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

para você e todos os seus familiares. Neste sábado continuaremos 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 2 
 
Desde muito que Judas verificara a impossibilidade de influir 

decisivamente no ânimo do Mestre no sentido de tramar uma intriga 
proveitosa, porém restava-lhe uma esperança: o poder sobrenatural de Jesus. 
Se, de fato, como presumia, Jesus era o Cristo, aquela torrente popular, que 
se avolumava progressivamente, não podia precipitar-se no vácuo. 

 
Longas horas, Judas meditava, perguntando-se: “Como terminará 

isto?” E, às vezes, quando as suas dúvidas cresciam atormentadoras, ia 
consultar, às escondidas, algum velho escriba, indagando: “Como se 
apresentará o Cristo?” 

 
O velho escriba respondia: “Virá precedido de Elias, que, 

operando prodígios, lhe preparará os caminhos. Uma colheita abundante 
enriquecerá Israel. E ele aparecerá com legiões numerosas e invencíveis, 
protegidas pelas espadas de fogo dos anjos; e assentará no trono de Davi; e 
todas as nações se curvarão as correntes como escravos...”. 

 
Judas voltava, punha maior atenção nas palavras do Mestre, 

achando-as mais obscuras. E conjeturava: “Talvez não seja o Messias...”. 
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Nas frequentes fugas de Jesus para esconder-se de seus 
perseguidores, Judas sofria mais do que todos os discípulos, porque a sua fé 
agonizava no fundo do coração. Após o milagre dos pães, quando quatro mil 
bocas satisfeitas proclamavam a Jesus rei de Israel, o Iscariotes sentiu 
renascer a esperança. O Mestre esquivou-se e Judas foi o maior dos 
desiludidos. Naquela mesma noite, em pleno lago, vendo o Mestre caminhar 
sobre as águas, vibrou de emoção, porém intimamente perguntou-se: “Que 
pretende de nós esse homem que opera maravilhas e nos conduz sem 
destino?” No dia seguinte, na sinagoga de Cafarnaum, quando todos 
abandonavam Jesus, por ter o mesmo declarado que era mister que os bem-
aventurados comessem de sua carne e bebessem de seu sangue, Judas não 
abandonou, raciocinando que aquelas palavras audazes só poderiam ter sido 
pronunciadas por alguém que muito podia, alguém que não receava ficar 
sozinho com o sentido misterioso de tão insólita proclamação. Talvez a grande 
maravilha estivesse próxima... 

 
Com espanto, viu as multidões fugir e regressar ao Mestre. O zelo 

de Judas redobrou: colhia os óbolos destinados à manutenção dos discípulos; 
atendia a Pedro em todas as precisões; e sorria para o Mestre com uma 
ternura infantil. 

 
Na próxima semana, continuamos. 

 


