VERDADES ADULTERADAS – O “FERMENTO DOS FARISEUS”

"Aglomerando-se, porém, muitos milhares de
pessoas, a ponto de atropelarem umas às outras,
Jesus começou a dizer primeiro aos discípulos:
Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a
hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser
revelado, nem escondido que não venha a ser
conhecido. Pois tudo o que dissestes no escuro será
ouvido em plena luz; e o que falastes sussurrando em
casa será proclamado dos telhados." (Lucas 12.1-3 –
Almeida Século 21)

No contexto da passagem bíblica acima,
estava declarado o confronto entre Jesus e os
fariseus – grupo religioso judaico, surgido no século II a.C., que vivia na estrita observância das
escrituras religiosas e da tradição oral. Quando encontravam o Senhor Jesus, eles normalmente
“começavam a pressioná-lo com insistência e a interrogá-lo acerca de muitas coisas, armando-lhe
ciladas, a fim de o apanharem em alguma coisa que dissesse” (Lucas 11.53-54). Os fariseus se
orgulhavam de cumprir a letra da Lei dada através de Moisés e de crer e obedecer aos escritos dos
profetas, aos quais acrescentavam seus próprios regulamentos. Eles não só acrescentavam sua
tradição, que exigia do povo mais obrigações do que as requeridas pela lei de Moisés, mas eram
também notórios pela sua hipocrisia, ritualismo, falsa piedade e intolerância. Odiavam o Senhor Jesus
porque Ele punha por terra a falsa religiosidade deles, enxergava os seus pensamentos e conhecia os
seus corações perversos.
Em um dos muitos embates que travou com esse grupo religioso, o Senhor Jesus advertiu
publicamente Seus discípulos a tomarem cuidado com o “fermento dos fariseus, que é a hipocrisia”
(v. 1). Ele sabia que essa classe religiosa não era exemplo de obediência a Deus. Pelo contrário, eram
pessoas que proferiam palavras bonitas, tinham belos discursos, mas suas atitudes não correspondiam
às suas palavras. Não passavam de simples caricaturas do estilo de vida que se esperavam deles.
Muitas pessoas não sabem, mas o fermento biológico1 utilizado no preparo de pães é na verdade
um conglomerado de microrganismos vivos. Trata-se de fungos microscópicos. Ao entrar em contato
com a massa do pão, os fungos se alimentam dos açúcares e, ao mesmo tempo, eliminam álcool e gás
carbônico – processo denominado fermentação ou levedação. O gás carbônico é o responsável pelas
bolhas que se formam na massa do pão e por fazê-la aumentar de volume. Já o álcool evapora quando
a massa é levada ao forno, matando os fungos.

1

Não confundir o fermento biológico, usado nas massas de pão, com o fermento químico usado para fazer
bolo. O fermento químico é constituído de bicarbonato de sódio (NaHCO3) que, devido a uma reação química,
se transforma em gás carbônico e água.
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Nos ensinos de Jesus o substantivo “fermento”, do grego

(zýmê = “massa azeda, em alto

estado de fermentação”), era usado metaforicamente acerca da doutrina falsa e corrupta, do erro que é
misturado com a verdade, do alimento puro da doutrina de Cristo que sofre adulteração pelo engano.2
O fermento tem como principal função alterar a massa original, ampliando o seu volume. Assim que o
fermento entra em contato com a massa, a mesma sofre adulteração na estrutura e acréscimo de
tamanho. Ao mencionar a figura do fermento, o Senhor Jesus se referia a doutrina dos fariseus que
adulterava e falsificava Palavra de Deus, lhe acrescentando valores e conceitos estranhos aos que eram
ensinados por Jesus – “Então eles entenderam que Jesus não dissera que tomassem cuidado com o
fermento dos pães, mas com o ensino dos fariseus e saduceus” (Mateus 16.12).
O Senhor Jesus queria que seus discípulos ficassem atentos com doutrinas falsas e hipócritas,
pois elas são sorrateiras e têm a capacidade de crescer rapidamente dentro de onde são colocadas,
como o fermento. Naquela época eram os fariseus e saduceus que espalhavam esse tipo fermento,
hoje, certamente, são muitos falsos mestres espalhados por aí. Em suas cartas o apóstolo Paulo alerta
seus leitores para o fato de que basta apenas um pouco de fermento para que toda a massa fique
fermentada (cf. 1Coríntios 5.6; Gálatas 5.9). Da mesma forma, um pequenino erro doutrinário é
suficiente para causar estrago na vida de toda uma família ou igreja.
O fermento dos fariseus fazia referência aos ensinos, doutrinas e práticas que desprezavam a
essência para viverem da aparência – com propósito de alcançar popularidade – e que afetavam a vida
das pessoas. A aparência transmite o que somos e até aquilo que não somos. Ela é importante para
transmitir autoridade, ensino e também nos ajuda a transmitir reverencia nos locais onde nos
encontramos. Mas é a essência que revela se temos Deus ou não em nosso viver! Nunca despreze a
essência do cristianismo que é viver uma vida cheia do espírito Santo, para viver da aparência.
Além de oferecer ensino distorcido e até mesmo falsificado das Sagradas Escrituras, os fariseus
eram mestres em representação artística. O termo “hipocrisia”, do grego

(hypókrisis =

“réplica, representação”), se refere a “atuação de um artista de teatro ou ator de palco na
representação de um papel”. Os atores gregos e romanos tinham o costume de falar com máscaras
grandes munidos de dispositivos mecânicos para aumentar a força da voz; por conseguinte, a palavra
veio a ser usada metaforicamente para descrever alguém dissimulador, fingido3, ausente dos princípios
básicos de uma experiência de vida religiosa interior. Refere-se ao mau hábito de alguém esconder sua
verdadeira personalidade por trás de uma máscara.
Para Jesus, o fato mais trágico em relação aos fariseus era que eles estavam espiritualmente
perdidos e influenciavam milhares de israelitas a seguirem o mesmo caminho largo, que levava à
2

VINE, W. E.. Dicionário Vine: o significado exegético e expositivo das palavras do Antigo e do Novo
Testamento. Trad. Luís Aron de Macedo. Rio de Janeiro: CPAD, 2002. 651 p.

3

Ibid., p. 601-602.
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destruição. Ciente dessa realidade, o Senhor Jesus busca mostrar aos discípulos como são tolos aqueles
que praticam a hipocrisia e o fingimento (v. 2). A religião tem a ver com o relacionamento do homem
com Deus. Como Deus sabe de tudo, e no final revelará tudo, como é tolo alguém ficar contente com a
forma e a sombra sem se importar com a realidade! É totalmente estúpido alguém ter a esperança de
enganar o infinito conhecimento e a justiça de Deus!
Assim como o fermento, a hipocrisia começa pequena, mas de forma rápida e silenciosa, e, ao
crescer, contamina a pessoa inteira. A hipocrisia tem sobre o ego o mesmo efeito que o fermento tem
sobre a massa do pão: ela o faz inchar (cf. 1Coríntios 4.6, 18, 19; 5.2). Logo, o orgulho toma conta, e o
caráter deteriora-se rapidamente. Quem deseja ficar longe da hipocrisia deve evitar a primeira porção
de “fermento”, por menor que seja. Uma vez que se começa a fingir, o processo é rápido e, quanto
mais esperamos, mais a situação piora.
O hipócrita nunca é genuíno; está sempre em cena. A base da hipocrisia é a falta de sinceridade.
Deus prefere um pecador rude e honesto a alguém que representa um ato de bondade. Uma das
principais causas da hipocrisia é o medo dos outros. Quando temos medo do que os outros vão dizer
de nós ou fazer contra nós, tentamos impressioná-los a fim de obter sua aprovação. Se necessário,
recorremos até à mentira para cumprir nossos propósitos, e isso é hipocrisia. Infelizmente, os fariseus
estavam mais preocupados com a reputação do que com o caráter. O que as pessoas pensavam deles
era mais importante do que aquilo que Deus sabia a respeito deles. O medo dos outros é sempre uma
armadilha (cf. Provérbios 29.25), e Jesus queria que seus discípulos a evitassem. A hipocrisia está
fadada ao fracasso porque, no fim, Deus revelará todas as coisas (vv. 2-3), e o Senhor é o juiz final e
supremo.
A solução para a hipocrisia é deixar de lado o que os outros digam ou façam e temer somente a
Deus. O temor de Deus conquista todos os medos, pois a pessoa que verdadeiramente teme a Deus não
precisa temer coisa alguma. A verdade de Deus não é como o fermento, mas sim como uma luz que
não deve ser escondida. Um dia, as mentiras dos hipócritas serão reveladas, então por que fingir?
Deixe sua luz brilhar!
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