A ORIGEM DA MARCA HELLMAN’S

Mesmo não sendo promotor, ou até mesmo um defensor, de qualquer produto que esteja sendo
comercializado, o que tenho ouvido ultimamente a respeito dos produtos da marca “hellmann’s” é ao
mesmo tempo hilário e triste.
 Hilário porque muitos afirmam que é proibido consumir os produtos da marca, uma vez que ela significa
“homens do inferno”. Segundo os defensores dessa linha de pensamento, se alguém consumir os produtos
“hellmann’s”, estará abrindo brechas para Satanás, contribuindo para a manifestação do Anticristo e atraindo
para sua vida todos os males provindos do movimento conhecido como “Nova Era”. Essa afirmação se
baseia em uma possível etimologia da palavra – de origem inglesa, segundo esses “estudiosos” – que seria:
Hell (inferno) e Man (homem). Ou seja, “homem inferno”. E numa tradução adaptada e um pouco mais
forçada: “homem do inferno”
 Triste porque essas afirmações provém do povo chamado “evangélico” e de seus líderes que, fazendo um
trocadilho, estão “pisando na maionese”. Mas a culpa não é só deles. Muitos cristãos têm se esquecido do
conselho que o Senhor Jesus nos deixou em Sua Palavra quando disse: “Adverti, e acautelai-vos do fermento
dos fariseus e saduceus” (Mateus 16:6). O resultado disso, são pessoas reféns desses “fariseus
contemporâneos” que, com ar de eruditismo, ensinam heresias ao nosso povo, na sua esmagadora maioria
pessoas incultas.
Partindo do princípio de que essa questão possa ter incurtido, na mente de algumas pessoas, certas dúvidas
sobre a origem do nome e da marca “Hellmann’s” e seus respectivos signficados, segue abaixo o verdadeiro
significado dessa palavra e a origem da “verdadeira maionese”:
O nome “Hellmann's” é devido ao sobrenome do imigrante alemão Richard
Hellmann que, em 1903, chegou aos Estados Unidos e dois anos depois,
inaugurou sua delicatessen em Nova York. O grande diferencial era o
molho, usado pela sua mulher em casa, que Hellmann colocava nas saladas
prontas que vendia. Este saboroso molho era a própria maionese fabricada
por sua esposa.
A idéia deu tão certo que eles passaram a vender a maionese por quilo,
acondicionada em pequenas molheiras de madeira usadas para pesar a
manteiga que eles vendiam na delicatessen.
Em 1912, potes de vidro com as famosas faixas azuis foram introduzidos.
Hoje, a faixa se tornou um ícone de qualidade e uma prova da popularidade
duradoura da maionese. Atualmente, Hellmann's oferece uma linha de
produtos que abrange desde maioneses, ketchup e mostarda a molhos para
salada.
Etimologicamente falando, a palavra “hellmann” é de origem alemã e não
inglesa como os “estudiosos” e “pesquisadores” afirmam. E o seu
significado seria: Hell (claro ou brilhante) e Mann (homem). Ou seja,
“homem brilhante”.

Richard Hellmann

Sendo assim, ao invés de procurar “chifres” em “potes de maionese”, todo crente deveria procurar ser, no
sentido alemão do termo, um “hellmann” de Cristo, ou seja, uma pessoa que brilha e reflete a luz de Cristo.
Nele, que permite que haja heresias entre nós, para que os que são sinceros se manifestem (1 Coríntios
11:19),
Herbert.
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