LOGOS
CONTO DE DOIS IRMÃOS

Mario Pereyra

E

murmuravam os fariseus e
os escribas, dizendo: Este
recebe pecadores e come com
eles. Então lhes propôs Jesus
esta parábola: •.. Certo homem
tinha dois filhos ..• (Lucas 15:2,
3, 11-32).
Dois grupos de pessoas, com
perspectivas opostas, reuniramse em torno de Jesus - os pecadores notórios em busca de perdão e esperança, e os líderes religiosos justos aos seus próprios
olhos, à procura de outra oportunidade para desacreditá-Lo. Por
meio destas memoráveis histórias que Jesus contou naquela
ocasião - a da ovelha perdida,
da dracma perdida e do filho
pródigo - ilustrou Ele o plano
divino para sua salvação. Ao chegarmos à última parábola, não
podemos deixar de identificarnos com um dos personagens
deste comovente drama.
Os dois irmãos, que aparecem
nesta história, não somente simbolizam os dois grupos que estavam ouvindo atentamente a Jesus; eles também iluminam nossa prój>ria condição e resposta
indIvidual às propostas de Deus.
O contraste é claro; o filho pródigo - representando os pecadores arrependidos - acaba usufruindo a festa de "boas-vindas
ao lar", oferecida pelo pai, ao
passo que o filho mais velho os críticos líderes religiosos está notavelmente ausente da
jubilosa festa.
Todavia, Jesus conclui abruptamente sua história, precisamente quando a celebração está começando. O diálogo entre
o pai e seu filho crítico arrefece a tempo, e somos deixados indagando a respeito do seu desfecho. Por quanto tempo continuou o pai pleiteando com o fi-

lho mais velho, argumentando
em favor do perdão? Recusará
ele finalmente o convite de seu
pai? Esta hist6ria constitui o drama humano reduzido aos seus
componentes básicos - o amor
persistente de Deus pleiteando
com a auto-suficiência e rancor
da humanidade. O resultado, com
suas implicações escatológicas,
depende da decisão da vontade
individual, em um convite graciosamente aceito.
A hist6ria expressa também
o conflito entre comunicação e
ausência de comunicação. Ouvimos o filho mais moço pedindo
ao pai sua parte da propriedade, desperdiçando-a em relações
sociais superficiais, conversando com o proprietário dos porcos, falando consigo mesmo, e
então confessando seus pecados
ao retornar {malmente ao lar.
Também ouvimos o irmão mais
velho, ao vir do campo, perguntando a um dos servos o que está ocorrendo; e então, iradamente, discutir com seu paiA acusando-o de espalhafatoso Iavoritismo. Vemos as forças que favorecem a comunicação, o perdão e
a harmonia, lutando para vencer a obstinada resistência do
ressentimento e inveja. Como
terminará o drama?
Jesus contou esta inolvidável
história das complexas relações
humanas, com a finalidade de
enfatizar o papel da graça divina, a possibiliflade de perdão e
restauração. E uma história de
alienação e regresso ao lar, de
tristeza e alegria, de obediência
formal e arrependimento sincero. A linguagem é simples e direta, as circunstâncias são familiares e fiéis à realidade. Mas sob
a superfície da despretensiosa
história encontramos sutis nuan-
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ças sociais e espirituais. E nos
vemos a nós mesmos retratados
na parábola.

PERFIL DOS
FARISEUS
Com hábeis golpes, o Mestre
esboça o perfil psicol6gico do irmão mais velho. Quais são os
processos mentais, qual é a disposição emocional, os sonhos
acariciados e as mais profundas
ansiedades desse filho aparentemente fiel e obediente?
É claro que ele tem pensado
em deixar o lar paterno. Talvez
este pensamento tenha ocorrido mais freqüentemente desde
a partida do seu irmão mais novo, a fim de satisfazer suas paixões reprimidas participando
dos prazeres do mundo lá fora.
Este tipo de par6dia emocional
é comum entre parentes, especialmente irmão ou irmã. A diferença aqui é que o irmão mais
velho nunca teve a coragem de
enfrentar seu pai, exigir sua herança, deixar a segurança do lar
e correr os riscos da aventura.
O irmão mais velho tinha fácil acesso ao seu quinhão da propriedade. Poderia também ter
partido, seguindo os passos do
seu irmão mais moço. Por que
não o fez? Era isto lealdade, obediência, ou temor? Suas palavras zangadas provam que ele
se achava desconfortável ali.
"Há tantos anos que te sirvo
sem jamais transgredir uma ordem tua" (verso 29). Tinha ele
reprimido seus amargos sentimentos que o aprisionavam em
seu pr6prio cárcere emocional?
Que misteriosas cadeias o amarravam ao lar paterno? Incluíam
elas a covardia? Ele não tinha
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permanecido ali por<}.ue valoriza- trada atenção da família. Esta
va suas bênçãos. MaIS provavel- posição privilegiada chega a um
mente, ele permaneceu por cau- doloroso fim quando nasce outra
sa da inércia, da inabilidade de criança. Agora, a atenção dos
romper com as regras da tradi- pais deve ser partilhada. O irmão
ção, ou do "temor da liberda- mais novo, assim, emerge como
de", como Erich Fromm o cha- um potencial e, freqüentemente,
verdadeiro rival.
maria.
Adler observa que, quando esOs psicólogos têm descrito este fenômeno que congela o de- te "destronamento" ocorre desenvolvimento emocional no es- pois que o filho mais velho atintágio da adolescência. Cria uma ge no mínimo a idade de três
fIxação no passado e uma simul- anos, a criança já começou a estânea paralisia espiritual. A con- tabelecer seu próprio estilo de
vida, e pode expressar verbaldição causa profunda frustração.
Os indivíduos lidam com isto mente seus sentimentos de perde diferentes maneiras. Alguns da e desprazer. Quando o irmão
procuram afogá-la nas drogas,
rival aparece antes desta idade,
álcool, ou contínuas atividades
o processo ocorre em um nível
sociais e relacionamentos super- mais profundo e pré-lingüístico.
Observando a dinãmica social imficiais. Outros preferem a distraplícita na parábola, podemos esção do trabalho infindável. O irpecular que o primeiro foi o camão mais novo escolheu as primeiras formas de escape, ao passo dos dois irmãos.
so que o mais velho escolheu a
Ao longo da sua vida, o filho
última. Ele havia lutado para . mais velho tende a manter uma
manter uma restrição aos seus
apaixonada lembrança do passadesejos secretos, tentando, atrado, do tempo em que ele era o
vés do trabalho árduo, justificarcentro das atenções. O papel
se diante de seu pai e de sua
da autoridade e da manutenção
própria consciência.
das regras tem sobre ele uma
Por que alguns escolhem esatração especial. Estas influênta abordagem? Talvez porque
cias precoces impelem muitos
se convençam de que estão vifilhos primogênitos a se inclinavendo o tipo de vida correto,
rem para posições conservadoras.
que estão agindo decentemente
Adler observa 9ue todos os fie sendo justos. Sendo que este
lhos podem ser ' destronados",
procedimento requer consideráexceto o caçula, o mais novo.
vel esforço, eles esperam receEle sempre será o último na seber reconhecimento e louvor por
qüência,
mas geralmente o prisua conduta exemplar - um
meiro
nas
afeições da família.
medalhão social de mérito. QuanEste filho se beneficia do estímudo eles deixam de receber tal
lo psicológico e intelectual provireconhecimento, .. toda a fachado pelos irmãos e irmãs mais veda desmorona. E então que a
lhos, e freqüentemente os surdecência forçada e a falsa relipreende em desenvolvimento.
giosidade dão lugar a aberto res(E
interessante refletir sobre a
sentimento e amargura. O coracontextura
psicológica de persoção egoísta, lutando por sua prónagens
bíblicos
tais como Abel
pria salvação, revela agora sua
e
Davi,
que
parecem
ajustar-se
absoluta nudez.
a esse exemplo.)
O filho mais novo é, depois
PAIS E FILHOS
do mais velho, o mais provável
a ser estragado. Ele semp're
quer ser especial e singular. Às
Alfred Adler, fundador da esvezes, padece de sentimentos
cola de psicologia individual, anade inferioridade, porque todos
lisou habilmente o papel de cada criança na estrutura familiar,
os demais da família são mais
segundo a ordem de nascimento.
velhos, mais fortes e mais experientes.
Ele observa que o filho mais veA história de Jesus inclui um
lho geralmente goza da concen-
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terceiro personagem - o pai.
Ao longo do drama, ele é o único que tenta ajudar seus dois filhos a crescerem emocional e espiritualmente. Arrazoa com eles,
perdoa-lhes, e procura levá-los a
um relacionamento harmonioso,
tanto consigo quanto um com o
outro. Sentindo intuitivamente
suas lutas, o pai procura salválos de suas sombrias prisões emocionais e guiá-los em direção de
uma vida madura e satisfatória.

UMA HISTÓRIA COM
UM FIM EM ABERTO
A parábola, conforme a conhecemos, pepnanece inconclusa.
Por quê? E porque o filho mais
velho deve dar a resposta final?
Ou porque a história requer também a nossa resposta?
É verdade que a Bíblia - especialmente os Evangelhos não pode ser lida como se fosse
qualquer outro livro. Seu conteúdo inspirado não foi dado a nós
para mera informação ou entretenimento. Deus fala pessoalmente a cada um de nós em Sua
Palavra. Sua mensagem requer
um coração atento a responsivo. Contando Jesus a história,
requer que assumamos nela um
papel.
Ao retratar este drama humano, Jesus reduziu seus personagens a um escasso mínimo um pai e dois filhos. Mas, após
observar o tamanho de muitas
famílias bíblicas, é possível imaginar nessa família a presença
de mais dois filhos entre o mais
velho e o mais novo.
Um deles poderia ser o filho
ou filha que deixa o lar paterno
para jamais retornar. Desgraçadamente, alguns dos filhos de
Deus mergulham na loucura do
mundo e sucumbem ao seu abraço fatal. O outro poderia ser o
filho ideal, aquele que sempre
permanece com o pai, trabalhando alegremente em casa, gozando da sua companhia e, finalmente, estabel~cendo ali o seu próprio lar. E aquele que rejeita
as vazias tentações do mundo,
aquele que sofre profundamen-

te quando seu irmão deixa o
lar, ora pelo seu regresso e, jubilosamente, ajuda a preparar
a festa de boas-vindas. A maioria de nós, porém, se enquadra
mais naturalmente no papel de
um dos dois filhos descritos na
memorável história de Jesus.
Com que personagem se identifica você?
Os críticos literários classificam muitas das criações dramá-

ticas seja como comédias ou como tragédias. As primeiras têm
um final feliz; as últimas, terminam em calamidades. Como classificaríamos este drama humano? A história de Jesus não se
encaixa nitidamente em qualquer destas categorias, porque
o seu remate, a sua conclusão
ainda está sendo escrita. Eu e
você somos os autores das linhas finais. As decisões que to-

mamos hoje em resposta às propostas de Deus, determinarão
sua conclusão final.

Mario Pereyra, conferencista e escritor, pratica psicologia no Sanatório e Hospital Adventista de River
Plate, Entre Rios, Argentina.

VIDA UNIVERSITÁRIA
POR QUE VOCÊ NÃO DEVE VOLTAR-SE PARA A RELIGIÃO

Ron Pickell

A

ssentado em meu escritório, eu
estava empenhado em uma conversa casual com um amigo, quando Chris entrou, apresentou-se e
perguntou mui trivialmente se eu
achava que ele deveria voltar-se para a religião. Realmente, nunca alguém me havia feito antes tal pergunta, ao menos não exatamente
do modo como ele a tinha expresso.
Tive, na verdade, de refletir sobre
isto, porque não estou certo de que
alguém deva voltar-se para a religião de per si, apesar de que minha
esperança é que todos venham a receber Jesus como seu Salvador.
A pergunta de Chris tinha um
contexto. Ele havia crescido em
um lar quase cristão, com uma mãe
que ocasionalmente o levava à igreja metodista, e um pai que era muito céptico. Educacionalmente, ele
tinha uma forte base científica. Tornara-se um consumado céptico.
Dois anos antes, estivera envolvido em um tr~co acidente de motocicleta que lhe prejudicou extensamente o cérebro. A rapidez de pensamento, de expressão e de movimento corporal foram as áreas mais
afetadas. Mas agora ele se havia recuperado quase tão completamente
quanto podia esperar neurológica e
lingüisticamente, e estava de volta
à escola tentando concluir o seu curso de engenharia. Tinha sido um aluno brilhante no tempo da colisão,
mas agora seu trabalho de classe

se estava movendo a um passo muito mais lento.
Chris tinha dois motivos para
me procurar. O primeiro se relacionava com o acidente. Nunca tivera
realmente qualquer tipo de fé sólida em Deus antes que aquele ocorresse. De sua perspectiva, a religião
era um fenõmeno sociológico originário da necessidade humana de explicar sua própria existência. A religião não apresentava nenhuma resposta real para a origem da vida
ou o seu futuro. Ele simplesmente
não podia reconhecer qualquer correlação racional entre a ciência e a
religião. Mas desde o acidente, seus
valores e perspectivas de vida tinham sido desafiados. Considerando a seriedade do seu acidente,
Chris estava discutindo consigo mesmo e com os amigos por que ele estava vivo. Sendo que ele estava vivo, por Que, afinal, o acidente havia
ocorrido? Em outras palavras, se
existia um Deus que lhe permitia
viver - deveras lhe salvara a vida
- então por que Ele não tinha impedido tudo aquilo? Em suas discussões com um amigo, foi-lhe dito que
estas perguntas eram de natureza
religiosa. O amigo o animou a voltar-se para a religião em busca de
resposta. Daí a pergunta direta, honesta, franca de Chris.
O segundo motivo me envolvia
como capelão. Chris se havia tornado vegetariano, por causa do proble-
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ma dos direitos dos animais. Soubera que muitos adventistas do sétimo dia são vegetarianos. Sendo que
este é um assunto que estava muito perto do seu coração, ele resolveu conversar com alguém que tivesse convicções semelhantes.
Deveria Chris voltar-se para a religião? Deve qualquer pessoa volverse para a religião? E o que dizer
de todos os milhões de sectários religiosos que já estão imersos no cenário religioso? Se a religião é apenas a muleta, o arrimo, conforme
muitos a interpretam, se ela é pouco mais do que uma chupeta para
aqueles que precisam ser encorajados a se tornar bons, ou uma grande vara para aqueles que são inclinados a ser maus, então temos de fazer a pergunta com que Chris me
confrontou: Por que deveria alguém
se preocupar com religião?
Eu e Chris passamos juntos numerosas sessões desde aquele primeiro encontro em meu escritório. Contudo, mesmo ao escrever este artigo, reconheço que não tenho realmente respondido à sua pergunta.
Temos olhado para as evidências
da existência de Deus. Temos discutido a questão dos milagres, a correlação entre a fé e a razão, e o problema do sofrimento. Todavia, tenho de admitir que, de fato, não lhe
tenho dado um bom motivo para
"voltar-se para a religião".
Como já tenho inferido, não te-
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