
CUIDADO COM ZELO SEM ENTENDIMENTO

"Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor 
deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles 
têm zelo por Deus, porém não com entendimento" (Romanos 10.1-2).

"Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos 
homens; pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam
o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as 
saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens" 
(Mateus 23. 5-7).

        Após a morte de Davi, a nação de Israel mais uma vez retornou aos 
seus antigos caminhos. Foi uma sucessão de reis corruptos, um rei corrupto 
após outro levou o povo cada vez mais ao abismo do pecado e da idolatria. 
As tribos do norte foram exiladas pela Assíria e Judá levada cativa para a 
Babilônia.
        O orgulho pela idolatria da nação judaica foi trabalhado e desarraigado 
durante o exílio babilônico. Um vácuo foi criado, um espaço aberto que não 
foi preenchido com uma postura de arrependimento profundo e retorno para 
o Senhor.
        Isso começou depois da famosa revolta dos macabeus contra os líderes 
sírios durante o século II a. C. O influente partido dos fariseus nasceu como 
resposta à séculos de mundanismo. A palavra "fariseu" significa 
"separatistas", do termo Hebraico parash, "separar". Eles surgiram dentre 
um grande número de grupos, partidos políticos e religiosos durante este 
período. 
        Em todas as religiões existe o fenômeno do fervor espiritual, por vezes 
extremado e sem entendimento. O cristianismo não é uma exceção. Muita 
gente é movida por entusiasmo e nada mais.  Entusiasmo significa "ser 
possuído ou inspirado pela divindade" (de "en" = dentro + "theos" = deus). 
O entusiasta é com frequência tomado de grande paixão nos seus 
sentimentos religiosos. Isso não é necessariamente um mal. O fervor 
religioso tem produzido frutos admiráveis. Infelizmente, a história demonstra
que o entusiasmo também ultrapassa os limites do bem bom senso e 
manifesta exageros comportamentais e teológicos, fanatismo, julgamentos e
soberba.
       Não basta ter zelo, pois muitas vezes em nome do zelo muito fruto ruim 
é produzido. Na época em que Jesus surgiu no cenário do primeiro século, 
um cerimonialismo frio havia se fixado no Judaísmo. Um geração de judeus 
se tornou mais preocupada em preservar uma fachada de religiosidade, tudo
era feito com a finalidade de manter a aparência de espiritualidade. Cuidado 
com o zelo sem entendimento, pois ele pode proceder de um desejo sincero 
de glorificar a Deus.
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