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

para você e todos os seus. Sábado, como costumeiramente fazemos, é dia de 
partilhar mais um pouquinho da obra de Plínio Salgado, intitulada “Vida de 
Jesus”, editada pela editora Panorama. Seguimos para a última parte do capítulo 
“O divisor de águas”, continuando no chamado “Sermão do Monte”. Sigamos, 
pois, ao escrito: 

 

O DIVISOR DE ÁGUAS – Parte 12  
 
No “Sermão da Montanha”, Jesus nos ensina a orar. 
 
Escusa longos circunlóquios, porque Deus é a Inteligência 

Onisciente e sabe melhor do que nós o de que precisamos. O Pai deseja é a 
nossa atitude filial. Ela se resume numa síntese de tudo quanto poderiam dizer 
as súplicas mais vastas: 

 
- Orai assim, diz o Mestre: 
 
“Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome; venha 
o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu; o 
pão nosso de cada dia nos dá hoje; e perdoa-nos as nossas 
dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos 
devedores; e não nos deixes entrar em tentação; mas livra-nos do 
mal.” (Mateus 6:9-13). 
 
Se os homens a orassem profundamente e tudo fizessem para 

transformar em atos vivos o seu conteúdo, o mundo seria bem feliz! Essa oração 
traz em seu potencial todas as forças renovadoras da terra e todo o milagre 
transformador e salvador dos homens! 
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É o resumo do Sermão da Montanha. O ápice, de onde se 

descortinam os Séculos Novos. 
 
A noite vem chegando. Acendem-se as primeiras estrelas. A 

multidão escuta. O Mestre está encerrando o seu maravilhoso ensino: 
 
- Não jureis; não adultereis; não cometais falsos testemunhos; não 
ostenteis hipócrita religiosidade; não odieis; falai a verdade; sede 
castos; sede bons; sede humildes. 
 
O complicado formalismo farisaico vem por terra: 
 
- Nem todo o que me diz: “Senhor! Senhor! Entrará no Reino dos 
Céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai... 
 
O céu carrega-se de astros. O Mestre já não está falando apenas 

para aqueles milhares de felizes; fala para o Universo inteiro, para os séculos 
futuros: 

 
- “Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em 
prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a 
casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, 
sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa; 
contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo 
aquele que ouve estas minhas palavras, e não as põe em prática, 
será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa 
sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram 
os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu; e 
grande foi a sua queda. Ao concluir Jesus este discurso, as 
multidões se maravilhavam da sua doutrina; porque as ensinava 
como tendo autoridade, e não como os escribas.” (Mateus 7:24-
29). 
 
A multidão dispersou-se na noite de estrelas. 
 
Os corações estão abalados. 
 
Pelas sombras das encostas, escribas e fariseus confabulam. 
 
Pescadores, camponeses, pegureiros, soldados, publicanos, 

mercadores, artífices, homens e mulheres trocam impressões em voz baixa. Ao 
longo dos caminhos propaga-se um murmúrio de colmeia. 

 
Jesus desce lentamente a Montanha... 
 
 

 


