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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 4 
 
Começava a entrar na alma dos discípulos a saudade dos dias 

passados. Como era boa, e simples, e sem inquietações torturantes aquela 
vida com Jesus, sobre os barcos, abrindo as velas ao vento na superfície 
tranquila do lago de Genezaré! O sol brilhava sobre as montanhas azuis; as 
frondes verdes agitavam-se mansamente, emergindo nas ribanceiras; aves 
cortavam o firmamento translúcido... Outras vezes, deixando os barcos, o 
Mestre e os discípulos galgavam a encosta das montanhas, em cujo cimo Jesus 
gostava de orar! Lá embaixo, ondulavam as searas cor de ouro, subia 
docemente o fumo dos casais; nas abas das colinas cantavam pastores, 
pastoreando os rebanhos... A grande lua encontrava os treze, caminhando 
pelas estradas brancas; a túnica do Mestre alvejava na frente, e o luar 
brilhava nos seus cabelos. Tinham assim jornadeado, por aldeias e cidades, 
onde as multidões se aglomeravam a ouvir a palavra divina e a trazer 
paralíticos, cegos e surdos que se punham a andar, a ver e a ouvir, 
bendizendo o jovem profeta de Israel. 

 
Assim viveram dois anos. Preferiram viver sempre aquela vida 

errante e tão bela como a dos pássaros inebriados pelas cores da terra e pela 
doçura do céu... 
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Como se arrependiam agora dos momentos em que perguntavam 

ao Mestre, cheios de ambição e ansiosos por viver esses fortes acontecimentos 
que fazem palpitar violentamente os corações: “Senhor, quando se cumprirão 
em vós as Escrituras?”. Como eram insensatos! Não compreendiam, então, que 
toda a felicidade estava naquela convivência com Jesus? Não avaliaram o 
tesouro que possuíam e que deveriam desejar ter consigo pelo tempo mais 
dilatado possível? 

 
Os pormenores das suas existências, nos dois últimos anos, 

avultaram em suas lembranças; um púcaro de água fresca à sombra de uma 
tamareira; uma aragem sutil em certa tarde, quando se detiveram próximo a 
uma várzea enflorada de narcisos; um pássaro cantando numa fronde... 

 
Os dias corriam. O futuro, tão desejado, aproximava-se. Mas, 

ainda que fosse um futuro glorioso, não seria o fim dos dias serenos, dos dias 
em foram tão despreocupados como os lírios do campo? Por mais belo, por 
mais triunfante, o fim não seria sempre “o fim”? E não traria consigo a infinita 
tristeza que vem do sentimento da morte de todos os instantes vividos? 

 
Na próxima semana, continuamos. 

 


