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Bom dia, meus amigos! Uma 
maravilhosa quarta-feira para você e os seus 
familiares. Segundo o último censo do IBGE, nos 

últimos 10 anos, os evangélicos tiveram um 
crescimento de 61,45%, totalizamos mais de 

42 milhões. Diante destes números, estive 
pensando "com meus botões": estamos 

influenciando ou sendo influenciados?  
 

INFLUENCIANDO OU 
INFLUENCIADOS?  

 
O Brasil é um país de maioria 

cristã, somados aos de confissão católico-
romana alcançamos mais de 165 milhões 
de brasileiros que tem no cristianismo uma 

regra de conduta e fé. Bom, estes são os números, mas a 
realidade tem demonstrado que não temos cumprido o papel de salgar o que 
está insípido e de romper as trevas com a luz.  

 
Encontramos este comando divino em Mateus 5:13-14: “Vocês 

são o sal da terra. Mas, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? 
Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos 
homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade 
construída sobre um monte". Somos seres políticos, e quando você afirma 
que não quer saber de política assumiu uma posição "política" que pode ter 
duas vertentes: a primeira é que você tem aversão a atividade político-
partidária, o que de certa forma é até admissível, considerando que não há 
mais no nosso país ideologia partidária; a segunda é que você, embora saiba 
de todos os males vivenciados em razão da politicagem, fisiologismo e 
clientelismo, não está nem aí, nada está fazendo ou fará para que esta nefasta 
realidade possa ser mudada.  

 
Se você se considera um cidadão da segunda vertente, permita-

se expressar que você está sendo omisso, deixando-se influenciar e não 
exercendo o mister de ser sal e luz. Aliás, esta conduta bastante cômoda tem 
levando a nossa nação a uma completa negação dos valores éticos-cristãos e, 
diante disto, embora numericamente, nominalmente, muito maiores, estamos 
sendo dominados, engolidos por uma minoria relativista e barulhenta. E as 
estatísticas? Muito cuidado! Não se deixe influenciar com pesquisas que 
indicam que a "maioria" da população é a favor disto ou daquilo. Deixe que a 
"maioria" pense o que quiser, mas não abra mão da convicção de que este 
País só deixará de ser o que é ("uma terra onde as riquezas produzidas pelo 
suor da parte honesta e trabalhadora é saqueada pelos parasitas do Estado e 
pelos ladrões privados eternamente impunes" - Gilberto Geraldo Garbi) quando 
passarmos a influenciar com a ética perfeita do nosso Cristo. Há muito trabalho 
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a ser feito, comecemos, neste novo dia, a INFLUENCIAR combatendo com 
todo o nosso vigor: 

 
"os que valorizam a esperteza e o sucesso a qualquer custo; os 
que detestam o trabalho e o estudo; os que buscam o acesso ao 
patrimônio público para proveito pessoal; os que almejam os 
cabides de emprego e os cargos fantasmas; os que criam 
infindáveis dinastias nepotistas nos órgãos públicos; os que 
desprezam a justiça desde que a injustiça lhes seja vantajosa; os 
que só reclamam dos privilégios por não estar incluídos entre os 
privilegiados; os que enriquecem através dos negócios sujos com 
o Estado". (Gilberto Geraldo Garbi)  
 
Como fazer? CGU, MP, MPF, Polícia Civil e Federal, TCU, TCE, 

Jornais, Rádio, Televisão e Internet. Falta mais algum? Sugira! 
 


