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Bom dia, meus queridos amigos! Uma portentosa quinta-feira para 

você e todos os seus. Somos uma geração privilegiada, temos acesso a 
milhares e milhares de informações por múltiplos meios: televisão, rádio, 
jornais e internet. Através de alguns cliques, em um site de buscas na 
internet, temos ao nosso dispor um número incontável de páginas (URLs) com 
informações múltiplas sobre os mais diversos assuntos. 

   
Mas nem sempre fora assim. No primórdio dos tempos não havia a 

escrita e a tradição oral era a única forma encontrada para transmitir os 
costumes e ensinos as futuras gerações.   

 
Daí é que surge a preocupação do profeta Joel ao assentar: 

“Contem o que aconteceu aos seus filhos, e eles aos seus netos, e os seus 
netos, à geração seguinte”. (Joel 1:3).   

 
Na Roma Antiga e no Império Romano, a primeira publicação que 

se tem notícia se chamava “Acta Diurna”. Era gravada em tábuas de pedra e 
afixada nos espaços públicos trazendo fatos diversos, obituários, crônicas 
esportivas, entre outros assuntos.   

 
Sabe o que me impressiona? As narrativas bíblicas, embora 

escritas por autores e períodos diversos, guardam absoluta simetria e 
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fidelidade, do Velho ao Novo Testamento, uma prova viva da ação de Deus 
naqueles homens escolhidos para escrevê-las.   

 
Embora hoje tenhamos uma tão grande massa de informações, 

nem sempre podemos confiar cegamente nesses dados que, seguindo o 
interesse de determinados grupos dominantes, podem ser distorcidos no 
objetivo de imprimir uma ideia irreal dos fatos retratados.  

  
Jarbas Andrade Machioni, advogado e especialista em direito 

empresarial da Universidade Mackenzie escreveu um texto intitulado “A mídia 
e seus desserviços” que gostaria de compartilhar. Posso? Então vai...   

 

A MÍDIA E SEUS DESSERVIÇOS   

 
Imprensa independente é garantia de liberdade. O seu contrário 

(imprensa dependente) faz lembrar o mote do antigo jornal “O Pasquim”: 
“Impressa é oposição, o resto é armazém de secos e molhados”. 

   
Havia uma tradição idealista nos jornais brasileiros, como atestam 

jornais desde a época do império, como “A Sentinela” e tantos outros.   
 
(...)   
 
O interesse jornalístico era superior ao interesse econômico.   
Uma anedota, ou lenda, ou verdade, conta-nos a seguinte história:   
 
Chega o ilustrado rapaz do interior para pleitear vaga no grande 

periódico da capital. Tímido, apresenta uma carta de recomendação de um 
político importante. Pela importância do político, o rapaz é recebido pelo 
próprio dono (e editor) do jornal. Ele lê a carta e, voltando-se para o rapaz, 
deita a missiva, e calmamente lhe pede, enquanto folheia alguns papéis:   

 
- Muito bom. O Dr. Fulano elogia-o muito. Diz que você é muito 

inteligente e capacitado. Vamos fazer um teste: escreva uma matéria sobre 
Jesus Cristo.   

 
O rapaz, levantando-se, pergunta:   
 
- Pois não, doutor. Contra ou a favor?   
 
Sem levantar os olhos dos papéis, o editor finaliza a reunião:   
 
- Precisa mais não, meu filho... está contratado...   
 
Que triste, não é mesmo? O pior é que tal “flexibilidade”, 

massificada na imprensa, também encontrou guarida no Poder Judiciário que 
não mais decide segundo a literalidade da lei, mas em conformidade com 
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construções jurisprudenciais, algumas das quais absolutamente dissonantes 
com a vontade do legislador.   

 
Que neste novo dia possamos ter isso em mente, ou seja, nem 

sempre o que é propagado como verdade absoluta corresponde à realidade 
dos fatos. Que nesse mundo de engano, possamos rogar a Deus sabedoria para 
discernir entre o certo e o errado. Que, como o profeta Joel, possamos 
transmitir aos nossos filhos os reais valores do Reino, hoje tão distorcidos pela 
“sociedade moderna”.   
 


