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 Meus queridos amigos, bom dia! Um ótimo 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 a quinta parte deste 
capítulo:   

  

SOBRE O VÉRTICE DA PIRÂMIDE – Parte 5 
 
Surda melancolia entrava na alma dos discípulos. Funda 

amargura feita de saudade e de medo. Medo do quê? Não sabiam explicar. No 
entanto, sobressaltavam-se olhando uns para os outros atentamente. 

 
Certa noite, Judas disse: 
 
- Que pretenderá ele de nós? 
 
Pedro respondeu: 
 
- Não importa; a nós nos cumpre ouvi-lo e obedecer-lhe. 
 
Mas Judas, com falsidade: 
 
- Somos amigos do Mestre e não devemos ficar inertes diante dos 

perigos que o ameaçam. É natural que ele nos diga “sacrificar-me-ei”, porém 
não é justo que o permitamos, como o fizeram os discípulos de João Batista. 

 
- Jesus é o Cristo, o filho de Deus-Vivo, retrucou Pedro. 
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- Que dizes? O filho de Deus não tem força para se livrar de seus 
assassinos? 

 
Tomé murmurou: 
 
- Talvez ele nos dê um sinal... 
- O sinal será livrar-se da morte, disse Judas. 
- Ele vencerá a morte, interveio o jovem João, filho de Zebedeu. 
- Mas foi ele mesmo quem anunciou que morreria, atalhou Judas. 
- Ressuscitará dos mortos! Exclamou André. 
- Quem nos garante que assim será? Perguntou Judas. 
- Ele! Bradou Pedro. 
- Ele! Repetiram os outros dez. 
- Ninguém acreditará... retrucou Judas melancolicamente. Os 

homens creem mais nas desgraças do que na fortuna. Os homens creem mais 
na morte do que na vida. Eles não sabem negar as coisas negativas, porque 
elas se manifestam de maneira mais forte do que todas as coisas que 
afirmam. É da índole dos homens... Que dizes, Tomé? 

 
Tomé refletiu e disse: 
 
- Quem vê não pode deixar de crer. 
 
Judas riu nervosamente: 
 
- Também vós outros pensais assim, como Tomé? 
- Por certo! Exclamou Natanael. 
- És bem o filho das montanhas nazarenas e seu me admiro de 

não teres também desejado atirar o Mestre do alto do rochedo, naquela 
tarde, depois do escândalo da Sinagoga! Pois naquela ocasião Jesus não pode 
fazer nenhum milagre... 

 
Simão Pedro começava a irritar-se: 
 
- Por que nos falas assim, Judas? Não sabes que amamos o Mestre 

e por ele estamos dispostos a todos os sacrifícios? 
 
- Tú? Gargalhou Judas sarcasticamente. 
- Eu! Gritou Pedro, avançando e batendo com o punho cerrado no 

peito. 
 
Judas assumiu um ar compungido: 
 
- Que fizeram os discípulos de João Batista, quando seu mestre 

foi degolado por Ântipas? Fugiram! Alguns aderiram a nós, outros aos essênios, 
ainda outros aos zelotes, e enquanto muitos se reconciliaram com os próprios 
herodianos, que o mataram... 
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- João Batista não era a luz, mas apenas testificava da luz! 

Exclamou João, filho de Zebedeu. 
 
- E Jesus? Perguntou Judas. 
- Jesus é o filho de Deus! Frisou Pedro. 
- Sim, tornou Judas; bem sei que João Batista era um homem e, 

como homem, foi morto, e morto com dignidade, pois que o degolaram. Não 
compreendemos, portanto, como Jesus que proclamamos o Cristo, haja de 
morrer segundo anuncia, indignamente, à maneira de um salteador... Ou 
Jesus é filho de Deus, e patenteia um sinal, e neste caso não o matam, ou não 
o é, ninguém acreditará na sua ressurreição, a menos que restaure, a ferro e 
fogo, o trono de Israel. Não nos dando, porém, um sinal antes da sua morte, 
como poderemos acreditar e arcar com todas as perigosas consequências da 
nossa pertinácia? 

 
- O Pai Celeste nos assistirá? Disse o jovem João. 
- Negais ao Pai Celeste o valor da inteligência que nos deu para 

raciocinarmos? Que vale então a Lei de Moisés e a palavra dos Profetas, se 
Jesus nos leva a crer cegamente, exigindo uma fé em muitos pontos 
contraditória com os livros sagrados? 

 
Mateus interveio: 
- Não sabeis que o Mestre não veio revogar a Lei, mas dar-lhe 

cumprimento? 
- Assim o disse no discurso da Montanha, acrescentou João. 
 
- Mas não é o próprio Mestre quem discute com os escribas, 

usando da própria dialética por eles empregada, para interpretar a seu modo 
os textos da Lei? Não vos lembrais do raciocínio que Jesus empregou para 
explicar em Cafarnaum que podia curar no sábado? Como não quereis agora 
raciocinar, a tempo de evitarmos uma desgraça? 

 
- Tens medo, Judas! Exclamou Pedro. 
 
- Tenho juízo, Pedro! Retrucou Judas. O medroso és tu. Pensas 

que não venho reparando nos teus modos, desde Cesaréia de Filipe? E pensais 
vós todos que o Mestre não vos observa: Estais a tremer de terror. Só eu, filho 
de Simão de Cariot, estou sereno, senhor de mim, e não deixarei um instante 
de vigiar... 

 
Na próxima semana, continuamos. 


