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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 sexta parte deste 
capítulo:   

  

SOBRE O VÉRTICE DA PIRÂMIDE – Parte 6 
 
No dia seguinte, a tristeza era maior, mais pesada e opressiva 

sobre os discípulos. Estavam próximas a Naim e, desde que a madrugada 
apontara, puseram-se em marcha com o Mestre, contornando os flancos do 
Pequeno Hérmon e passando fora do povoado de Endor. Por volta da hora 
sexta, ao findar da refeição, junto a um regato, Jesus ordenou aos discípulos 
que o esperassem e, chamando Pedro e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, 
pôs-se a galgar com eles a montanha do Tabor. 

 
No céu, de azul profundo, sem uma nuvem, brilhava o sol de 

agosto. Era o tempo dos grandes calores do estio. A subida, até o cimo da 
montanha, deveria fazer-se em mais de quatro horas, pelo caminho que se 
encaracolava em espiral por entre a vegetação agreste. 

 
A proporção que Jesus e os três discípulos subiam, a paisagem 

alargava-se por todos os lados. Desenrolavam-se os campos de Jezrael, com a 
tonalidade pardacenta dos trigais ceifados e a orla verde escura das 
pastagens, onde os rebanhos se disseminaram, misturando-se com alvacentos 
blocos de pedra. Quando o caminho, torcicolando, galgava a face oriental da 
montanha, o vale do Jordão rasgava-se profundo, como uma fita de luz; o 
Jarnac descia dos cerros de Bázan, coroados de cedros; e, emergindo ao sul, 
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ao fundo dos bosques, recortava-se o perfil quase diáfano da serra de Galaad. 
Para os lados do norte, o lago de Genezaré, em tons de turquesa, cintilava, 
emplumado de velas brancas; e, à semelhança de rebanhos de cabras, 
alvejavam ao sol, nas margens ensombradas de palmeiras, as casas de 
Tiberíade, Tariquéia, Cafarnaum, Magdala, e Betsaida. Algumas voltas mais, 
e, pela garganta aberta entre o Monte Carmelo e os contrafortes do Líbano, 
surgiu, como um olho azul-escuro, uma nesga do Mediterrâneo, o velho mar 
de Tiro, onde transitavam as galeras romanas. 

 
O Tabor é uma montanha isolada, de silhueta redonda como um 

disco. No seu pícaro, a vista não se detém impedida por anteparos próximos. 
Sobre a ondulação dos contrafortes da cadeia de Neftali, ao fundo do lago, 
alveja a cabeça longínqua do Grande Hérmon; do lado oposto, ao sul, o 
Gelboé se erige como alto muro sombrio. 

 
Jesus e os três discípulos atingem o pico da montanha às quatro 

horas da tarde. Os dias são longos em agosto, a noite ainda levará cinco horas 
para chegar. O Mestre, por certo, vai pernoitar ali, como é do seu costume, 
quando se isola para se entregar às orações profundas. 

 
Os discípulos olham em torno, cansados pela ascensão, 

deslumbrados pelo panorama que parece riscado a compasso, com tinta azul. 
No verão, o ar é tão sutil, que se distinguem os pormenores das paisagens. 
Não há uma nuvem no céu. O sol escalda, murchando os caules das flores 
silvestres e ressecando os arbustos que orlam a clareira onde o Mestre e os 
discípulos se detém. 

 
Pedro, João e Tiago, estendendo os braços, mostram as cidades, 

o lago e os rios, as montanhas e as estradas familiares. O silêncio é absoluto. 
Nem um rumor de asa, um estalido de inseto sobre as folhas. 

 
O Mestre afastou-se, galgando o ponto mais alto. Com os 

cotovelos sobre uma pedra, ajoelha-se. A sua imobilidade é completa. 
 
Os discípulos também se ajoelham, sob a ramagem de um 

arbusto. Calam-se. E, agora, a quietude deles; a taciturnidade das coisas; a 
imagem do Mestre, numa paralisação de estátua; e, em torno, o céu e a terra, 
sem a mais leve palpitação, -- tudo aquilo se vai transcendentalizando, sem a 
mais leve palpitação... 

 
As pobres almas, dos discípulos não têm, entretanto, forças para 

caminhar além do Silêncio, penetrando naquelas regiões de diafaneidades 
imponderáveis, onde o Mestre se encontra, face a face, com o Absoluto. Seus 
corpos fatigados pesam como chumbo. O mormaço, o esforço físico 
despendido e o esforço mental, ainda maior, gasto em lutar com a exaustão 
de suas energias, tudo isso, pouco a pouco, se resolve em fadiga irresistível. 
As pálpebras caem; os músculos aflouxam-se. 
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Pedro, João e Tiago adormecem. 
 
Na próxima semana, continuamos. 

 


