
 

 

Roberto de Albuquerque Cezar 

 
Queridos amigos, bom dia! Um ótimo final de semana para você 

e todos os entes queridos. Que o Senhor, nosso Deus, esteja com você, dando-
lhe paz, saúde e abundante graça. Retornamos hoje ao escrito de Plínio 
Salgado, no livro “Vida de Jesus”, de 1950. Disponibilizamos, hoje, a segunda 
e última parte do 54ª Capítulo, intitulado “A Sementeira”. Sigamos ao texto: 

 

A SEMENTEIRA – Parte 2 
 
Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que deu a 

direita. 
 
Quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, 

dirige-te a teu Pai que está oculto e Ele, que tudo vê, secretamente te 
recompensará. 

 
Ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou há de 

odiar um e amar outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis 
servir a Deus e a Mámon. 

 
Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como 

ovelhas, mas interiormente são lobos. Por teus frutos os conhecereis. 
Porventura colhem-se uvas dos espinheiros e figos dos abrolhos? 

 
Nem todo o que diz: “Senhor! Senhor!” entrará no Reino dos 

Céus; mas aquele que faz a vontade de meu Pai. 
 
Amai os vossos inimigos; bendizei os que vos maldizem; fazei 

bem aos que vos odeiam; orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Que 
vantagem há em amardes os que vos amam? 

 
Ao que pleitear contigo e quiser o teu vestido, larga-lhe também 

a capa. 
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Se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que teu 
irmão está sentido contigo, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai 
reconciliar-te primeiro com teu irmão. 

 
Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. 
 
Não temais os que matam o corpo; antes temei os que matam a 

alma. 
 
Os inimigos dos homens serão os seus familiares. 
 
Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, será 

recompensado como profeta. Quem recebe um justo em qualidade de justo, 
será recompensado como justo. 

 
Não se deita remendo de um pano novo em vestido velho, porque 

o remendo romperá o vestido e maior ficará o rasgão. Nem se deita vinho 
novo em odres velhos, porque os odres se rompem, entorna-se o vinho e 
perde-se a vasilha. O vinho novo deita-se em odres novos. 

 
O reino do céu é como um pouco de fermento que uma mulher 

tomou e pôs em três alqueires de farinha; em pouco tempo tudo fermentou. 
 
Eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão nunca mais terá 

fome e nunca mais terá sede... 
 
Não é o discípulo mais do que o mestre e o servo mais do que o 

senhor. Basta ao discípulo ser como o mestre e ao servo ser como o senhor. E 
se chamaram Belzebu ao pai da família, quanto mais injuriarão aos seus 
domésticos! 

 
Qualquer que me confessar perante os homens eu o confessarei 

perante meu Pai, que está no céu. 
 
Os justos resplandecerão como o sol no reino do meu Pai. 
 
O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o 

que sai da boca. 
 
Tomai cuidado com os fariseus, escribas astutos e doutores 

orgulhosos; eles são cegos, guiando cegos. 
 
Ai de vós, escribas e fariseus, que pagais o dízimo até pela 

hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei: o juízo, 
a misericórdia, a fé. 

 
Coais um mosquito e engoli um camelo! 
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Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que 

o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não 
pereça, mas tenha vida eterna. 

 
... 
 
O bom galho da videira, o que dá fruto, é podado para que dê 

mais. 
 
Dou-vos a Paz. Deixo-vos a Paz. Eu não vo-la dou, porém, como o 

mundo vo-la dá. 
 
Meu jugo é suave; meu fardo é leve. 
 
Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. 
 
Não sois meus servos, mas meus amigos, porque todo quanto ouvi 

de meu Pai vos dei a conhecer. 
 
Este é o meu mandamento: que vos amis uns aos outros como eu 

vos amei. 
 
Eu sou o Caminho e a Vida... 
 
 


