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Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima terça-feira para você 

e todos os seus familiares. Gosto demais dos escritos da colunista Lya Luft. 
Além de uma excelente cronista, é uma poetisa de mão cheia. Do seu texto, 
intitulado “A NAÇÃO ESTARRECIDA”, retiramos algumas perguntas que 
merecem resposta: “Os extraordinários fatos que nas últimas semanas vêm se 
desenrolando diante dos nossos olhos estupefatos, a série de denúncias logo 
comprovadas de corrupção em órgãos estatais e partidos políticos, deixamos 
alertas: o que fizemos? Como permitimos que tudo isso chegasse a esse ponto 
– que nos parece quase em volta -, exigindo terra arrasada para começar a 
construir, do erro, uma nova nação?”  

  
Responde a autora: “Todos de certa forma permitimos que 

acontecesse o que agora nos horroriza, ao menos a nós que acordamos, ou 
sempre denunciamos, nós que nos preocupamos tardiamente ou que já havia 
um bom tempo balançávamos a cabeça prenunciando os dias de hoje. ‘Virão 
tempos sombrios’, dizíamos uns aos outros: pois chegaram. Uma inflação 
descontrolada, uma população assustada e a cada dia mais empobrecida, 
endividada e desatendida, autoridades confusas e desnorteadas, algumas 
tentando salvar o que pode ser salvo e corrigir o que pode ser corrigido, 
delineiam uma boa temporada de sofrimento para quase todos nós.”  

  

ROUBO E MAIS ROUBO  
  
Nos transportemos para o ano 700 antes de Cristo, e veremos o 

profeta Oséias denunciar: “Só se veem maldição, mentira e assassinatos, 
roubo e mais roubo, adultério mais adultério; ultrapassam todos os 
limites! E o derramamento de sangue é constante.” (Oséias 4:2).  

  
Oséias falava para um povo que conhecia de cor os dez 

mandamentos, e que fora escolhido por Deus para ser uma luz para os gentios.  
  
Naquela época não havia internet, televisão, revistas ou filmes 

pornôs, turismo sexual, crack, maconha, metanfetamina ou outros 
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alucinógenos, mas, como vemos, o homem era o mesmo, na sua essência não 
mudou nada.  

  
O que observamos, nos dias de hoje, é apenas uma sofisticação 

dos mecanismos utilizados na época do profeta Oséias.  
  
Não é sem razão que o livro de Eclesiastes, escrito 

aproximadamente no ano 250 antes de Cristo, fez questão de registrar que 
“não há nada de novo debaixo do sol” (Eclesiastes 1:9).  

  
O que levou aquele povo do profeta Oséias a tamanha 

decadência? O afastamento dos caminhos do Senhor. Daí o apelo que 
encontramos em Oséias 14:1: “Volte, ó Israel, para o Senhor, para o seu 
Deus. Seus pecados causaram sua queda!”  

  
Como nos assinalou Lya Luft, provavelmente talvez tenhamos 

que recomeçar de uma terra arrasada, do zero, mas não haverá recomeço 
verdadeiro até que esta nação retome os caminhos da honestidade e 
probidade, dobrando-se aos pés do Senhor, deixando de lado uma cristandade 
eminentemente nominal.  

  
Torço para que um dia possamos declarar como o Salmista: 

“Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele 
escolheu para lhe pertencer!” (Salmos 33:12). 


