As moscas
O que há de mais nojento do que uma mosca? A mosca está presente em praticamente todo
o mundo levando contaminação e imundície.
A mosca pousa no esterco, pousa no lixo, pousa no defunto, pousa no animal morto, pousa
na ferida aberta e depois vem pousar na nossa comida!
A mosca é um inseto transmissor de doenças. Ela transporta a imundície de um lado para
outro.
A abelha pelo menos produz o mel. A minhoca produz o “humus” para a terra. A mosca,
porem, só traz contaminação e doenças.
Em Ec.10:1 está escrito que uma mosca morta contamina o lugar onde ela pousa, ainda que
seja um ungüento de perfumista.
A mosca foi protagonista de uma das pragas que assolaram o Egito (Ex.8:20 a 31).
Jesus foi acusado de ter parte com Belzebu, que era reconhecido pelos judeus como o
príncipe dos demônios (Mt.12:24 e Mt.9:34).
Acontece que a palavra “Belzebu” é originária de Baal, que vem do hebraico significando
“senhor” e Zavuv, que quer dizer “mosca”. Belzebu significaria portanto “senhor das moscas”.
É interessante que esse nome Baal-Zebub encontra-se tambem em II Re.1:2 e 3, estando
associado ao deus de Ecrom, que significa “deus dos mortos”.
É evidente que Jesus negou qualquer identificação com esse personagem tão tenebroso,
alegando que não poderia estar vinculado ao príncipe dos demônios, pois a sua obra
consistia em justamente expulsar os demônios que atormentavam as criaturas oprimidas
(Mt.12:25 a 28).
Por outro lado, Jesus sendo o Príncipe da Vida que veio trazer a vida eterna aos que creem,
jamais poderia ter qualquer ligação com o “deus dos mortos” ou “senhor das moscas”.
Jesus trouxe luz onde haviam trevas (Jo.1:9). Trouxe saúde onde prevaleciam as
enfermidades. Trouxe sanidade onde reinava a imundície. Trouxe ordem onde reinava a
confusão.
Os demônios estão como moscas querendo levar sua contaminação aos lares e às mentes
dos indivíduos. Satanás não tem escrúpulos nem limites para suas promiscuidades.
Aquele que não vigiar corre o risco de que algum espírito imundo contamine sua vida assim
como um prato de comida é contaminado pela mosca que pousa nele.
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