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TEXTO PUBLICADO NA COLUNA SEMANAL NO
CORREIO POPULAR
JUIZO TEMERÁRIO
Marcos Roberto Inhauser
Já contei aqui uma história dele (“Um pastor paradigmático” 22/02/2011), mas conto outra, por ser
também paradigmática de um comportamento bastante comum.
Estávamos em um Acampamento Menonita em San Juan de la Maguana, na República Dominicana,
para um conferencia de igreja. Havia umas 200 pessoas, entre elas uma jovem que tinha certa
deficiência mental, mas muito atenciosa e serviçal. Do local de reuniões ao refeitório havia uma
distância de uns 500 metros e à noite não havia iluminação para sair do refeitório ao auditório, o que
fazia com que as pessoas andassem por um caminho escuro. Certa noite fiquei até mais tarde no
refeitório conversando com alguém e quando fiz menção de sair para o auditório, a jovem me
perguntou se podia ir comigo porque tinha medo de andar no escuro sozinha. Disse que sim e lá fomos
nós conversando. Fiz a elas algumas perguntas e ela me respondia e nas suas respostas ficava ainda
mais evidente as dificuldades mentais que tinha.
Eu caminhava devagar porque parecia que ela também tinha alguma dificuldade para andar,
especialmente naquelas circunstâncias. Quando já estávamos bem próximos do auditório, havia na
estreita calçada uma saliência. Ela tropeçou, caiu e começou a gritar e a chorar alto. No escuro eu não
conseguia ver se ela havia se machucado ou não. Alguns homens vieram ajudar e a levamos para o
salão onde o pessoal cantava. Ela entrou chorando alto, um tanto descontrolada, típico de uma pessoa
em suas condições. Chamou a atenção de todos.
O pastor convidado (o mesmo que era doutor em Apocalipse e que tinha estudado a Bíblia sozinho,
sem ajuda de ninguém, só do Espírito Santo), veio correndo até ela e sem fazer uma única pergunta,
começou a expulsar o demônio dela. Eu que tinha saído para buscar um remédio, quando voltei, vi ao
redor dela uns dez homens orando, gritando, berrando e expulsando o demônio.
Confesso que fiquei atônito, com vontade de fazer um esparramo e dizer que os endemoninhados
eram eles que não perceberam a condição da moça, nem sabiam o que tinha acontecido. Assumiram
que se uma mulher entra em um local de culto chorando é manifestação do demônio e pronto. Deixei a
coisa rolar. Depois que ela se acalmou, os “exorcistas de araque” saíram dando glórias e ao iniciar sua
“prédica” (uma arenga, na verdade) ele disse que o poder de Deus havia se manifestado naquele lugar
pela expulsão de quem quis tumultuar o culto maravilhoso que teriam. Eu me acerquei a ela para
saber se havia se machucado e percebi que havia torcido o tornozelo que já começava a inchar e tinha
escoriado o joelho.
A menina precisou ser levada embora para ser medicada porque não havia no local condições
sequer de fazer uma compressa com gelo. O pregador ficou. Na avaliação dele, o culto foi uma benção!
A avaliação dela eu não sei, não perguntei e ela não me falou. Na minha avaliação foi uma encenação,
uma farsa, um tempo de arrogância religiosa.
Conto isto porque sei, por testemunho de outros e por outras experiências, que tal prática é comum
nos meios religiosos. Há uma impressionante tendência em pegar um sinal e fazer com ele um
diagnóstico completo. Já ouvi muitas vezes que “fulano teve uma conversão verdadeira”, pelo fato de
haver chorado durante um culto com apelo. Se não chorar, “não se converteu genuinamente”. Já vi
alguém ser acusado de herege porque estava usando uma versão de Bíblia que não era a que aquela
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igreja adotava. A lista poderia se estender, mas não o faço porque cada de um de vocês se recordara de
uma situação idêntica, na qual, talvez você mesmo tenha sido vítima de um juízo precipitado.
O gozado é que até hoje nunca ouvi ninguém pregar sobre o pecado do juízo temerário, precipitado.
Biblicamente falando, ele é tão pecado quanto tantos outros tão veementemente combatidos.
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