
Lamentavelmente um grupo de vândalos radicalizou em sua 
indignação e atirou coquetéis molotov (aquelas bombas caseiras 
incendiárias) contra a sede do Porta dos Fundos. Como alguém pode 
tentar defender a Cristo de modo tão anticristão? Dois discípulos de 
Cristo, os irmãos Tiago e João, em uma das ocasiões em que o Senhor 
Jesus foi rejeitado, quiseram fazer a mesma coisa, mas de modo mais 
espetacular: “Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para 
destruí-los?” (Lc 9:54). A resposta aos irmãos Boanerges (os ferozes 
filhos do trovão), foi ao mesmo tempo confrontadora e pacificadora: 
“Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho 
do homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para 
salvá-los” (Lc 9:55). Ele ordena a seus seguidores que ajam sempre 
pacificamente. Nada justifica atos anticristãos de violência.

Esse é nosso Senhor, digno de ser honrado, servido e amado. 
Nenhuma ofensa, por mais baixa e cruel que seja, é capaz de demover 
o grande "EU SOU" de quem Ele é. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos 
Senhores (Ap 19:16) diante de quem todo joelho se dobrará (Fp 2:10), 
mas é também o Príncipe da Paz (Is 9:6), que se sacrificou pelos 
pecados do mundo inteiro (1Jo 2:2) a fim de viabilizar a qualquer um 
que quiser, que receba de graça a "água da vida" (Ap 22:17). Sua oferta 
de salvação permanece de pé até mesmo para Seus piores ofensores. 
Enquanto cravejado na cruz, sua oração, embora surpreendente, é 
absolutamente compatível com Seu caráter: Ele ora em favor dos seus 
mais cruéis algozes:  "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que 
fazem". 

Finalizando, é importante lembrar que além das inúmeras 
expressões legítimas e pacíficas, porém inócuas, de indignação e 
protesto, há uma silenciosa, mas altamente comunicativa, e 
seguramente menos inócua. Basta fazer o que muitas pessoas já 
fizeram: pare de entregar seu dinheiro à Netflix pois ele será utilizado 
para financiar a produção de novas aberrações como esta que 
ridicularizam e insultam nosso Deus, nosso Senhor e nossa fé. A Netflix 
já anunciou que o especial de natal de 2020 está garantido e será 
novamente realizado pelo Porta dos Fundos7. Dá para imaginar o que 
vem por aí. Há outras opções para seu gasto com entretenimento. Você 
compraria produtos ou serviços de uma empresa que anunciasse 
abertamente que seu dinheiro seria usado para produzir conteúdos 
destinados a ridicularizar Deus, Jesus e a fé cristã? Não seria 
exatamente este o caso? Reflita e decida.

1- https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51028309
2-http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=434478
3-https://www.oantagonista.com/brasil/toffoli-defende-afastamento-de-juiz-que-acusou-gil
mar/
4-https://noticias.r7.com/prisma/r7-planalto/kajuru-ataca-gilmar-mendes-que-pede-providen
cias-do-stf-26042019
5-https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/08/01/ministro-alexandre-de-moraes-prorroga-
por-180-dias-inquerito-que-apura-ofensas-ao-supremo.ghtml
6-https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/recorde-na-netflix-porta-dos-fundos-respon
de-a-polemica-com-novo-video/
7- http://www.adorocinema.com/noticias/filmes/noticia-152322/
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Este é o título do "especial de natal" produzido e disponibilizado pela 
Netflix no final do ano passado em parceria com o grupo humorístico 
Porta dos Fundos. Depois de ouvir muitas críticas, tive o desprazer de ir 
conferir.

O filme apresenta um Deus Pai safado que fala palavrões e que traiu 
José tendo cometido adultério com Maria. Desta traição nasceu Jesus. No 
dia do seu aniversário de 30 anos, Jesus aparece em casa com seu 
namorado gay que é o próprio Lúcifer. Ele é recebido com uma festa 
surpresa estando presentes José, Maria, os magos e o próprio Deus Pai. Os 
magos são 3 mentirosos. Um deles traz uma prostituta para a festa. Maria 
fuma maconha. José é o marido traído que ninguém respeita. Ao longo do 
filme, Deus Pai continua suas investidas para adulterar novamente com 
Maria para que ambos possam conceber, desta vez, uma menininha. 
Jesus não sabe que José não é seu pai verdadeiro e durante a festa José 
começa a contar a verdade para Jesus, mas o Deus Pai se antecipa e conta 
primeiro. Indignado, José despeja uma avalanche de palavrões contra 
Deus Pai e o acusa de ser um pai ausente, ao que Deus Pai se defende 
afirmando que sempre esteve presente na vida do filho, inclusive todas as 
vezes em que Jesus se masturbou. O filme segue lançando mão deste 
humor chulo, apelativo e de baixíssimo nível, ridicularizando Deus Pai, 
Jesus, Maria, José e toda a essência da fé cristã. 

Não faltaram manifestações indignadas de evangélicos, católicos, 
espíritas, juristas e até de muçulmanos solidários. O caso chegou ao 
judiciário e um desembargador decidiu pela suspensão da exibição do 
filme1, decisão que foi posteriormente anulada pelo presidente do STF2, 
Dias Toffoli, que recebeu apoio declarado de outro ministro da instituição 
- Marco Aurélio Mello1. Ambos se posicionam como paladinos da 
liberdade de expressão, pelo menos quando a mesma não atinge 
ninguém do supremo (vide o caso do juiz Glaucenir de Oliveira3 e o do 
senador Jorge Kajuru4 que pensaram gozar de liberdade de expressão 
quando fizeram acusações contra o ministro Gilmar Mendes). Ou seja, 
conforme decisões recentes da suprema corte do país, insultos, mentiras e 
falsas acusações se direcionados a ministros do STF devem receber 
punição com todo o rigor da lei - nas palavras do seu presidente "Não se 
pode brincar com o STF, com o Judiciário brasileiro”3. Ele abriu inquérito e 
encarregou o ministro Alexandre de Moraes como responsável pela 
apuração e punição das ofensas dirigidas aos ministros do STF5. 
Entretanto, segundo a mesma corte, insultos, mentiras e falsas acusações 
se direcionadas a Deus, a Jesus Cristo e à fé cristã não passam de 
manifestações artísticas legítimas e democráticas respaldadas pela 
sagrada liberdade de expressão. Portanto, eles gozam de amparo legal 
para nos ofender ofendendo nosso Deus, nosso Senhor e nossa fé. Todos 
os protestos indignados e abaixo-assinados foram absolutamente 
inócuos. O filme continua lá para quem quiser ver (não queira, não perca 
seu tempo).

Não faltaram também reações das pessoas envolvidas com a 
realização do filme. Chegaram a dizer que as manifestações de indignação 
são claramente homofóbicas6 porque Jesus é apresentado em uma 
relação gay. Enfim este humorista conseguiu produzir pelo menos uma 
piada risível em meio a esta chafurda: "debochar de Deus, de Jesus e da fé 
cristã é liberdade de expressão, manifestar indignação é homofobia."
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