
Os irmãos Tiago e João foram certa vez 
chamados por Jesus de Boanerges, ou filhos do 
trovão (Mc 3:17), certamente por causa de seu 
temperamento mais explosivo, enérgico e que 
frequentemente dava vazão à sua fúria. Essa 
fúria dos Boanerges foi demonstrada em uma 
ocasião em que Jesus foi rejeitado por alguns 
samaritanos, quando os irmãos perguntaram: 
"Senhor, quer que mandemos descer fogo do 
céu para os consumir?" Lc 9:54.

 
Eles queriam aniquilar aqueles que 

trataram seu Senhor com tanto desprezo e 
rejeição. Entretanto, Jesus repreendeu os 
irmãos Boanerges: "Vós não sabeis de que 
espírito sois. Pois o Filho do Homem não veio 
para destruir as almas dos homens, mas para 
salvá-las." Lc 9:55-56

Diante daquela fúria, até certo ponto 
jus�ficada, dos Boanerges, Jesus evidencia a 
carência daquelas almas, que necessitavam 
tão desesperadamente de salvação. Sua 
perdição era a rigor, a razão do seu desprezo 
por Jesus. E nas palavras de Jesus ao afirmar 
que os Boanerges "não sabiam de que espírito 
eram", vemos claramente que esse �po de 
expressão de ódio não se iden�fica com o 
Espírito de Cristo, mas com o espírito maligno.

Em contraste com os Boanerges, ao ser 
crucificado com tantos requintes de crueldade 
naquele lugar chamado caveira (do grego 
kranion - traduzido por Calvário, ou Gólgota 
em hebraico), a intercessão de Jesus por seus 
algozes, que o trataram com muito mais 
perversidade do que aqueles samaritanos, foi: 
"Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que 
fazem." Lc 23:34.

O espírito vinga�vo e violento dos 
Boanerges é diametralmente oposto ao 
espírito compassivo e misericordioso que 
Jesus demonstrou no Gólgota.

Diante dessas a�tudes tão contrastantes, 
podemos e devemos nos avaliar. Com qual 
�po de espírito temos nos aliado quando nos 
manifestamos em relação àquilo que 
reprovamos? 

Vivemos em um país dividido. Metade da 
nação odeia o Bolsonaro e a outra metade 
odeia o Lula, recentemente tornado elegível 
pelo STF, cujos ministros também passaram a 
ser odiados por quem discorda da sua 
decisão. Há quem defenda que o nome que 
unifica o país é o do Dória, pois este, todos 
odeiam.

Nesse cenário tão polarizado há cristãos, 
tomando par�do de um e de outro e 
expressando sem acanhamento todo seu ódio 
por este ou aquele nas discussões acaloradas 
e nas redes sociais. Será que expressar ódio 
por quem quer que seja é compa�vel com o 
�po de vida que Jesus espera de nós? Óbvio 
que não. Os Boanerges deveriam olhar para o 
Gólgota e seguir o modelo do Senhor.

"Não paguem mal com mal, nem ofensa 
com ofensa. Pelo contrário, respondam com 
palavras de bênção, pois para isto mesmo 
vocês foram chamados, a fim de receberem 
bênção por herança." 1Pe 3:9.
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