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Meus queridos amigos, bom dia! Um ótimo sábado para você e um 

final de semana proveitoso para você e todos os seus. Seguimos, como de 
praxe, com o livro “Vida de Jesus”, de Plínio Salgado, edição da editora 
Panorama, da década de cinquenta. Estamos no capítulo intitulado “O divisor de 
águas”, com enfoque no “Sermão do Monte”. Vamos ao escrito? Adiante segue: 

 

O DIVISOR DE ÁGUAS – Parte 10 
 
Mas, eis que Jesus nos eleva à maior altura, à qual jamais subiram 

os grandes da humanidade. Nem Sócrates, nem Platão, em toda a 
magnanimidade de seus corações, ensinaram o homem perdoar aos seus 
inimigos. Os próprios profetas de Israel silenciaram a esse respeito. Porém Jesus 
ultrapassa os limites do perdão: 

 
- Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei 
bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos 
perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos Céus, 
o qual faz que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça 
sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que 
mérito tereis? Não fazem os pagãos o mesmo? 
 
Essa culminância moral causa vertigem aos corações. E, no 

entanto, no dia em que cada um dos homens assumir corajosamente tão 
luminosa atitude, a humanidade inteira será feliz e, por conseguinte, felizes, um 
por um, os seres humanos. Os povos, porém, possuindo, há vinte séculos, essa 
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chave maravilhosa, nunca se dispuseram a servir-se dela para abrir a porta da 
paz. Apesar disso, Jesus confia em nós: 

 
- Sede perfeitos como vosso Pai que está no Céu! 
 
Tão grande confiança nos dignifica e envergonha. O Mestre julga 

possível a aproximação das almas à Fonte Eterna de onde provieram. Ele veio 
ao mundo justamente para elevar-nos da condição em que nos achamos. 
Sentimo-nos glorificados em Cristo e, ao mesmo tempo, envergonhados por não 
poder corresponder a tão honroso tratamento... 

 
O sermão da montanha prossegue na tarde evanescente. Aquelas 

palavras abalam os fundamentos de um velho mundo cruel. A vida oferece-se 
aos olhos de cada ouvinte, sob feição inteiramente nova e grandeza jamais 
suspeitada. 

 
- Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para 
serdes vistos por eles, do contrário não tereis merecimento diante 
de vosso Pai, que está nos Céus. Quando, pois, derdes esmola, 
não façais tocar trombeta diante de vós como os hipócritas nas 
sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em 
verdade vos digo que assim procedendo, já receberam eles sua 
recompensa. Mas quando derdes esmolas, não saiba a vossa mão 
esquerda o que fez a direita, para que a vossa esmola seja dada 
ocultamente; e vosso Pai, que vê em oculto, vos recompensará 
publicamente. 
 
Nunca fora ensinado fazer o bem de maneira tão bela. E aqueles 

que o fizeram algum dia, com maior sigilo do que os criminosos ao praticar o seu 
crime, conhecem a alegria que a lembrança do seu ato desperta no íntimo da 
consciência. 

 
A oração, também, a mais linda, a mais eloquente, é a que fala pela 

boca do silêncio, nos esconderijos da soledade: 
 
- Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que se 
comprazem em orar de pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, 
para serem vistos pelos homens; em verdade vos digo que os 
homens recebem seu galardão. Mas vós, quando orardes, entrai 
no vosso aposento e, fechando a porta, orai a vosso Pai, que vê 
secretamente e vos recompensará. 
 
... O Mestre não quer batedores de peito, que, a propósito de tudo, 

cerram os olhos ou reviram as pupilas para cima, ou curvam a cabeça e falam 
mansinho, aflautando a voz. O que ele quer são gestos e atos sinceros, 
fisionomias cheias de naturalidade e de confiança filial... A prece coletiva sobe a 
Deus, como um coro de louvores, e confirma de modo comovente a comunhão 
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dos que se encontram em Cristo; ela, porém, não nos exclui da felicidade 
secreta, que sentimos quando falamos sozinhos com o nosso Pai. 

 
O verdadeiro discípulo não deita cartaz de seus íntimos sacrifícios: 
 
- Quando jejuardes (ensina Jesus), não vos mostreis contristados 
como os hipócritas, que desfiguram o rosto para os homens 
saberem que jejuaram. Ao contrário, quando jejuardes, lavai o 
vosso rosto, perfumai vossos cabelos, para não parecer aos 
homens que fazeis sacrifício, e vosso Pai, que está oculto, que tudo 
vê em oculto, vos recompensará. 
 
Este preceito não se aplica apenas ao jejum... o Mestre não quer 

discípulos tristes. Sua palavra é: “Exultai, alegrai-vos!” Nada de amarguras 
ostensivas, de lágrimas a qualquer pretexto, de rancor, de mau humor... 

 
A vida é bela desde o momento em que a Verdade foi revelada. O 

nosso dever é semear alegrias! Apresentar as boas-novas do Evangelho. 
 
“Põe no teu rosto a esperança e guarda no coração a dor profunda” 

– ensinou Virgílio na “Eneida”; porém, Jesus vai mais alto, porque nos manda 
exultar com a própria dor. 

 
Não se trata de estoicismo, que faz da dor um fim. A dor para o 

estoico é uma fatalidade; para o cristão é o desvio da finalidade superior a que 
fomos destinados. O estoico é um conformista; o cristão é um combatente. 

 
O Mestre não mandou aumentar, mas diminuir as dores sobre a 

terra. A boa-nova declara guerra ao sofrimento humano. Amar o próximo, 
perdoar ofensas, orar pelos inimigos, ajudar quem necessita, ser misericordioso, 
socorrer, curar, consolar, animar, tudo isso não é combate contra todos os 
motivos que fazem a humanidade sofrer? 

 
Num século de surdos tédios e de desesperos subterrâneos, como 

o nosso, urge acordar as luzes da aurora e as cores da primavera pelo milagre 
de Cristo. 
 


