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Queridos amigos, bom dia! Um magnífico final de semana para 

você e todos os entes queridos. Após uma pausa, retornamos hoje ao escrito 
de Plínio Salgado, no livro “Vida de Jesus”, de 1950. Começamos, hoje, o 54ª 
Capítulo, intitulado “A Sementeira”. Sigamos ao texto: 

 

A SEMENTEIRA – Parte 1 
 
A lâmpada do corpo é o olhar. Sendo, pois, os teus olhos simples, 

também todo o teu corpo será luminoso; mas, se forem maus, também o teu 
corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. 

 
Não se vendem cinco passarinhos por dois ceitis? E nenhum deles 

está esquecido por Deus, pois até os cabelos da vossa cabeça estão contados. 
Não temais, portanto; mais valeis do que muitos passarinhos. 

 
Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Ajuntai, 

pois, riquezas eternas. 
 
Nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto 

que não venha a ser sabido. Porquanto o que em trevas dissestes, à luz será 
ouvido, e o que falaste ao ouvido, no gabinete, sobre os telhados será 
apregoado. 

 
Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência e 

impedistes os que queriam entrar... 
 
Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas 

e as saudações nas praças. Sois como os sepulcros caiados, limpos por fora e 
cheios de podridão no interior... Carregais os homens com pesadas cargas, as 
quais não conseguireis erguer e nem mesmo as tocais como os vossos dedos. 
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Edificais os sepulcros dos profetas que vossos pais mataram. 
Testificais que sois filhos de vossos pais, porque eles mataram os profetas e 
vós lhe ergueis os monumentos... 

 
Que ninguém esteja apreensivo pela sua vida, sobre o que 

comerá, o que beberá, o que vestirá. Considerai os pássaros do céu e as flores 
do campo; não têm celeiros, não fiam nem tecem, e não lhes falta o sustento, 
nem Salomão vestiu mais finas roupas do que eles... Buscai o reino de Deus e 
todas essas coisas vos serão acrescentadas... 

 
Deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia 

a Boa Nova! 
 
Quem lança mão do arado e olha para trás, não é apto para o 

reino de Deus. 
 
Cuidais que vim trazer paz à terra? Não! Vos digo; mas, antes, 

dissenção. Porque daqui em diante estarão divididos cinco numa casa: três 
contra dois e dois contra três. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se 
já está aceso? 

 
Porfiais entrar pela porta estreita, porque larga é a estrada que 

conduz à perdição. 
 
Bem é o sal; mas se o sal degenerar, com que se adubará a terra? 
 
Qual de vós, querendo edificar uma torre, não faz primeiro a 

conta dos gastos, para ver se tem com que a acabar? E isso a fim de que, 
depois de lançados os alicerces, não aconteça ficar impossibilitado de a 
terminar, tornando-se objeto de escárnio dos que passam... Ou, qual é o rei 
que, indo à guerra, não toma, antes de tudo, conselho, para saber se com dez 
mil pode ir pelejar contra vinte mil? E, se o parecer do estado-maior for 
contrário, não envia embaixadores a propor a paz? 

 
Pensai, pois, antes de serdes discípulos de Cristo. 
 
Quem é fiel no mínimo é fiel no muito; quem é injusto no 

mínimo, também é injusto no muito. 
 
Com a medida com que medirdes, medirão a vós. 
 
A esmola da viúva pobre à arca do Templo foi apenas de um 

ceitil, porém foi a maior de todas, porque enquanto os outros deram do que 
lhes sobrava, deu ela o que tirou do seu sustento! 

 
As ovelhas conhecem a voz do pastor. Elas fogem dos estranhos, 

porque não conhecem a sua voz... 
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Se disseres a esta montanha: “Ergue-te e lança-te ao mar”; e as 

tuas palavras forem cheias de fé, a montanha se erguerá e se lançará ao mar. 
 
Que aproveita ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua 

alma? 
 
Todo o reino dividido contra si mesmo será assolado; e a casa 

dividida contra si mesma cairá. 
 
Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. 
 
Dia virá em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adoreis o 

Pai; Deus é espírito, e os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e 
verdade. 

 
Um é o que semeia, o outro o que ceifa; e ambos se regozijam na 

vida eterna. 
 
Como podeis crer, recebendo honra uns dos outros, e não 

buscando a honra que vem de Deus? 
Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de 

novo não pode ver o reino de Deus. 
 
A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que 

a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele faz o mal aborrece a luz, e 
não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. 

 
O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz; mas não sabes de 

onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. 
 
Se queres ser meu discípulo, toma a tua cruz e segue-me. 
 
Muitos serão chamados e poucos escolhidos. 
 
Todo escriba instruído acerca do reino de Deus, é semelhante ao 

pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. 
 
Se não vos converterdes e não vos fizerdes meninos, não 

entrareis no reino dos céus. 
 
Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estarei 

eu no meio deles. 
 
Quantas vezes perdoarás as ofensas de teu irmão? Sete vezes? 

Não; mas setenta vezes sete. 
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Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também 
vós. 

 
Por que reparas no argueiro que está no olho de teu irmão e não 

vês a trave que está no teu? Hipócrita: tira primeiro a trave do teu olho e 
depois repara no olho de teu irmão! 

 
Não dês aos cães as coisas santas nem deites aos porcos tuas 

pérolas. 
 
No próximo sábado continuamos. 

 


