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Meus queridos amigos, bom dia! Um magnífico final de semana 

para você e todos os seus familiares. Neste sábado ingressaremos no 48º 
Capítulo do livro “Vida de Jesus”, de Plínio Salgado. O referido capítulo 
encontra-se definido como “Sobre o vértice da pirâmide”, e traz o enfoque na 
continuação do ministério de Jesus Cristo. A reflexão dos discípulos, sobre o 
anúncio profético da crucificação que haveria de padecer, deixa-os 
angustiados e imaginando que saída tomar para que tal realidade, tão 
próxima, não apagasse dos seus corações o imaginário Salvador, que haveria 
de vir suplantando todos os reinos da terra, colocando-os sobre os seus pés e 
subjugando-os com miríades de anjos celestiais. Sigamos ao texto:  

 

SOBRE O VÉRTICE DA PIRÂMIDE – Parte 1 
 
As jornadas para o sul, desde Cesaréia de Filipe, foram de uma 

tristeza inenarrável... 
 
Com as cabeças curvadas, olhos e semblantes entenebrecidos, 

caminhavam os doze, raramente trocando algumas palavras. Acabara-se a 
tagarelice habitual, aquele burburinho de vozes com que animavam as 
marchas; cessaram os sorrisos e a alegre disposição de ânimo. 

 
Caminhavam imersos em ocultos pensamentos, conjeturando, 

refletindo, prefigurando o futuro inevitavelmente sombrio, desde as palavras 
do Mestre junto a gruta de Pã. 

 
Judas e Pedro eram os mais inquietos, porém os mais taciturnos. 

Eles bem sabiam agora que a catástrofe se propunha imperativa, irremovível, 
e que o Mestre arrastaria, na sua desgraça, todos os amigos. 

 
- Se alguém quiser vier atrás de mim, renuncie a si mesmo, tome 

a sua cruz e siga-me! 
 
Estas palavras ressoavam nos doze corações, como um grito na 

treva, como um apelo de abismos fascinantes. 
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Pedro ia pensando nos meios de que deveria cingir-se para 

fortalecer a sua coragem, de sorte a poder suportar a negra travessia das 
dores, cuja natureza e circunstâncias ignorava. 

 
O Mestre falara claramente em suplícios físicos, em angústias 

morais, em morte ignominiosa. Um profundo medo, um medo humano, cruel e 
sufocante, esfriava as vísceras, apertava o coração de Pedro. E quando, à 
força de imaginar, sentia os tormentos futuros, as pernas bambeavam-se lhe 
e, quase em voz alta, exclamava espancando os macabros pensamentos: Não! 
Não! 

 
Considerava-se um covarde; fitava os companheiros, para se 

certificar de que não fora observado, e lia no semblante deles a mesma 
angústia. Remorso dolorido penetrava-lhe a alma, pousando o olhar no 
Mestre, que marchava ao seu lado, sereno e imperturbável. Havia de sofrer 
tudo com Jesus, morreria com ele; e, numa prece ardente, implorava ao Pai 
Celeste as energias de que se sentia tão falho. 

 
Com a testa franzida, Judas caminhava meditando. 
 
Era preciso encontrar um subterfúgio para eximir-se àquela 

aventura, cujos aspectos se vinham enegrecendo como o céu à aproximação 
das tormentas. 

 
Afinal, fora ludibriado. Acompanhava sinceramente Jesus de 

Nazaré, em quem vira o Messias Redentor. Sonhava a vitória do Mestre, cujo 
poder de fascinar as turbas ultrapassava tudo o que seria necessário para a 
conquista do trono de Israel. Talvez uma aliança com o rei de Petra, com os 
partas, ou algum dos príncipes ambiciosos da Síria, ou uma negociação bem 
tecida com o legado romano, enfim um dos mil expedientes políticos de que 
os anais dos povos andam cheios, talvez pudesse levar a bom ânimo aquele 
ministério apostolar, iniciando com tamanhos êxitos e tão vivas esperanças. 
Para isso, - pensava – era necessário que a direção prática dos negócios 
estivesse confiada a mãos hábeis. 

 
Na próxima semana, daremos continuidade. 

 


