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

e todos os seus. Hoje estava lembrando de um desenho que assistia quando 
pequenininho chamado “Carangos e Motocas”. Wheelie tem uma charmosa 
namorada, a fusquinha Rota, por quem é extremamente apaixonado. Ele é um 
fusquinha vermelho e com olhos azuis. Quando estavam juntos o paraíso era 
estabelecido, paz essa sempre quebrada por quatro motocicletas da Turma do 
Chapa. 

 
Essa era a oportunidade de Wheelie demonstrar a sua coragem e 

nessa luta sempre vencia, com méritos, a Turma do Chapa. Mas dessa turma 
do “mal”, digamos assim, havia alguém muito especial que me chamava a 
atenção, uma pequena motoneta, chamada de “Confuso” que sempre 
prevenia a turma para não entrar nessa briga com Wheelie. Todas as vezes 
que eles perdiam, ele, com uma voz bem fininha, esbravejava para o líder 
(Chapa): “Eu te disse, eu te disse, mas eu te disse...”.   

 
Pense em um baixinho chato esse tal de “Confuso”, 

principalmente porque era sempre aquele que, quando tudo dava errado, 
dizia: “Eu te disse, eu te disse, mas eu te disse...”. Era um discurso só.   

 
A Bíblia nos traz o relato de um personagem bíblico de um 

discurso só, chamava-se João Batista. A sua expressão preferida: 
“Arrependam-se, porque o Reino dos céus está próximo" (Mateus 3:2). Esse 
era o seu anúncio pela manhã, pela tarde, pela noite, a todo instante e todo 
momento.   
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Num dado instante, na presença do Rei Herodes, João Batista 
mudou seu discurso para algo não menos contundente e afirmou: “Não te é 
permitido viver com a mulher do teu irmão”. Não deu outra, numa trama 
capitaneada por Herodias, João Batista foi morto por degola (Marcos 6:18-24). 

   
João Batista deve nos serve de parâmetro, o que está errado 

deve ser denunciado, não há como transformar branco em preto ou o 
quadrado em redondo. Mas, pensando comigo mesmo, talvez estejamos 
perdendo a capacidade de nos indignarmos com o erro, com tudo aquilo que 
vai em oposição a ética do Reino de Deus.   

Nessa linha de pensamento, permitam-me dividir com vocês um 
texto de Ricardo Gondim, intitulado “O Silêncio dos Inocentes” que trago para 
nossa reflexão no dia de hoje. Posso compartilhar? Então vai... 

   

O SILÊNCIO DOS INOCENTES   
  
O metrô sacudia corpos de um lado para outro como se fosse 

programado para aquele ritmo. O atrito das rodas nos trilhos obedecia a uma 
métrica quase musical. Vendo as pessoas bailando, cabisbaixas, no vai e vem 
contínuo, inquietei-me com o silencio. Ninguém conversava, ninguém sorria; 
nenhum solilóquio maluco perturbava aquela valsa modorrenta. 
Responsabilizei o cansaço pelo entorpecimento coletivo. Ou seria a 
desesperança? 

  
Antigamente, as filas dos bancos e das repartições públicas se 

transformavam em fóruns de cidadania. Repetiam-se as mesmas frases: “Por 
isso é que o Brasil não vai para frente”; “Isso é um absurdo”; “Até quando 
vamos aguentar?”; “Temos que fazer alguma coisa”.   

 
Em um processo lento, não de repente, como queria o poeta, tal 

murmúrio foi-se calando. As pessoas param de reclamar, quando concluem 
que não adianta falar – gastar-se energia nos protestos. Institivamente 
guardam seu grito para outro tempo, quando houver esperança.   

 
O Brasil vem se calando. E seu sossego nasce da centenária 

percepção de que o clamor dos miseráveis nunca foi ouvido pela minoria rica 
e poderosa. Generalizou-se uma depressão coletiva, oriunda dessa quietude. 
O povo do tamborim, da cuíca, que faz samba numa caixa de fósforos, 
espirituoso e brincalhão, vem perdendo seu lado menino. Como lutadores de 
boxe cansados, baixaram a guarda; como ovelhas mudas, esperam o 
matadouro.   

 
Enfraquecidas as resistências, reina essa curiosa bonança 

responsável pelo caos social que tanto mata. Os miseráveis já haviam se 
calado há algum tempo, agora a classe média também emudeceu. No Brasil 
não há “panelaços” nem palanques onde enrouquecem tribunos eloquentes e 
são poucas as passeatas reivindicatórias.   
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(...)   
 
Os pusilânimes ganham espaço e repetem: “deixa acontecer para 

ver como é que fica”.   
 
Oxalá, a brava gente brasileira recobre sua força criativa, 

restaure resistências e volte ao ringue em nome da sua dignidade. Filhos que 
não fogem à luta não podem se contentar em permanecer “ordeiros e 
pacíficos” [omissos]. Gente que não teme quem deseja a própria morte não 
deve se conformar com a serenidade dos cemitérios. 

 
Só quando voltar a indignação dos metrôs, ônibus e filas, 

renascerá nossa esperança.  
 
Meus amados, a exemplo de João Batista, somos conclamados a 

denunciar o erro. Fomos chamados a ser luz, a salgar o insípido. Hoje é o dia, 
quem sabe já não é tarde? 
 


