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

para você e todos os seus entes queridos. Sábado é dia de singrarmos pelos 
escritos de Plínio Salgado. Estamos no capítulo intitulado o “O Divisor de 
Águas”, subdivido em várias partes. Disponibilizaremos a nona, que continua 
os apontamentos do autor com relação as bem-aventuranças, lançadas pelos 
lábios do próprio Senhor do alto de uma montanha. O livro, é sempre 
importante destacar, foi escrito e publicado na década de 1950. Sigamos, 
então, a porção reservada para hoje: 

 

O DIVISOR DE ÁGUAS – Parte 9 
 
E a Lei? E os Profetas? De agora em diante deviam vigorar? 
 
- Não cuides que vim destruir a Lei e os Profetas; não vim ab-

rogar, mas cumprir. 
 
É mister transportar para o mundo subjetivo os deveres aceitos 

em relação aos atos objetivos. Ao contrário dos fariseus legalista, Jesus quer 
fazer viver a Lei, fazendo viver o “espírito da Lei”. 

 
- Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de 

nenhum modo entrareis no Reino dos Céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: 
não matarás; eu, porém, vos digo que qualquer que lhe disser raca, será réu de 
conselho; e o que injuriar merecerá as penais infernais. Portanto, se trouxerdes 
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a vossa oferta ao altar e aí vos lembrardes que vosso irmão tem qualquer coisa 
contra vós, deixai ali a oferta e ide reconciliar-vos primeiro com vosso irmão, e 
depois voltai e oferecei a vossa oferta. 

 
Jesus quer afastar os homens dos crimes, afastando-os da 

ocasião de praticá-los. A própria ocasião, não repelida, constitui culpa: 
 
- Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, 

porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já em 
seu coração cometeu adultério com ela. 

 
O Mestre sabe que todos os crimes começam na mente e com um 

olhar. O flirt, tolerado complacentemente nos tempos modernos e que é tão 
velho como os tempos antigos, pode constituir, sem mais acessórios, o crime 
de adultério. 

 
Quando considerarmos que esse delito se multiplica nos dias 

presentes, nos salões, nas praias, nas ruas, é que podemos compreender as 
razões da maledicência, dos homicídios, dos suicídios, a vergonha de tantas 
famílias, a desgraça de filhos inocentes, todas as tragédias em número tão 
avultado numa sociedade que se diz cristã. 

 
O crime oculta-se numa frase galante, num telefonema, num 

sorriso, num olhar; justifica-se com tanta elegância e tunda-se em regras tão 
comezinhas do bom tom, que o psicólogo arguto arrisca-se a ridículo, se 
pretender aconselhar a menor cautela. E, no entanto, todas as desgraças, que 
alimentam as colunas dos jornais, não tiveram outra origem. As famílias sabem 
e toleram; pais, maridos, irmãos, sem virilidade nem dignidade, fazem vista 
grossa a esse mundo brilhante. A maior parte não abre a boca, porque também 
se locupleta das facilidades que encontra. E cada qual, ridicularizando o 
infortúnio já patente do vizinho, se esquece de que o seu não está longe, uma 
vez que o interessado é sempre o último a saber... 

 
Em todos os aspectos do drama moderno – como, aliás, de todos 

os tempos – falta uma luz, para clarear a inteligência dos loucos e 
inconsequentes: a luz de Cristo. 

  
Jesus, prossegue o maravilhoso sermão, usando de hipérboles 

cujo sentido os medíocres não apreendem: 
 
- Se o vosso olho direito vos escandaliza, arrancai-o e atirai-o 

para longe de vós... Se a vossa mão direita vos escandalizar, cortai-a e atirai-a 
longe de vós... 

 
- Ouviste que foi dito: olho por olho, dente por dente; eu, porém, 

vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer vos bater na face direita, 
ofereçais também a outra. E ao pleitear convosco o tirar-vos o vestido, largai 
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também a capa; e se alguém vos obrigar a caminhar uma légua, caminhai 
duas... 

 
Os intérpretes malévolos do Mestre isolam as forças de 

expressão de seus discursos, uns para condená-los, outros para se 
adstringirem ao conceito literal. Mas os corações sinceros compreendem tudo. 

 
Arrancar o olho, cortar a mão, bem sabem o que é, aqueles que 

tiveram que abandonar coisas queridas, porque eram motivo de pecado... 
 
Não resistir ao mal não é cruzar os braços, anuir com o crime. É 

não usar das mesmas armas dos maus, não responder ao ódio com o ódio, 
evitar contendas estéreis e discórdias por motivos mesquinhos. Em outra 
passagem do Evangelho, Jesus declara que não veio trazer paz ao mundo, e 
toda a sua vida é um exemplo de bom combate ao mal, na significação 
profunda do mal. 

 
É preciso ter o coração limpo, para aceitar o Evangelho, como um 

todo de harmonia, coerência e equilíbrio. 
 
Na próxima semana, seguiremos com a décima parte do escrito. 


