Milho ou Piruá
Pr. Harry Tenório

Texto para Hoje(26.3.2006)
Lucas 10:29 “Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo?”
Intróito
Guca Domenico é escritor e andou pesquisando sobre a reação do homem quando sua face é
confrontada em desalinho. Pesquisou e escreveu um livro divertido, porém nada cristão: “1001
Desculpas Esfarrapadas – As melhores maneiras de justificar o injustificável.” É um
verdadeiro manual para os “escapistas” de carteirinha.
Certo dia apareceu no caminho de Jesus um Judeu doutor na lei. Havia sido enviado pela seita
dos Fariseus para confrontar Jesus na palavra. Era o melhor dos Fariseus contra o melhor
contador de PARÁBOLAS que já houve neste mundo.
O embate histórico começa com um falso interesse do Fariseu pela certeza da vida eterna;
“Que devo fazer para conseguir a vida eterna, indaga o doutor na Lei a Jesus?” O mestre o
conduz para a palavra: “Na lei, que está escrito? Como entendes?”
- Ame a Deus com todo seu coração, com toda sua alma, com todas as forças do seu coração
e ao teu próximo como a si mesmo. “Sua resposta está certa disse Jesus: Faça isto e
viverá!”
-Amava a Deus, mais querendo justificar-se(Já havia sido pego com a face em desalinho),
pergunta a Jesus: E quem é o meu próximo? A resposta de Jesus é imediata, o embate já
iniciara: O Fariseu dentro da lei e agora Jesus através de uma Parábola.
Vamos viver este confronto.
1) Um homem descia de Jerusalém a Jericó e foi assaltado no caminho
Jesus se refere a um homem. Não nos avisa se era UM NOBRE ou PLEBEU, se ERA RICO ou
POBRE, UM RELIGIOSO ou um CÉTICO, apenas diz que era um HOMEM. Poderia ter dito
que o homem transitava, se dirigia, rumava, CUMPRIA A TRAJETÓRIA de Jerusalém para
Jericó, mais utilizou o verbo descer afim de ensinar um LIÇÃO, um VALOR.
Outro detalhe importante está nas cidades a que se refere na sua Parábola. Ele cita Jerusalém
e Jericó. Simplesmente poderia ter dito que um mercador transitava de uma cidade a outra, ou
citar Emaús e Nazaré, Belém e Hebron por exemplo. Mais relacionou duas cidades:
Jerusalém e Jericó. Um outro ensino queria passar citando as duas cidades.
Considerando as duas cidades
Jerusalém já nasceu com uma vocação religiosa. Ela é a cidade de Deus, onde Salomão
cravou um belíssimo templo para adoração ao nome do Senhor Deus, onde Deus alinhavou e
teceu um tapete histórico de convivência com o homem. Foi para lá que ele direcionou o povo
Judeu, Foi lá que ele usou os Juízes, os Reis e os Profetas. Foi para lá que ele enviou Jesus
e foi de lá que veio o plano da salvação para toda humanidade. Portanto não podemos
deixar de associar a forte referência à comunhão religiosa entre Deus e Homem.
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A referência é tão forte que a Cidade Santa para onde nós seremos levados um dia ao Céu se
chama Jerusalém Celestial. Jerusalém está definitivamente associada às coisas espirituais.
Jerico era uma cidade Comercial(ficava as margens do Jordão, de onde navios
descarregavam mercadorias do mundo inteiro). Havia ali um comércio muito forte de produtos
importados. Negociavam especiarias(flor, fruto, semente, casca, caule, raiz – Raízes que eram
os remédios de então), ouro, roupas e móveis. Jericó estava definitivamente associada à
usurpação, pelo lucro, pelo comércio intenso, pela vaidade, pela prosperidade financeira.
Jericó está definitivamente associada às coisas do mundo. Estes negócios tinham tradição
de dezenas de séculos. Na época em que Jericó foi conquistada por Josué, nos muros da
cidade havia um prostíbulo da cafetina Raabe. Olha só que tipo de comércio???

Descia de Jerusalém a Jericó
Associando as duas cidades observamos que Jesus estava fazendo uma analogia as duas
posições espirituais daquelas cidades.
Jerusalém representa às coisas do Alto. Já Jericó as coisas de baixo. Aqui está o grande
ensinamento.
Dizer que o homem descia de Jerusalém a caminho de Jericó seria o mesmo que dizer que
o homem abandonou os interesses pelas coisas do alto, para se envolver com as coisas de
baixo.
Era um confronto muito direto ao Doutor da Lei: “Meu nobre Fariseu Você conhece as
escrituras sagradas, se aprofundou no Pentateuco, se tornou um religioso, doutor da Lei mais
ao vir me testar está deixando de amar seu próximo descendo ladeira abaixo de Jerusalém a
Jericó.
Quando abandonamos Jerusalém para desfrutarmos dos prazeres de Jericó, ficamos sujeitos
a assaltos, quedas, ferimentos, dores e percas financeiras. Corremos risco de morte
espiritual.
•

Quantas pessoas que já encontraram vida espiritual em Deus e abandonaram sua
posição espiritual, se esqueceram de Deus, atraídos pelos atrativos “vitrinescos” de
Jericó?

MUITOS à semelhança daquele Fariseu colocaram o pé direito no céu, conheceram a palavra,
se encontraram com Jesus, mais atraídos pelos hipnóticos e chamativos prazeres do mundo
hoje estão com os dois no inferno. Sentem o calos das chamas infernais e se justificam
dizendo que uma hora voltam para Jerusalém, para o plano espiritual.
•
•

Como Sansão têm consciência de seus erros mais não encontram forças para pedir
perdão e voltar.
Hoje ofereço um outro personagem em quem se espelhar: Filho pródigo. Esteve
profundamente envolvido com o pai. Atraído pelo mundo foi embora. Sofreu, foi
humilhado, passou até fome. Mesmo trôpego e sem forças voltou e pediu: Me perdoa
pai, e este o recebeu com festa.
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Muitos pais de famílias honrados, fiéis aos princípios familiares resolvem buscar uma
aventura fora do lar. Rompem com os valores de Jerusalém, mergulham na degradação de
Jericó. Sofrem os assaltos da intranqüilidade, mergulham no lamaçal do pecado e da
iniqüidade.
) Não são poucos os que são aprisionados por estas potestades. Tornam-se ermitões
errantes e solitários que perderam o respeito dos filhos, da esposa e da sociedade.
Muitos jovens que vinham construindo uma carreira de sucesso com Deus, repentinamente
não suportam as atrações de Jericó e deixam Jerusalém descendo à cidade do pecado. O
apóstolo Paulo faz uma pergunta contundente a estes quando em Gálatas 5:7 diz em voz de
lamento: “Vós corríeis bem; quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade?”
) Judas Iscariotes acaso não foi uma vítima deste processo? O Jovem apóstolo se tornou
homem de confiança de Jesus. Muito cedo se projetou espiritualmente, foi o tesoureiro do
ministério de Jesus. Não suportou ver dinheiro sem usurpar o que não era seu. Daí a vender o
mestre foi um degrau só. Tornou-se presa de Satanás, sua morte trágica serve de aviso a
todos nós. Nunca usufruiu 1 centavo do que desonestamente conquistou.
Funcionários que durante muitos anos trabalharam diuturnamente para conquistar um
nome e uma projeção dentro da empresa. Mais em certo momento, para se justificar no cargo e
posição aceitam negociar a honra, caem nas armadilhas da sedução. Tornam-se presas fáceis
do que “veio roubar, matar e destruir”, a saber, Satanás o adversário das nossas almas.
João 10.10
Todos os que descem de Jerusalém para Jericó, sofrem perdas irreparáveis, sofrem
ataques do Salteador, ficam feridos. Está em Jerusalém pode não trazer resultados imediatos,
a prosperidade pode não chegar a uma velocidade supersônica, a tônica é aguardar com
paciência que ele ouvirá nosso clamor, como nos ensinou Daví no Salmo 40.1. Mais está em
Jerusalém, permanecer alicerçado com os valores do alto produz muita paz, segurança, alegria
e certeza de vida eterna.
Descer a Jericó pode em certo momento produzir alegria, uma falsa sensação de que as
coisas estão melhorando, mais o final trágico sempre é aterrador.
O profeta Oséias no capítulo 4:12 denuncia a indignação de Deus com os que descem a
Jericó: “O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta;
porque um espírito de prostituição os enganou, eles, prostituindo-se, abandonaram o
seu Deus.” Todas as vezes que isto acontecia, uma nação vizinha de Israel se fortalecia,
invadia Jerusalém e a Nação de Israel se tornava escrava daquele império dominante.
Quando Jesus chegou aqui era assim que Israel estava. Negociaram sua fidelidade a Deus,
em busca de prazeres passageiros, foram invadidos pelo Império Romano estavam sob
domínio estrangeiro envoltos em trevas profundas e debaixo de grande dor.
Mais Jesus Chegou em Jerusalém e em sua entrada anunciou:
João 10:10 “O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir; eu vim para que tenham
vida e a tenham em abundância.”
João 12:46 “Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não
permaneça nas trevas.”
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Já não há mais motivos para descermos de Jerusalém a Jericó.
Salmos 133:3 “Os que permanecem em Jerusalém, recebem o orvalho do Hermom, que
desce sobre os montes de Sião. Ali, ordena o SENHOR a sua bênção e a vida para sempre.”
Aquele Líder Farizeu havia sido duramente confrontado por Jesus, que ao final diz que o
Sacerdote DESCIA DE JERUSALÉM A JERICÓ E não socorre o ferido, O Levita
TAMBÉM(Ambos pertenciam a casta mais alta da liderança religiosa – No entanto estavam
todos descendo, deixando sua posição espiritual em jerusalém atraídos pelo mundo de Jericó),
mais um Samaritano interrompeu seu trajeto, ele vinha subindo de Jericó a Jerusalém –
Fazendo o caminho contrário, deixando o mundo por uma vida espiritual em Jerusalém, ele
investe tempo, esforço e dinheiro na cura do homem assaltado. Os neurônios do Líder Fariseu
já estavam a ponto de fervura quando Jesus pergunta:
•

Qual dos três você acha que foi o próximo do Homem assaltado?

O ódio velado entre Judeus e Samaritanos(A causa era porque Sargão rei da Assíria, uma
nação idólatra, levou cativo Judeus do Norte e os colocou em Samaria onde haviam povos de
várias nações. Houve miscigenação entre os povos e os Judeus consideravam isto imundo)
causa alguma dificuldade inicial, mais finalmente o homem explode em choro e reconhece:
Aquele que o socorreu.
O diálogo de Jesus com este Farizeu me fez lembrar a crônica inteligente de Rubens
Braga. Seu título: Pipoca ou Piruá.
“O Milho é duro mais ao calor da panela vira uma pipoca macia. O milho de pipoca não é o que
devia ser. Ele deve ser o que acontece depois do estouro. O milho somos nós: Duros, quebradentes, impróprios para o consumo. As grandes transformações acontecem quando passamos
pelo fogo. Milho de pipoca que passa pelo fogo não se torna milho para sempre. Quem não
passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira.
O milho de pipoca não, ele acha ao calor da panela um jeito melhor de ser. O fogo é quando a
vida nos lança diante de situações que não conseguimos vencer sozinho. Dor.
Poder de fogo por dentro: Pânico, medo, ansiedade, depressão, doenças e sofrimentos cujas
causas ignoramos.
Poder de fogo por fora: Perda de um amor, um filho, um amigo ou um emprego.
O fogo que causa sofrimento, ao sofrer o toque da mão de Deus nos transforma.
Imagino a pipoca dentro da panela, tudo está cada vez mais quente, pensa que chegou o seu
final: Vou morrer!
Mais o milagre de Deus acontece. Repentinamente uma explosão: Bum!
Virou pipoca. Ao seu lado outras imitam sua ação: Bum, Bum, Bum, muitos buns acontece.
Agora vejam o que acontece. A maioria dos caroços de milho, tornaram-se pipoca. Alguns não!
Eles são os Piruás, milhos que se recusaram a explodir, não aceitaram serem transformados
em pipocas. Os Piruás viram torresmos, pretos retintos como as almas do inferno. Enquanto as
pipocas sobem na panela os piruás descem. Seu destino é o lixo. Tudo porque se recusaram a
virar pipoca ao calor da panela.”
Aquele Fariseu reconheceu seu erro. Recebeu a lição de Jesus. Nunca abandone Jerusalém,
ame a Deus, ame se próximo.
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Faça como o Samaritano querido mestre da Lei. Seja como milho, sensível ao calor das
provações, aceite o toque de Deus, receba o milagre vire pipoca.
Alguns rejeitam, autênticos Piruás se transformarão em torresmo na Panela.
E você hoje: Quer ser milho que recebe o toque TRANSFORMADOR de Deus? Quer subir as
partes mais altas? Quer explodir, virar pipoca?
Ou prefere ser Piruá: Não aceito esta transformação, para logo depois morrer queimado feito
torresmo na panela?!!!
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