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Dai a Cesar o Que É de Cesar
e a Deus o Que É de Deus
Evangelho de Mateus 22:15 a 22

Estamos nos dias que antecedem a Páscoa, um momento de
libertação.
Este período é marcado pela dura confrontação que Jesus fez às
autoridades judaicas, e estas, interrogam a Jesus com perguntas
capciosas, a fim de arranjarem um motivo para prendê-lo e condenálo à morte.
Na passagem acima, os fariseus (partido político-religioso e
guardião dos costumes de Israel) juntaram-se com os herodianos
(seguidores do Rei Herodes), para experimentar a Jesus ou, como o
próprio texto diz, o surpreenderem em alguma palavra.
Orientados pelos políticos seguidores de Herodes, eles abordam
Jesus com uma palavra cheia de bajulação. Depois de muitos elogios
mentirosos, eles perguntam: É lícito pagar tributo a Cesar ou não?
Jesus, conhecendo-lhes a malícia do coração, disse: Por que me
experimentais, hipócritas?
Tragam-me uma moeda com que se paga o tributo. Trouxeramlhe um denário. Ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e
inscrição? Responderam-lhe: de Cesar. Então, disse Jesus: dai a Cesar
o que é de Cesar e a Deus o que é de Deus. Este texto traz uma lição
moral, pois Jesus não foi contra o pagamento do imposto, mas levou
a conversa para um nível muito mais profundo.
Ao usar a imagem de Cesar no denário para dizer que aquela
moeda pertencia a ele, Jesus está mostrando que, à semelhança da
moeda, nós fomos criados à imagem de Deus e precisamos nos
entregar totalmente para Ele. Nós pertencemos à Deus, pois temos a
Sua imagem em nós. Dar a Deus o que é de Deus é entregar-se
totalmente à Ele, a fim de que Sua imagem em nós seja restaurada.
Reverendo Cezar Oliveira

