Amigos,
Ontem eu assistir o filme código da Vinci, que aborda questões profundas no
campo da religião, filosofia, cultura e história. Em vista disto o filme discute apenas
superficialmente estas questões, pois objetivo desta produção cinematográfica
hollywoodiana é atingir o grande público, que na maioria das vezes nunca ouviram
falar em: Santo Graal, Cavaleiros Templários, Priorado do Sião, Concílio de
Nicéia, Evangelhos apócrifos e etc.
De qualquer jeito gostei do filme e acho que ele cumpre o papel para chamar
atenção das grandes massas para alguns aspectos importantes da religião
católica, da fé crista e da história do mundo ocidental. Gostaria tecer os seguintes
comentários sobre o filme e o código da Vinci:
1 - Do ponto vista filosófico é abordada a “ausência do feminino na religião
católica". Em todas religiões antigas sempre existiu o “Deus Masculino"
geralmente da força e o “Deus Feminino" geralmente o símbolo da fertilidade e
guardião da família. Osíris e Isis, Zeus e Hera, Júpiter e Juno e etc.
2 - Às vezes o "Deus Mulher" é mãe e esposa do “Deus Homem". Na religião
católica Jesus é concebido pelo Espírito Santo, sendo que a única participação de
Maria é oferecer o seu ventre para o desenvolvimento do “Deus Homem";
3 - É sabido que nos primórdios do cristianismo as mulheres tinham um papel
destaque na comunidade cristã, esse papel foi diminuindo e desaparecendo com o
passar do tempo, principalmente com predomínio do culto " romano" na religião
católica;
4- A tradição de que Jesus nunca tenha se casado começou a ser difundida a
partir do século III (após o concílio de Nicéia), visto que Paulo ( que era de origem
judaica, cidadão romano e de vasta cultura greco - romana) tinha uma grande
aversão à figura feminina que enxergava como uma tentação aos propósitos
divinos;
5 - A “Opus Dei" organização conservadora católica foi fundada pelo Padre José
Maria Escrivar que era confessor do Generalíssimo Francisco Franco ditador
espanhol, esse Padre foi canonizado pelo Papa João Paulo II;
6 - A Opus Dei, tem como patrono São Tiago Torquemada (conhecido como Mato
Mouro). Tiago de Torquemada se destacou como Santo Inquisidor da Espanha,
onde mandou para fogueira milhares de Judeus, Muçulmanos (chamados de
Mouros), Mulheres (acusadas de bruxaria) e cristãos que ousassem questionar
algum dogma da Igreja Católica;

7- Apesar de João Paulo II ter pedido desculpas pelo Excesso da Santa
Inquisição e Paulo VI ter acabado com esta instituição e criado o Tribunal do
Santo Oficio, até hoje São Tiago de Torquemada é considerado Santo, com direito
a dia na folhinha e a orações;
8 - No Filme Silas em nome da defesa da fé cristã comete barbaridades na crença
de que esta cumprindo os desígnios de Deus na terra;
9 - Nós sabemos que o Ex- Governador de São Paulo (conhecido como Silas) é
fervoroso adepto do opus dei. Será que ele pratica o ritual da autoflagelação ou
usa a cinta de cilício após cometer os seus pecados contra o povo Paulista de:
Mentira ( dizer que o P.C.C ACABOU), Calúnia ( Dizer que o Governo Lula é o
mais corrupto da história), Inveja ( dizer que o governo federal é incompetente),
Cobiça ( aceitar de presente vestidos caros de costureiros famosos para sua
esposa), Ambição ( firmar contratos privilegiadas com empresas ligadas ao seu
filho) e etc.
9 - Para finalizar recomendo todos a ler " Maria Madalena e o Santo Graal" que faz
um debate filosófico sobre a ausência do feminino na religião católica. Custa R$
21,00 na livraria do aeroporto de Guarulhos.
Atenciosamente
Ubiratan Félix

