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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 3 

 
Agora, entretanto, após a revelação de Cesaréia, uma densa 

treva descerá à alma de Judas. 
 
- Que cada um tome a sua cruz e siga-me... 
 
Estas palavras pesavam como chumbo. Todos os doze sentiram-se 

esmagar evocando a cruel imagem que lembrava o suplício infame. As 
milhares de cruzes, erguidas pelos romanos na Galiléia, quando o incêndio de 
Séforis destruiu o último reduto da revolta do Gaulonita, estavam gravadas na 
memória popular. Era na cruz que supliciavam os bandidos, os salteadores e 
assassinos mais repulsivos. Ser pregado na cruz não significava apenas morrer, 
porém morrer ignominiosamente, exposto ao ludíbrio e à chalaça do povoléu. 
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Como, pois, Jesus os convidava a carregarem uma cruz, 
anunciando que ele mesmo teria a sua, mais pesada, e nela morreria? Jesus 
não era, então, o Cristo, o Filho de Deus-Vivo? Os ecos da gruta, repetindo a 
confissão de Pedro, ainda vibravam nos ouvidos dos discípulos. Sim, Jesus era 
o Cristo. Assim pensavam os doze; mas, sem coragem de o confessar a si 
próprios, sentiam a presença de uma voz recôndita: “Como, sendo o Cristo, 
pode deixar-se matar?” 

 
Judas participava dessa dúvida, porém, enquanto os outros a 

sufocavam, porque amavam a Jesus, ele deixava-se sufocar por ela, porque 
viera a Jesus apenas pena inteligência e fora traído por esta. Faltava-lhe a 
intuição profunda do sentimento sem a qual a inteligência nada vale para 
aprender sozinha os mistérios da fé. 

 
Os doze caminhavam com o Mestre, avançando pelas terras da 

Gaulonitida e vadeando o Jordão à altura da Betânia. 
 
Jesus observava a tristeza que consumia os discípulos. Pareciam 

esmagados. Por muitas palavras ouvidas a Jesus, era-lhes lícito presumir que 
não morreriam com ele, pelo menos no mesmo instante, porquanto lhes fora 
confiada a propagação do Evangelho, mas o que se lhes afigurava insuportável 
era a separação do Mestre. Essa cruel separação, depois de dois anos de 
convivência, pelas estradas, pelas praias, pelas cidades e aldeias dos vales e 
das serras, doía-lhes antecipadamente, apresentando-lhes como triste fim de 
uma carreira iniciada sob as luzes da esperança. 

 
Jamais supuseram que as coisas caminhassem numa direção tão 

funesta. Jamais lhes passou pela mente a ideia de que se veriam nas mesmas 
condições dos discípulos do Batista, quando a cabeça do profeta rolou no 
lajedo sombrio de Masqueros. 

 
Que seria deles, no meio de inimigos terríveis, após a morte do 

Mestre? Como se apresentariam às turbas e como enfrentariam o sorriso 
sardônico dos incrédulos, sendo Jesus infamado e degradado? Os 
acontecimentos que o Mestre predissera, na gruta de Pã, ultrapassavam os 
limites de todas as dores imagináveis. Nada é mais doloroso do que a dor que 
faz rir os perversos. E o Messias vilipendiado, o Cristo cuspido e esbofeteado, 
o Filho de Deus-Vivo, erguendo-se no madeiro ignominiosamente, eram 
imagens insuportáveis aos discípulos habituados a cantar com as multidões: 
“Hosana, hosana, ao Filho de Davi!” 

 
Esse escândalo, esse inominável escândalo, o escândalo da Cruz, 

iria deixar perplexas, assombradas, as massas populares que acreditaram na 
missão messiânica e chegaram a suspeitar o caráter divino de Jesus. Sentia o 
desabar de um grande sonho, o desmoronamento das almas, a desilusão dos 
oprimidos, de todos quantos esperavam a reabilitação gloriosa de Israel. 
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Verdade era que Jesus, anunciando-lhes seus martírios, lhes 
anunciara, também, sua ressurreição ao terceiro dia. A ressurreição, porém, 
implicava a passagem pelo reino das sombras, e tudo o que havia de humano, 
de carne, e sangue, e instinto, nos discípulos, tremia em face da morte. Eles 
não toleravam a ideia de ver inanimado, rígido, e frio, aquele a quem 
amavam e a quem amavam e a quem se habituaram a considerar como 
vencedor invulnerável, curando enfermos, aplacando tempestades, 
multiplicando pães e arrancando mortos das garras dos sepulcros. 

 
Aceita a ideia da ressurreição, restava-lhes a tremenda, 

perturbadora pergunta: “E depois?” O que aconteceria depois que tudo aquilo 
se cumprisse? Que espécie de triunfo seria o de Jesus? Que espécie de glória, 
a sua glória? E que papel eles, discípulos, teriam a desempenhar? Quais as 
consequências humanas e divinas desse episódio maravilhoso? 

 
Na próxima semana, continuamos. 

 


