Eliminando a
vida adulterada
“— Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta
nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem
elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. — E, quando orarem, não sejam como os
hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos
das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo
que eles já receberam a sua recompensa. — Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas;
porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão
jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua
recompensa.” (Mateus 6.2, 5,16)
O que é adulteração?
Você já sofreu com adulteração? No dia a dia lidamos com muitos produtos adulterados, desde a
gasolina até mesmo um software. Nos deparamos com a triste verdade de que parte da vida se
tornou plástica e aparente, como quando olhamos para um material que parece metal, mas na
verdade é plástico. A vida adulterada vive somente pela aparência sem a preocupação com a sinceridade e transparência.

3 práticas: dar, orar e jejuar
O texto bíblico da lição faz parte de um dos sermões de Jesus do famoso trecho intitulado pela
história como “Sermão da Montanha” e o capítulo 6 fala de práticas dos judeus, ou seja, dos
religiosos que afirmavam conhecer a verdadeira religião. Naquela época também, apesar de todo
caos que imperava na palestina, todo o império vivia debaixo da chamada pax romana, ou seja,
uma aparente estabilidade que Roma proporcionava a partir de coerções e ameaças. Diante de
tantas situações aparentes Jesus instigou, pelas práticas religiosas do dar, do orar e do jejuar que
era necessário fugir dessa filosofia de vida aparente ou adulterada, principalmente porque os
religiosos praticavam a espiritualidade para disputarem entre si quem era o mais “santo”.

O mal da hipocrisia
Durante todo o evangelho de Mateus Jesus combateu de forma intensa um grande mal daqueles religiosos: a hipocrisia. No entanto, esse pecado não está atrelado somente ao contexto
daquela época, mas ainda é um mal com o qual devemos lutar, pois tem o poder de separar
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gradualmente uma comunidade, de nos fazer viver adulteradamente e também de nos levar a
representar diversos papéis. Nesse sentido todos podemos ser atores ao fingir por meio de
ações que escondem nossas motivações. Assim conseguimos viver uma verdadeira cena onde
precisamos de iluminação, platéia, aplausos, protagonismo, dirigir todos os processos da vida,
da autoria e também da bilheteria..

Pare, pense e fuja da hipocrisia
1) Livre-se da ostentação, não se apegando ao seu cargo ou título; 2) Busque a simplicidade,
não sendo escravo das coisas dessa terra; 3) Viva generosamente, com seus dons, talentos,
dinheiro, casa e com o que o Senhor tem lhe dado, seja você pobre ou não; 4) Tenha sede pela
verdade, buscando conhecer tudo o que é verdadeiro, principalmente por meio da Palavra; 5)
Filtre suas motivações, refletindo sempre o motivo de estar fazendo algo; 6) Lembre-se do seu
passado, do que você era e como o Senhor te trouxe até esse aqui.

