
 

Roberto de Albuquerque Cezar 

Queridos amigos, 
bom dia! Um ótimo final de 
semana para você e todos os 
seus familiares. Sábado, como 
de costume, é dia de 
perpassarmos pelos escritos 
de Plínio Salgado, no seu livro 
“Vida de Jesus”, da editora 
Panorama. Não é uma obra 
recente, mas das antigas, 
publicada em 1950. A 
linguagem é poética e vale a 
pena ser lida sem pressa, não 
em fast-food, mas no slow-
food.  

 
Estamos 

seguindo pelo capítulo “O 
divisor de águas”, que retrata 
as bem-aventuranças. Na 
semana passada, vimos a 
última 
(http://reflexoesesyes.files.wordpress.com/2016/01/02-01-2016-o-divisor-de-
aguas-parte-7.pdf) e hoje o autor continua na mesma temática, fazendo uma 
série de elucubrações sobre o impacto dessas palavras Santas, irradiadas da 
boca do Salvador, em cima de um monte. Segue o escrito: 

 

O DIVISOR DE ÁGUAS – Parte 8 
 
É a esse homem, perdido na floresta dos desejos, que o discípulo 

de Cristo tem de procurar toma-lo pela mão, trazê-lo para fora, onde a 
paisagem se amplia e de onde se pode contemplar o céu. 

 
O “homem perdido” não quer sair para o descampado. Habituou-

se à escuridão da mata, aos sortilégios dos bosques umbrosos. A sua vista já 
não tolera os raios solares. Resiste, argumenta, explica, raciocina com 
raciocínio dos que não veem o sol há muito tempo. Conformou-se de tal sorte 
às trevas, que nada distingue na paisagem solar. 

 
Após esgotar os recursos da argumentação, o “homem perdido” 

foge. É preciso ir procurá-lo, descobri-lo, insistir com ele. Mas, sentindo-se 
descoberto, o “homem perdido” reage. De uma fé frágil e mística, chama pelos 
gênios da floresta, pelos gnomos, pelas fadas em que acredita. Seus gritos 
repercutem, despertando ecos adormecidos. O discípulo de Jesus aperta o 
cerco e é então que o “perdido”, levado ao desespero agride. 
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A agressão chama-se ironia, desdém, sarcasmo, como também 
pode chamar-se prisão, espancamento, ignomínia, calúnia e morte. A agressão 
é legítima: o mal defende-se e ataca. E é então pouco, isso que o discípulo 
pretende daqueles a quem anuncia o Evangelho? 

 
A vaidade, o comodismo, a presunção do saber, os deliciosos 

prazeres do corpo, os afetos impuros, mas envolventes e dominadores, a 
volúpia de esmagar os mais fracos, a glória de ser implacável para com os 
inimigos, e esse licor de deuses, a quem chama de vingança, tudo isso não 
constitui a razão de ser da vida pagã? 

 
Há seres humanos gemendo? Há aflições sobre a terra? Amanhã 

o feliz de agora mergulhará no oceano da dor e das lágrimas? Que importa 
àquele que está surdo do prazer e cego da volúpia? É preciso agarrar os 
farrapos do efêmero, cingir-se a eles, defendê-los e viver intensamente a hora 
que passa. E urge, por consequência, combater, com todas as armas ao 
estranho discípulo de um estranho Mestre, que pretende subverter a ordem das 
coisas... 

 
A batalha deflagra-se por todos os recantos da terra. Os apóstolos 

são lapidados, crucificados, degolados, enforcados; mas outros surgem e a luta 
jamais terá fim, até a consumação dos séculos. 

 
Sob mil formas, o inimigo acometerá os discípulos. Cada tempo 

assumirá a sua feição, mas, debaixo de todas elas, estará o “mundo dos 
homens”, que escraviza o homem, lutando contra o “mundo de Deus”, que 
liberta o homem dos homens. 

 
O martírio dos discípulos será físico e moral. Serão julgados e 

sofrerão insultos. Reis e filósofos, homens de armas e homens de letras, ricos 
e pobres, gênios e medíocres, porém todos chumbados à terra, odiando o céu, 
ébrios do poder que usufruem os do pensamento que expendem, orgulhosos 
pelas façanhas guerreiras ou pelos êxitos literários, embalados pela opulência 
ou oprimidos pela miséria, contentes na ventura ou soturnos na desgraça, 
brilhantes na faculdade criadora ou mesquinhos na estreiteza da inteligência – 
todos, em todos os séculos, se levantarão contra o discípulo, odiá-lo-ão, 
porque ele lhes fala uma linguagem só perceptível aos capazes de “nascer 
outra vez”. 

 
Que pretendem esses homens que Jesus manda pela terra? 

Apenas isto: deslocar o eixo do mundo. 
 
É natural que o mundo se levante contra eles. Eles insistem e 

persistem... há uma recompensa imortal. 
 
Na próxima semana tem mais... 


