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Bom dia, meus queridos amigos! Mais um final de semana. O meu 

desejo é que ele seja proveitoso para o seu descanso e aprofundamento na 
Santa Palavra do Senhor. Como de praxe, daremos hoje seguimento a mais um 
capítulo do livro “Vida de Jesus”, de autoria de Plínio Salgado. O capítulo é 
intitulado de “Era uma vez...”. Traz, inicialmente, um relato dos evangelhos 
de Lucas 14:15-24 e Mateus 22:1-14. Vamos ao escrito: 

 

ERA UMA VEZ... – Parte 1  
 
Certo homem promoveu uma grande ceia e convidou muitos 

amigos. 
 
À hora do festim mandou os servos avisá-los, dizendo-lhes: 
 
- Vinde, que tudo está preparado. 
 
Porém todos começaram a escusar-se. Alegava um: 
 
- Comprei um campo e necessito ir vê-lo: rogo-te que me 
dispenses. 
 
E outro: 
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- Adquiri cinco juntas de bois e vou experimentá-los; vê se me 
dás por escusado. 
 
E mais o outro: 
 
- Casei recentemente e não posso deixar a esposa; perdoa-me a 
ausência. 
 
Então o senhor, que promovia o banquete, amargurado diante da 

lauta mesa vazia de convivas, indignou-se e exclamou, dirigindo-se aos servos: 
 
- Ide depressa pelas ruas da cidade e trazei aqui os pobres, os 
aleijados, os mancos e os cegos. 
 
Horas depois, o mordomo veio ao senhor e disse-lhe: 
 
- Como determinastes, assim foi feito; a sala está cheia de 
estropiados, porém ainda há lugares vagos à mesa. 
 
O senhor respondeu-lhe: 
 
- Mandai os servos pelos caminhos e valados e trazei os 
vagabundos, os miseráveis que vagueiam pelos campos. Fazei-os 
entrar à força, para que a minha casa de encha. A ceia rejeitada 
pelos varões que convidei deve ser comida por eles. E que eles 
sejam recebidos com perfumes e música... (Lucas 14:15-24; 
Mateus 22:1-14). 
 
(Os judeus, decorridos 20 séculos, ainda não entenderam esta 

parábola... ou a entenderam demasiadamente! Ela, porém, não se aplica 
também a todos nós?). 

 
“Mestre que devemos fazer para alcançar as graças do 

Altíssimo?” 
 
- Havia numa cidade certo juiz que nem a Deus temia, nem 
respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade, 
uma viúva, que ia ter com ele dizendo: 
 
- Faze-me justiça contra meu adversário! 
 
O juiz resistiu longo tempo; no entanto, a viúva insistia sem 

cessar. E um dia, o juiz, cansado daquelas súplicas, disse de si para consigo: 
 
- Ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia 
com esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, 
enfim, não volte a importunar-me. 
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Ora, se o juiz, sendo iníquo, assim procedeu, como não 

procederão os corações justos e, acima de todos, Deus, que é supremo em 
bondade? Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele 
dia e noite, ainda que pareça tardio para com eles? 

 
Alguém, no meio da multidão, ouvindo falar acerca da justiça 

clamou: 
 
- Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança! 
 
Jesus respondeu: 
 
- Homem, quem me pôs a mim como juiz e repartidor entre vós? 
 
E, voltando-se para a turba: 
 
- A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. 
E ele dizia com seus botões: ‘Que farei? Não tenho onde recolher 
os meus frutos’ Raciocinando, depois, concluiu: ‘Derrubarei os 
meus celeiros e construirei outros maiores, e ali recolherei 
todas as minhas safras e os meus bens. E direi à minha alma: 
‘Tens em depósito muitos bens para muitos anos; descansa, e 
come, e bebe, e folga!’ 
 
Mas Deus, ouvindo-o, disse: “Louco! Esta noite te pedirão a tua 

alma. O que amontoaste, para quem será?’ 
 
Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com 

Deus. 
 


