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Meus queridos, bom dia! Um ótimo final de semana para você. Que 

você possa, juntamente com sua família, desfrutá-lo da melhor maneira e, 
especialmente, reservando bons momentos para estar a sós com Deus, 
meditando na sua Santa Palavra. Como de praxe, segue-se mais um pouquinho 
do livro “Vida de Jesus”, de Plínio Salgado. Segue-se o relato do “Sermão do 
Monte”, sempre com os apontamentos e ponderações do autor. Uma boa leitura! 

 

O DIVISOR DE ÁGUAS – Parte 11  
 
A alegria de viver é consequência da coragem de viver. Somos 

tristes quando não depositamos suficiente confiança em Deus. Então, erguemos 
nossas preces, porém, não somos capazes de dormir serenos. E ainda quando 
as prosperidades materiais nos bafejam, inquietamo-nos em face da volúvel 
fortuna. 

 
A paixão pelos bens terrenos avassala os espíritos. Porque 

ninguém quer servir a causa divina de modo integral. 
 
A desgraça do mundo, principalmente nos tempos atuais, é que a 

grande maioria dos chamados “cristãos” serve a dois senhores: a Deus e a 
Mámon. Os templos vivem cheios, mas o mundo vazio do Espírito de Cristo. Um 
falso cristianismo tende, cada vez mais, a aprisionar o Cristo nas igrejas. 
Ninguém o quer na sua mesa de trabalho, no seu clube, no seu partido, nos seus 
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salões, nos seus jornais, nos seus atos máximos e mínimos, na rua ou no lar. 
Que o bom Amigo fique nos Santuários; terá luz de velas, o incenso, o som de 
pianos e dos órgãos, o cântico bem elaborado dos fiéis; cá fora, porém, a sua 
presença é importuna. Aqui todos adoram a Mámon, o ídolo dos negócios 
temporais. 

 
Jesus bem o previu: 
 
- Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo 
consomem e onde os ladrões minam e roubam; mas ajuntai 
tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem e 
onde ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso 
tesouro aí estará também o vosso coração. 
 
E precisando claramente: 
 
- Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de odiar a um 
e amar a outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não 
podeis servir a Deus e Mámon. Por isso vos digo: não andeis 
cuidadosos quanto a vossa vida, pelo que haveis de vestir. Não é 
a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que vestido? 
 
E numa imagem de incomparável grandeza: 
 
- Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem segam, nem 
ajuntam em celeiros; e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes 
vós muito mais valor que elas? Olhai para os lírios do campo, como 
eles crescem; não trabalham, nem fiam; e eu vos digo que nem 
mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais vestiu como eles. 
Pois se Deus assim veste a erva do campo, que existe e amanhã 
é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de 
pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? 
que beberemos? ou com que vestiremos? Estas são as únicas 
preocupações dos gentios. Vosso Pai Celestial bem sabe que 
precisais de todas estas coisas; mas buscai, primeiro, o Reino de 
Deus e a sua justiça, e tudo o mais vos será acrescentado. Não vos 
inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de 
si mesmo. 
 
Ouvindo essas palavras, experimentamos secreta fortaleza; a 

confiança no Altíssimo se revigora em nosso peito; doce tranquilidade nos 
aquieta. 

 
- Qual de vós, com todos os vossos cuidados, poderá acrescentar 
um côvado à vossa estatura? 
 
Na verdade, é preciso trabalhar, diligenciar, para a manutenção da 

vida e da prole. O próprio Mestre trabalhou como carpinteiro. Ele nos ensinou, 
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no milagre de Caná, que o homem deve colaborar na obra divina. Mas a 
preocupação pelo que pode suceder, pelo que havemos de sofrer, torna-se 
agora menor; cumpre-nos, antes de tudo, buscar o Reino do Céu e a Justiça. O 
resto Deus proverá. Essa certeza torna-nos bons e abre por toda a terra largos 
sulcos de luz e de paz. 

 
- Não julgueis para que não sejais julgados. Com a medida com 
que tiverdes medido vos hão de medir. 
 
Cada um dos circunstantes terá recordado, a esta altura, do juízo 

temerário ou da sentença que lavrou contra o próximo. Entre todos, o mais 
inquieto é o juiz, que exerce a mais perigosa das tarefas. Diariamente ele joga 
uma partida com o diabo. Se perder, perde a alma sobre as folhas dos autos. 

 
“Com a medida com que medirdes, sereis medido”. Verifiquemos 

nosso metro! Não são apenas os juízes profissionais, que julgam; todos nós nos 
encontramos diante desse perigo. Nem sempre encaramos com espírito de 
misericórdia as faltas e defeitos do nosso próximo: 

 
- Por que reparas no argueiro que está no olho de teu irmão e não 
vês a trave que está no teu? Como dirás a teu irmão: deixa tirar o 
argueiro que está no teu olho, estando uma trave no teu? Tira, 
primeiro, ó hipócrita, a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o 
argueiro do olho de teu irmão! 
 
O Mestre sabe que o homem se acha tão desviado do céu, que 

difícil lhe será libertar-se dos vícios e vaidades aos quais longamente se 
entregou. O caminho do Reino de Deus parecer-lhe-á apertado, asfixiante; os 
gemidos das paixões erguer-se-ão como coro pungente. 

 
- Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o 
caminho que conduz à perdição e muitos entram por ela; e porque 
estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há 
que os encontram. 
 
O Pai Celeste, que tudo vê e tudo sabe, é, entretanto, o verdadeiro 

Pai amoroso e solícito. Como filhos, devemos procura-lo: 
 
- Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e encontreis; batei e abrir-vos-á. 
Aquele que pede, recebe; aquele que busca, encontra; àquele que 
bate, abrir-se-á. Qual de vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu 
filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma 
serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos 
filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus? 
 
Mas é preciso, de agora em diante, seguir esta regra: 
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- Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei-lhes 
também vós. 
 
Não basta a bondade passiva, como a dos estoicos, a contida no 

provérbio negativo do rabino Hilel: “Não fazer a outrem o que não queremos que 
nos façam”; impõe-se ao discípulo de Cristo uma caridade ativa, isto é, deve 
fazer a outrem o que desejaria que lhe fizessem. 
 


