de Arão. 

 
Dos píncaros da serra, Jesus demora o olhar sobre o “gentio”. 
 
Ali próximo, nas cumiadas mesmo do Líbano, ergue-se o templo 

de Afrodite, fundado por Kiniros, o deus Adônis dos gregos, o deus que morreu 
e cujo sangue corre, uma vez por ano, pelas torrentes que rolam a serra. As 
gentes de Tiro e Sidon choram a sua morte, vestindo luto e entoando cantos 
fúnebres, quando o rio desce avermelhado; mas, no dia seguinte, cantam 
canções triunfais, bradando que Kiniros se libertou da morte e subiu para o 
Olimpo. 

 
Alguns veem nesse culto a velha tradição egípcia de Osiris, o 

redivivo do país de Mizraim. O paganismo entrelaçou todos os símbolos e os 
cananeus já não sabem a quem adoram. Sabem, apenas, a lenda profética de 
um deus feito homem, o qual, morrendo, se libertou depois do império da 
Morte. 

 
Mais além, é a cidade sagrada de Hera, ou Juno, talvez a Tanit 

cartaginesa. O templo e o culto são tão antigos que já ninguém sabe ao certo 
se foi Semíramis que os fundou, ou Dionísio, filho de Cemeléia, ou Deucalião, 
saindo da sua barca após o dilúvio, como também já se põem dúvidas sobre se 
a deusa é realmente Hera ou Reia-Cibele, a quem os canaanitas chamam 
Astartéia. 

 
Jesus contempla, do alto da serra, aquele imenso mundo confuso 

de imagens subjetivas abstrusas, entrelaçando-se na poliformia dos deuses 
pagãos. 

 
A pena dos seus cronistas não colheu uma só palavra do Mestre 

diante do panorama entreaberto a seus pés. 
 
No entanto, estas paisagens alpestres, este conjunto de 

montanhas e vales, e rios e searas, e cidades, e templos pagãos canta como 
luminosa protofonia, antecedendo o desenrolar da tragédia sagrada, cujo 
primeiro ato vai iluminar os séculos, ao sopé do Grande Hérmon... 
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Na próxima semana continuamos com o relato. 

 


