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A hipocrisia é aliada da falsidade. Ambas caminham juntas. A
mentira e o fingimento imperam no reino da hipocrisia. A
sociedade contemporânea está contaminada por essa doença.
Principalmente nas redes sociais. Falsas aparências formando
conceitos e personalidades. Os hipócritas vivem de suas
próprias ilusões.
A sinceridade dando lugar à dissimulação. A idolatria e a
falsa religiosidade determinando comportamentos. Os
oportunistas, os interesseiros, os inescrupulosos, destacandose pela prática da indecência, da canalhice e do escárnio. E
assim fazendo brilhar nulidades no nosso espaço de
convivência. As máscaras sociais escondendo autenticidades. No
ambiente da hipocrisia costuma prevalecer a injustiça.

Vivemos num espaço onde está ficando difícil sermos nós
mesmos, por medo de julgamentos precipitados. Preponderam
intenções escondidas nos disfarces. O jogo duplo da mentira
sendo usado como estratégia de convencimento e persuasão. É
preciso, portanto, que sejamos observadores atentos e termos
um faro apurado para descobrirmos os hipócritas que nos
rodeiam. Considerando cada detalhe para não cairmos em suas
armadilhas.

Muita gente faz da hipocrisia a sua condição de existência. Só
conseguem triunfar através dela. E isso vem de longe. Jesus em
suas peregrinações missionárias identificou-os entre os
fariseus, e os chamou de “sepulcros caiados, bonitos por fora,
mas por dentro cheios de ossos e de todo tipo de imundície.
Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios
de hipocrisia e maldade”. Os fariseus manipulavam as leis para
seus próprios interesses.

Desconfiemos,

então,

dos

sorrisos

fáceis,

dos

elogios

extemporâneos, das tapinhas nas costas. Coloquemos olhos
críticos nos que na vida real fazem exatamente o contrário do
que pregam. Afastemo-nos dos enganadores, dos demagogos, dos
falsos moralistas. Eles vivem semeando o veneno do engodo, das
traições e da deslealdade.
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advogado e escritor.
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