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Estimadíssimos amigos, bom dia! Uma magnífica semana para 

você e todos os seus familiares. Ao fazermos a leitura das Santas Palavras, 
encontramos várias e várias oportunidades em que Jesus participava, 
comunitariamente, de uma refeição. Esteve na casa de Zaqueu, de Marta e 
Maria e, também, entre Fariseus e Mestres da Lei. 

 
Quando esteve na casa de Marta e Maria, as preocupações de 

Marta, como anfitriã, voltaram-se a refeição e ao ambiente, ao tempo em que 
Maria sentou-se ao lado do Salvador e ficou a contemplá-lo, demoradamente, 
conversando com o Mestre e deleitando-se nos seus ensinamentos. 

 
Mas, Jesus, o Príncipe da Paz, o Rei dos Reis, também foi a casa 

de um Fariseu para cear com ele. É o relato que encontramos no evangelho de 
Lucas 11. O Fariseu era, digamos assim, uma ordem religiosa extremamente 
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dedicada a leitura da Torá e observância dos seus escritos. Em um sentido 
mais lato, a Torá consistia no registro de toda a tradição judaica e, numa 
interpretação mais restritiva, compunha-se do pentateuco. 

 
E quando Jesus chegou à casa do Fariseu, convidado a participar 

da refeição, imediatamente assentou-se. A atenção do Fariseu, contudo, a 
exemplo do que aconteceu com Marta, não se voltou para o Salvador, mas na 
Torá, na Lei. Os fariseus, como todos os judeus, observando uma “tradição” 
dos antigos, não comiam sem lavar as mãos muitas e muitas vezes antes das 
refeições (Marcos 7:3-4), razão pela qual aquele anfitrião ficou surpreso com 
a quebra daquele preceito. 

 
Jesus, no tocante a preocupação externada por aquele religioso, 

sentenciou: "Vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas 
interiormente estão cheios de ganância e da maldade”. (Lucas 11:39). 

 
Mas Jesus continuou a falhar-lhes dessas tolas tradições e 

preocupações e no Capítulo 12, do mesmo Evangelho de Lucas, ao contar uma 
parábola, para uma “multidão de milhares de pessoas” (v. 1), relatou a 
história de um homem muito rico, cuja preocupação seria a construção de 
novos celeiros, muito maiores que os anteriores, para abrigarem uma grande 
colheita. No que se refere a essa intensão de acumular, acumular cada vez 
mais, o Mestre concluiu: “‘Insensato! Esta mesma noite a sua vida lhe será 
exigida. Então, quem ficará com o que você preparou?’ "Assim acontece com 
quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus" (Lucas 
12:20-21). 

 
Nesse contexto, lembrei de um escrito intitulado “A fábula do rei 

e suas quatro esposas”, de autoria desconhecida. Compartilho: 
 

A FÁBULA DO REI E SUAS 4 ESPOSAS 
 
Era uma vez... um rei que tinha quatro esposas. 
 
Ele amava a quarta esposa demais, e vivia dando-lhe lindos 

presentes, joias e roupas caras. Ele dava-lhe de tudo e sempre do melhor. 
 
Ele amava muito sua terceira esposa e gostava de exibi-la aos 

reinados vizinhos. Contudo, ele tinha medo que um dia ela o deixasse por 
outro rei. 

 
Ele também amava sua segunda esposa. Ela era sua confidente e 

estava sempre pronta para ele, com amabilidade e paciência. Sempre que o 
rei tinha que enfrentar um problema, ele confiava nela para atravessar esses 
tempos de dificuldade. 
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A primeira esposa era uma parceira muito leal e fazia tudo o que 
estava ao seu alcance para preservar o seu reinado com todo o seu poder e 
relevância. Mas, ele não amava a primeira esposa, e apesar dela o amar 
profundamente, ele mal tomava conhecimento dela. 

 
Um dia, o rei caiu doente gravemente, percebendo que o seu fim 

estava próximo. Ele pensou em toda a luxúria da sua vida e ponderou: 
 
- É, agora eu tenho quatro esposas, mas quando eu morrer, com 

quantas poderei contar? 
 
Então, ele perguntou a quarta esposa: 
 
- Eu te amei tanto, querida, te cobri das mais finas roupas e 

joias. Mostrei o quanto lhe amava cuidando bem de você. Agora que estou 
morrendo, você seria capaz de morrer comigo, para não me deixar sozinho? 

 
- De jeito nenhum! – respondeu a quarta esposa, e saiu do quatro 

sem sequer olhar para trás. A resposta dela cortou o coração daquele rei 
como se fosse uma espada afiada. 

 
Tristemente, o rei então perguntou para a terceira esposa: 
 
- Eu também te amei tanto a vida inteira. Agora que eu estou 

morrendo, você é capaz de morrer comigo, para não me deixar sozinho? 
 
- Não! – respondeu enfaticamente a terceira esposa. – A vida é 

boa demais! Quando você se for, eu que ainda sou jovem vou casar de novo. O 
coração do rei sangrou, angustiou-se, gelou de tanta dor. 

 
Então ele perguntou a sua segunda esposa: 
 
- Eu sempre recorri a você quando precisei de ajuda, e você 

sempre esteve ao meu lado. Quando eu morrer, você será capaz de morrer 
comigo, para me fazer companhia no mundo dos mortos? 

 
- Ah, querido, sinto muito, mas desta vez não posso fazer o que 

você me pede. O máximo que eu posso fazer é lhe dar um enterro digno. Essa 
resposta veio como um trovão na cabeça daquele rei, e mais uma vez ele 
ficou arrasado, decepcionado. 

 
Daí, então, uma voz se fez ouvir: 
 
- Eu partirei com você e o seguirei para onde você for... Aquele 

rei, pego de surpresa, levantou a cabeça e lá estava a sua primeira esposa, 
tão descuidada, sofrida, vestindo roupas usadas e até malnutrida. 
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Com o coração partido, o rei falou-lhe: 
 
- Eu deveria ter cuidado muito melhor de você enquanto eu 

ainda podia... 
 
Na verdade, a parábola exemplifica a nossa vida. Todos nós 

temos quatro esposas. 
 
Nossa quarta esposa é o nosso corpo. Apesar de todos os nossos 

esforços para mantê-lo saudável e bonito, ele nos deixará quando morrermos. 
 
Nossa terceira esposa são as nossas posses, as nossas 

propriedades, as nossas riquezas. Quando morrermos, tudo isso vai para os 
outros. 

 
Nossa segunda esposa são nossa família e nossos amigos. Apesar 

de nos amarem muito e estarem sempre a nos apoiar, o máximo que eles 
podem nos fazer é nos darem um enterro digno e, depois, seguirão as suas 
vidas. 

 
E nossa primeira esposa é a nossa alma, muitas vezes deixada de 

lado por perseguirmos, durante toda a vida, a riqueza, os prazeres, somente 
aquilo que satisfaz o nosso ego. 

 
Aprendamos então a cultivar, fortalecer, enobrecer o que é 

essencial, aplicando às nossas atenções para o que não pode ser corroído com 
o tempo. Que possamos ser ricos para com Deus. 


