RÓTULOS SÃO PARA EMBALAGENS!

"[1] No terceiro ano do reinado de
Jeoaquim, em Judá, Nabucodonosor, rei da
Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. [34] O rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus
oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens
israelitas da família real e de outras famílias da
nobreza. Disse o rei: ‘Escolha somente rapazes
saudáveis e de boa aparência, que sejam
instruídos em diversas áreas do conhecimento, que
tenham entendimento e bom senso e sejam
capacitados para servir no palácio real. Ensine a
esses jovens a língua e a literatura da Babilônia’.
[6-7] Daniel, Hananias, Misael e Azarias, todos da
tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O
chefe dos oficiais lhes deu novos nomes
babilônios: Daniel passou a ser chamado de
Beltessazar..." (Daniel 1.1, 3-4, 6-7 – Nova Versão
Transformadora)

Diferente dos demais seres criados por
Deus, o ser humano é capaz de modificar a sua existência e atuar em seu meio, modificando-o. Um
dos hábitos enraizados profundamente na humanidade é o de rotular coisas, situações e pessoas. Nesse
último caso, é intrigante como as pessoas são rotuladas em nosso país, seja nas ruas, em aglomerações,
em shoppings, em órgãos públicos, escolas, televisão, jornais, igrejas etc.
Para se fazer referência a alguém, aspectos físicos, ideológicos e comportamentais servem como
“inspiração” das mais diversas bobagens verbais. A partir daí surgem pérolas como: o “gordinho”; o
“careca”; o “velhote”; o “esquisitão”; e por aí vai...
Infelizmente, nem todas as pessoas que se veem como vítimas de rótulos possuem a capacidade
de filtrar esses apelidos pejorativos e, através de analogias, padrões visuais e experiências diretas e
indiretas recebidas de amigos e da mídia, conseguir passar incólume a essas antonomásias. Em
momentos assim, o que fazer? Como devemos proceder diante da ridicularização da nossa imagem? A
história de vida do profeta Daniel nos serve como parâmetro de conduta e posicionamento.
A narrativa bíblica nos mostra que, ao ser levado cativo para Babilônia, Daniel1 – cujo nome
significa “Deus é meu juiz” – passou a ser chamado de Beltessazar1, que significa “Príncipe de Bel”.
Daniel havia mudado de país, mudado de cultura, mudado nome. Porém, todas essas alterações não
mudaram quem ele era por dentro. Para Daniel, o importante não era o que as outras pessoas diziam
sobre ele, nem por qual nome ele era chamado. Para Daniel, o importante era quem ele era no coração
de Deus.
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Durante os primeiros anos na Babilônia Daniel sempre era chamado de Beltessazar (cf. Daniel
2.26). Ele havia sido rotulado com o nome do deus Bel (cf. Daniel 4.8). E durante muitos anos Daniel
precisou conviver com esse estigma (cf. Daniel 4.9, 19; 5.12-13). Apesar disso Daniel não se abateu,
não maculou o ser dentro de si. Ainda que todos o chamassem de Beltessazar, Daniel não se
transformou no “príncipe de Bel”; ele continuou tendo Deus como juiz!
O texto bíblico nos mostra que Daniel agia conforme era o seu costume (cf. Daniel 6.10),
servindo a Deus todos os dias e vivendo uma vida de integridade. O resultado disso foi que com o
passar do tempo o rótulo de “príncipe de Bel” não vingou e Daniel voltou a ser chamado pelo seu
verdadeiro nome (cf. Daniel 6.13), a ponto do próprio rei da Babilônia exclamar: “Ó Daniel, servo do
Deus vivo” (cf. Daniel 6.20).
No final da história, o rótulo de “Beltessazar” perdeu seu espaço para “Daniel”. E o rei Dario
declarou:
"Decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Daniel. Pois ele é o
Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído, e seu domínio não terá fim.
Ele livra e salva seu povo; realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel
do poder dos leões." (Daniel 6.26-27 – Nova Versão Transformadora)
Não se importe com a opinião dos outros a seu respeito; continue sendo quem você é no coração
de Deus. Afinal, rótulos são para embalagens!
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