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Meus queridos amigos, bom dia! Estamos no primeiro final de 

semana de 2016. O meu desejo é que você possa aproveitá-lo da melhor forma 
possível, muito especialmente podendo meditar nos ensinos do nosso Mestre 
Jesus. Começamos o ano continuando, no sábado, partilhando um pouco do 
livro "Vida de Jesus", de Plínio Salgado. Estamos no capítulo intitulado "O 
divisor de águas", seguindo agora para a última bem-aventurança. Na narrativa 
do autor, você poderá perceber o muito que podemos aproveitar para esse ano 
que se inicia, especialmente quando o autor vai discorrer sobre "a cidade nova 
que se ergue sobre a cidade velha". 

 
Vamos ao escrito:  
 

O DIVISOR DE ÁGUAS - Parte 7 
 
O Mestre encerra a enumeração das bem-aventuranças dizendo: 
 
- Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da 

Justiça, porque deles é Reino dos Céus. 
 
E acrescenta: 
 
- Sereis bem-aventurados quando vos injuriarem, e perseguirem, 

e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-
vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os 
profetas que foram antes de vós. 
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Esta promessa nos anima a trabalhar pela divulgação das outras. 

Ademais, não é justo guardamos avaramente conosco o ensino recebido. 
 
Os descobridores de novos continentes não sofrem reter o 

segredo para si; volvem as caravelas ao Velho Mundo e anunciam a existência 
de paragens até então desconhecidas. É da natureza humana esse imperioso 
desejo de revelar. 

 
Arquimedes, ao descobrir, no banho, a lei que tem o seu nome, 

salta, para as ruas de Siracusa, nu como estava, a bradar: "Eureca! Eureca!". 
Certa vez, um curioso, que seria mais tarde grande pintor da Renascença, 
detinha-se a assistir ao trabalho de um artista do pincel, eis senão quando, 
sentindo em si mesmo a flama da arte, não se contém e corre a gritar: "Anche 
io sono pittore!" No Evangelho, encontramos Filipe, a procurar ansioso 
Natanael, a fim de anunciar haver descoberto "Aquele e quem Moisés falara". 

 
Após ouvir as bem-aventuranças no alto da montanha, também 

nós teremos feito uma descoberta tão grande, que não podemos encerrar-nos 
em silêncio. Queremos que todos participem da festa que anda com nossa 
alma. 

 
Nos dias de prazer, ninguém ilumina a casa, fazendo tocar a 

música e servir iguarias e bebidas, para se regozijar sozinho; ao contrário, 
expede convites e deseja, entre os comensais, que não falte um só daqueles a 
quem estima. 

 
Ouvir a palavra de Jesus é querer que todos a ouçam. Desde que 

a ouvimos, tornando-nos arautos do Evangelho. 
 
Temos de ser indiscretos; é o próprio Mestre quem nos manda 

anunciar do alto dos terraços o que lhe ouvimos em voz baixa. 
 
E não há escusas com o alegar existirem, para tanto, os 

pregadores (padres, pastores e missionários); e estes compete o maior 
encargo, e nem com isso nos desoneram de quanto nos cumpre como 
beneficiários da graça e anunciadores da Verdade. 

 
Ora, a verdade de Cristo, mesmo sendo a mais doce, é a mais 

dura das verdades. Propagá-la é despertar ódios e violência. 
 
É uma cidade nova que se ergue sobre uma cidade velha. Torna-

se necessário rasgar avenidas, o que exige demolições; estabelecer redes de 
esgoto, o que implica em abrir valas e fossas; nivelar os altos e aterrar os 
baixos, o que importa em revolver entulhos, armar andaimes; e tudo isso aflige 
os velhos habitantes, oferece-lhes um aspecto de desordem intolerável. 
Ninguém quer deixar os seus cômodos, no entretanto é necessário que, para a 
higiene e segurança de todos, seja construída a Cidade Nova. 
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Não deixam de ter suas razões, e de certo modo justificáveis, 

aqueles que se veem forçados a abandonar, pelas exigências do novo, os 
costumes antigos. É sempre com dor de coração que alguém se despede da 
casa velha, onde transcorreram cenas felizes; dos móveis, aos quais o corpo e 
a vista se habituaram e cujo aspecto parece evocar pequenos trechos de uma 
existência. Com mais intensa dor o homem abandona um modo de ser ao qual 
longamente se conformou. E a doutrina de Cristo, na sua simplicidade, é de 
uma exigência tremenda. 

 
Aos que nada possuem, aos que não conheceram as coisas 

agradáveis oferecidas pelo mundo não é possível avaliar o que representa para 
os possuidores e gozadores o abandono dos bens e dos prazeres. Abandoná-
los é tão difícil como a luta travada pelos que se viciaram no álcool, na cocaína, 
na morfina, quando precisam deixar o vício degradante. Há uma lógica especial 
para justificar o prosseguimento da intoxicação. Desculpas, raciocínios falsos 
acodem. Não é diferente o homem de uma sociedade que perdeu o senso 
moral. Todos os argumentos lhe servem para reagir contra a mudança do seu 
modo de ser. Esgota recursos da inteligência, explicando-se, justificando-se. A 
vida, encarada por outro prisma, perde para ele o sabor. 

 
E, do mesmo modo como o toxicomaníaco não acha nenhum 

prazer no mundo quando não o entrevê através da super-excitação nervosa 
habitual, também os inebriados pelo conceito pagão dos fenômenos da 
natureza não sentem, fora da deturpada sensibilidade, nenhum atrativo no 
espetáculo da vida. 

 
A acusação dos modernos filósofos paganizantes ao Cristianismo, 

de ser este a doutrina da tristeza, não difere da argumentação dos alcoólatras 
quando dizem que fora da bebida não podem compreender a alegria. A palavra 
do néo-paganismo não é original; muito antes dela, Juliano, o apóstata, 
pretextava lutar pela volta à religião olímpica por ser alegre e forte, com suas 
lupercais orgíacas e o culto dos deuses violentos. 

 
Até certa altura, Rousseau escuta, sem distinguir onde, o clarim 

da verdade, quando diz que o homem inicialmente é bom, mas a sociedade o 
corrompe. Realmente, abstraindo o "homem natural" do conceito de Jean 
Jacques, é evidente que o ser humano, segundo se aproxima ou se afasta de 
Deus, é bom ou mau. 

 
Alongando-se das verdades eternas, o homem perde a percepção 

das linhas simples, das tonalidades puras concedidas por Deus; lança-se na 
confusão dos sentimentos, perturba os sentidos e as ideias e acaba por abdicar 
da própria personalidade (ou deixa-se aflorar pela carnalidade), subordinando-
se à mutação constante dos efêmeros, dos impositivos transitórios do meio 
externo. Julgando-se livre, desorienta-se e escraviza-se; imaginando-se forte, é 
fraco; supondo-se feliz, é desgraçado; e, querendo ser alegre, é triste. 


