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Bom dia, meus queridos amigos! Uma ótima quinta-feira para você 

e todos os seus. No início dessa semana, terminei de assistir a um seriado 
intitulado “BOSS”, produção de uma televisão norte-americana Starz. 
Assistindo a série você envereda pelos bastidores da política cujos pilares estão 
pautados no SEXO, DINHEIRO e PODER. Apesar de o enredo ter como pano de 
fundo a prefeitura e câmara da cidade de Boston, os procedimentos 
administrativos, a forma de agir dos articuladores políticos não diferem em 
nada do contexto brasileiro. 

 
SEXO, DINHEIRO E PODER  
 
Para quem pensa que tais condutas são uma novidade dos tempos 

atuais, a Bíblia nos traz notícias de que estas remontam desde a criação do 
mundo. Qual a razão da queda do homem senão o PODER? A primeira mulher, 
Eva, ao receber o convite para comer do fruto proibido, afirmou que Deus os 
advertira que se dela comessem morreriam. E aí surge o convidativo argumento 
da serpente: “Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os 
vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal” (Gênesis 3:5). Eis a 
razão: PODER - o querer ser igual a Deus. 

 
Carl Gustav Jung, psiquiatra e psicoterapeuta suíço, estudioso das 

religiões orientais, ao discorrer sobre o PODER muito sabiamente assentou: 
“Onde reina o amor, não há vontade de poder, e onde domina o poder, falta o 
amor”. 

 
Ao lermos Atos, encontramos uma descrição minuciosa da primeira 

igreja formada. Observe que comunidade linda: “E perseveravam na doutrina 
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dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a 
alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E 
todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas 
propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. 
E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, 
comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo 
na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles 
que se haviam de salvar” (Atos 2:42-47). 

 
Só que esse clima de “paz e amor” não demorou muito. Por quê? 

Porque a igreja visível tem na sua composição homens que, segundo Eugene 
O’Neil, “já nasce quebrado e vive sendo remendado”, sendo que “a graça é a 
cola”. Um pouquinho adiante, no mesmo livro de Atos, encontramos a história 
de Ananias e Safira. Pois bem, sabidamente os primeiros cristãos vendiam os 
seus bens e dividiam tudo entre eles, de modo a que não houvesse necessitados. 
Pois bem, Ananias, por amor ao DINHEIRO, resolveu quebrar essa lógica. Vendeu 
o bem para dividir com os pobres, mas em combinação com sua esposa, resolveu 
dar um jeitinho, informando ao apóstolo Pedro um valor aquém do que fora 
negociado (Atos 5:1-10). Dividiria, mas não tudo, um bom pedaço teria que ficar 
com eles. 

 
Sobre ao amor ao dinheiro, o romancista francês Alexandre Dumas 

bem sentenciou: “Não estimes o dinheiro nem em mais nem em menos do que 
aquilo que vale, porque ele é um bom servo e um mau amo”. 

 
Finalmente, sobrou o SEXO. Há um equivocadíssimo entendimento 

de que o primeiro pecado estaria ligado ao sexo. Vimos que não, o desejo de 
ser igual a Deus foi o resultado da queda do homem. Poderia aqui elencar um 
relato bíblico sobre as mais diversas perversões sexuais, bem enfocadas no livro 
de Gênesis no relato de Sodoma e Gomorra. Mas, ao meu sentir, penso que o 
melhor momento encontramos na relação adulterina de Davi com Bate-Seba: 
“E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito, e andava passeando 
no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando; 
e era esta mulher mui formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela 
mulher; e disseram: Porventura não é esta Bate-Seba, filha de Eliã, mulher de 
Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros, e mandou trazê-la; e ela veio, 
e ele se deitou com ela (pois já estava purificada da sua imundícia); então 
voltou ela para sua casa” (2ª Samuel 11:2-4). 

 
Davi era um guerreiro bem-sucedido. Sabia que a cobiça e o 

adultério eram pecados contra Deus, mas deixou-se hospedar por pensamentos 
maus. Um verdadeiro “Boss” da antiguidade que fez uso do seu cargo (Poder e 
Dinheiro) para satisfazer seus desejos sexuais. 

 
Sobre sexo, o escritor britânico escreveu: “Tudo nesse mundo é 

sobre sexo exceto sexo. Sexo é sobre poder”. 
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Estes são, verdadeiramente, como dantes, os pilares da sociedade 
atual. Tudo gira em torno do sexo, dinheiro e poder. 

 
Não poderia encerrar sem referenciar Simone Weil, judia cristã 

que deixou a seguinte observação: “Duas grandes forças governam o Universo: 
a gravidade e a graça. A gravidade leva um corpo a atrair outros corpos, de 
modo que aumenta continuamente, absorvendo mais e mais do Universo em si 
mesmo. Alguma coisa igual a essa mesma força opera nos seres humanos. Nós 
também queremos nos expandir, adquirir, inchar significativamente... somos 
controlados por leis análogas às da gravidade física. A graça é a única 
exceção.”. 

 
Que neste novo dia o Senhor da GRAÇA possa atuar em nossas vidas 

de modo a que possamos trilhar por caminhos antagônicos a essa “gravidade 
secular” (sexo, dinheiro e poder). 
 


