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Meus queridos amigos, bom dia! Um ótimo sábado e um final de 

semana de descanso de paz, na gloriosa presença de nosso Deus. Hoje 
ingressaremos em mais um novo capítulo do livro “Vida de Jesus”, de Plínio 
Salgado. Chegamos ao Capítulo n. 52, intitulado “Motivos do moço rico”. 
Sigamos ao escrito: 

 
Capítulo 52 
 

MOTIVOS DO MOÇO RICO 
 
O diálogo foi, provavelmente, em Betânia. 
 
Como reproduzi-lo? Possuímos algumas frases autênticas do 

Evangelho. Tiramos outras do coração... 
 
Talvez tenha sido assim:  
 
O Moço Rico – Bom Mestre, que hei de fazer para herdar a vida 

eterna? 
 
Jesus – Por que me chamas “bom”? Sabes, porventura, quem sou? 

E sabes, que ninguém há bom neste mundo, senão Deus? À tua pergunta, 
porém, digo-te: se queres salvar-te, cumpre os mandamentos, isto é, não 
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adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás 
teu pai e tua mãe. 

 
O Moço Rico – Todas estas coisas tenho observado desde a minha 

mocidade. 
 
Jesus – Se cumpres os mandamentos, que te falta? 
 
O Moço Rico (perturbado) – Tenho medo, Mestre. Assusta-me a 

ideia de que posso um dia transgredi-los. E tenho para mim que o cumprir os 
mandamentos não me basta. Surdas inquietações me atormentam. Nós, que 
somos desta nova geração, angustiamo-nos em íntimas conjecturas... 

 
Jesus (fixando-o penetrantemente) – É que te falta uma coisa! 
 
O Moço Rico (com regozijo) – Bem o adivinhava! Dize-me, 

Senhor... 
 
Jesus – Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás 

um tesouro no céu. Volta depois a mim, e segue-me... 
 
O Moço Rico (empalidecendo) – Eu... 
 
Jesus (erguendo-se e irradiando luminosa poesia) – Vem comigo. 

Andarás, ao longo de estradas, de país em país, de uma aldeia a outra 
aldeia... 

 
O Moço Rico – Sim, é belo! 
 
Jesus – Teus vestidos terão, como os meus, o batismo da terra, o 

pó vermelho dos caminhos. Comerás, como fazem meus discípulos, o pão, que 
vindo de doações, tem um gosto melhor, pois, ao comê-lo, a boca sente o 
sabor da bondade e do amor. 

 
O Moço Rico (cheio de amargura) – Senhor, como é possível? 
 
Jesus – Vai, vende o que tens; e, pobre e humilde, volta, e segue 

comigo, e não penses nunca mais no teu amanhã. 
 
O Moço Rico – É tão difícil, Senhor... 
 
Jesus – Viverás fortemente o instante que passa; teu amanhã 

será maior, não nos reinos da terra, mas nos planos do Céu. Vem para esta 
vida heroica, a mais bela, porque é cheia de perigos e incertezas. Vai rico e 
volta pobre, eis tudo... 
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O Moço Rico (a fisionomia transtornada, o coração palpitante, as 
palavras em borbotões) – Mestre, tenho um palácio na colina de Acra, que 
herdei de meus pais; ali os servos me amam. Habituei-me a dormir num leito 
de ébano e marfim, onde tantas vezes sonhei, altas horas, e me perdi em 
doces devaneios; um leito, enfim, que amo... 

 
Possuo taças de vinhos gregos e latinos, que são louros e rubros 

como as auroras. Minhas arcas estão cheias de pedras raras: diamantes, e 
rubis, e safiras, pérolas sem conta; e eu gosto tanto delas! (Com entusiasmo) 
Sabes? Adquiri recentemente aos partas quadro cavalos soberbos, todos 
brancos, velozes como dardos, com os quais penso, ainda este ano, concorrer 
em Cesaréia, conduzindo uma quadriga no circo. Se visses meus cavalos!... 

 
Jesus (inflexível e sereno) – Vai, vende tudo; dá aos pobres e 

volta pobre; e segue-me. 
 
O Moço Rico (levantando-se) – Mestre... 
 
Jesus – Já vais? 
 
O Moço Rico (as lágrimas borbulhantes nos olhos) – Mestre, 

adeus... 
 
Jesus – Adeus... 
 
(Com os ombros curvados, olhando o chão, o moço desce 

vagarosamente a escada. Embaixo, para, volta-se, contempla ainda Jesus): 
 
- Mestre... 
 
(Retira-se lentamente, passo a passo, desaparecendo por detrás 

do muro em cuja hera brilha o sol da manhã). 
 
Os discípulos aproximam-se. O Mestre está triste e pensativo. 

Eles ficam silenciosos. Mas, quebrando o silêncio, Jesus exclama, suspirando: 
 
- Como dificilmente entrarão no Reino de Deus os que possuem 

riquezas! É mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um 
rico se salvar! 

 
Os discípulos boqueabrem-se espantados. E Jesus: 
 
- Infelizes os que se apegam às riquezas da terra... 
 
João pergunta: 
 
- Quem poderá, pois, salvar-se? 
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Jesus responde: 
 
O que para os homens é impossível, para Deus não o é. Todas as 

coisas são possíveis para Deus. 
 
Simão Pedro toma a palavra e pondera: 
 
- E eis que nós, os que vos seguimos, tudo deixamos para vos 

acompanhar: nossas casas, nossos barcos, nossa família. 
 
- Na verdade, assim fizestes... 
 
- E que recebemos em troca? Perguntaram os discípulos. 
 
O Mestre diz-lhes: 
 
- Em verdade vos digo que todo aquele que deixar os bens do 

mundo para me seguir, receberá cem vezes mais, e terá a vida eterna. Mas 
ficai também certos de que muitos primeiros serão derradeiros e muitos 
derradeiros serão primeiros. 

 
O moço rico vai subindo a encosta, lentamente. Parece carregar 

todo o peso do mundo. Na curva do caminho, detém-se, olha para trás, como 
quem se despede de uma felicidade perdida. Seus passos vacilam, divisando a 
figura do Mestre sob as trepadeiras do alpendre. Indecisa, a sua alma é um 
pêndulo oscilante. Lembra-se, porém, que, à tarde, dará um banquete. Num 
estremecimento, decide-se. E, com rápidos passos, quase a correr, 
desaparece dos lados de Jerusalém. 
 


