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

para você e todos os seus entes queridos. 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 7 
 
Mas eis que, repentinamente, são despertados. Ouvem vozes a 

conversar com o Mestre. 
 
No primeiro instante, acreditam que os outros discípulos vieram 

no encalço deles. Erguem-se, dão alguns passos na direção de Jesus e recuam 
deslumbrados. 

 
Esfregam os olhos, tornam a olhar, tornam a recuar com 

assombro. 
 
Desorientam-se, deitam a correr, mas param. Insistem, voltam 

ao ponto de onde divisam o Mestre, e eis que não conseguem demorar a vista 
no quadro arrebatador. 
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Arrojam-se por terra, porque não suportam contemplar Jesus, 

cujo semblante é outro, um semblante que não parece de carne e sangue, 
mas de luz de harmonias inconcebíveis. As próprias roupas do Mestre não são 
de tecido humano, porque resplandecem numa alvura mais alva do que a neve 
quando cintila ao sol. 

 
Jesus tem, à direita e à esquerda, Moisés e Elias. Conversa com 

eles. Que conversa? Os discípulos sentem as palavras, que são pronunciadas, 
nitidamente numa língua comum a todos os homens da terra, um idioma que 
eles, discípulos, nunca ouviram, mas que não podia deixar de existir. Um 
idioma feito de ritmos profundos e misteriosos e tão fácil de entender, que as 
próprias crianças, e os surdos, e os mudos o entenderiam. 

 
É a linguagem de Deus, a expressão da unidade suprema, na 

compreensão suprema. 
 
Linguagem feita de pensamentos diretos, linguagem diferente 

das linguagens opacas em que a inteligência se debate para exprimir os 
mundos permanentemente elaborados no recesso dos espíritos. 

 
Linguagem que tem qualquer coisa em comum com aquela 

mesma luz que irradia do Mestre e envolve Moisés e Elias, a Lei e os Profetas, 
e ilumina a montanha diante de cujo esplendor o sol parece uma pobre 
lâmpada. 

 
Jesus conversa com Moisés e Elias. Como sabem Pedro, Tiago e 

João que são Moisés e Elias? Sabem, pelo mesmo motivo por que veem Jesus 
transfigurado, e como sabiam antes que Jesus era o Cristo. 

 
Sobre que falam Jesus, Moisés e Elias? Falam exatamente sobre o 

mesmo tema que, desde Cesaréia de Filipe, entenebrecera as almas dos doze. 
 
A predição do Mestre, na caverna de Pã, despertara as sombras 

de todos os horrores da carne nas fisionomias dos discípulos, porque estavam 
com os seus corações voltados para as coisas terrenas. E, entretanto, essa 
mesma predição irradiava luz no alto da montanha onde Moisés e Elias se 
voltavam para a glória celeste. 

 
Uma luz que não era deste mundo; uma luz que não resultava de 

vibrações físicas; uma luz cuja visão independia das pupilas, porque os cegos 
poderiam vê-la. 

 
João, que a testemunhou, teve por ela o conhecimento do 

Divino. 
 
Na próxima semana, continuamos. 
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