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Bom dia, meus queridos amigos! Uma magnífica terça-feira para 

você e todos os seus. Está difícil viver, ou melhor, sobreviver nessa sociedade 
permissiva, omissa e tomada pela corrupção, tão distante do ideal do nosso 
Deus. O que observamos é que a honestidade, nos dias de hoje, é a exceção, 
desprezada no conjunto de ações concatenadas, ordenadas e sistematizadas 
para driblar as mínimas regras de conduta. Algo muito estranho, ao meu sentir, 
partindo do pressuposto que o Brasil é tido, no mundo, como um país de maioria 
cristã e, naturalmente, o que se esperaria é que seguisse, no mínimo, a ética 
de Cristo.  

A temática de hoje é honestidade. 
 

HONESTIDADE 
 
Seguimos sendo enganados diariamente: são as operadoras de 

telefonia que nos furtam os créditos dos celulares pré-pagos; as propagandas 
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institucionais que mostram uma cidade com vias perfeitamente pavimentadas, 
postos de saúde e hospitais com cidadãos sendo atendidos por profissionais 
sorridentes e atenciosos; os cartões de crédito que nos cobram valores já pagos 
ou desconhecidos; ou índices oficiais de inflação que seguem em absoluto 
descompasso com os produtos nas prateleiras dos supermercados. 

 
Segundo Baltasar Gracián Morales, “não há ninguém mais fácil 

de enganar do que um homem honesto”. Está difícil andar na contramão 
desses “novos valores” massificados pelo nosso país, onde a máxima do Gérson 
(“Levar vantagem em tudo”) institucionalizou-se. 

 
No que diz respeito à honestidade, os comandos da Santa Escritura 

são claríssimos: “Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o 
que é correto aos olhos de todos” (Romanos 12:17); “pois estamos tendo o 
cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas 
também aos olhos dos homens” (2ª Coríntios 8:21); “Feliz é o homem que 
empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus 
negócios” (Salmos 112:5). 

 
Todavia, o que se observa é que estes ensinos bíblicos de nada 

mais servem para a “maioria cristã”, pois tudo está estruturado para o 
estreitamento do nosso senso crítico. Temos que nos amoldar, sem questionar, 
a uma nova ordem, com o desprezo daquilo que tínhamos como valores 
inarredáveis, dentre os quais está à honestidade. Sem ela, o comportamento 
humano tende a degeneração absoluta, conduzindo a uma sociedade de 
“espertos” e “panacas”. 

 
Hoje, incrivelmente, quando um taxista de São Paulo (SP) devolve 

40 ingressos aos seus legítimos donos (torcedores mexicanos), torna-se 
MANCHETE. Deveria tal conduta ser uma manchete, indagou o jornalista Renato 
Essenfelder (O Estadão)? A honestidade é, agora, algo incomum? Virou algo 
bizarro? 

 
Seguindo o exemplo do taxista paulista, uma estudante de Natal 

(RN), também resolveu vilipendiar a “ordem” estabelecida. Comentando o 
ocorrido, continua o referido jornalista: 

 
“Honestidade deveria ser algo banal, normal. Tão banal como 
recolher o próprio lixo ou respeitar, por exemplo, uma fila. 
Banal? Fazendo o que deveria ser feito, sem espaço para 
reviravoltas dramáticas, o taxista e a estudante contaram ao 
Brasil uma história antiga, mas que não tem preço. Uma história 
que andava meio esquecida, desacreditada. Tida como 
inverossímil, como uma novela ruim. Mas verdadeira. O normal é 
ser honesto. O resto é que deveria ser manchete”. 
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Que hoje possamos caminhar na contramão dessa “nova” ordem, 
e como o taxista e a estudante, singrarmos o dia com a ética do nosso Senhor 
Jesus Cristo, não em busca de manchetes ou recompensas, mas, meramente, 
abandonando o cristianismo NOMINAL e partindo para a PRÁTICA onde a 
probidade e honestidade são valores inarredáveis. 
 


