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Queridos amigos, bom dia! Uma ótima sexta-feira para você e 

todos os seus. “De tanto ver triunfar as nulidades; de tanto ver prosperar 
a desonra, de tanto ver crescer a injustiça. De tanto ver agigantarem-se 
os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da 
virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto”, asseverou Ruy 
Barbosa de Oliveira, um dos intelectuais mais brilhantes do Brasil. De fato, 
diante do atual contexto, imergimos nesta realidade, não é verdade?  

  
Se a desonestidade tem imperado nessa relação horizontal, o que 

dizer, então, da nossa relação vertical, do nosso relacionamento com Deus? 
Como poderíamos desenvolver um relacionamento honesto com o nosso Deus? 
É o que, adiante, o Pr. Ricardo Barbosa de Sousa, com seu artigo 
“Honestamente falando”, vai nos responder. Sigamos ao escrito:  

  

HONESTAMENTE FALANDO   
Ricardo Barbosa de Sousa*  
  
Certa vez ouvi de um ex-alcoólatra, que deixara o álcool havia 

mais de 45 anos e que ainda frequentava os Alcoólicos Anônimos 
semanalmente, que toda a vez que ia a uma reunião, apresentava-se dizendo: 
“Sou alcoólatra e fazem 45 anos que não bebo”. Segundo ele, foi dessa forma 
que conseguiu libertar-se do vício e permanecer fora dele todos aqueles anos.  

  
Em qualquer programa de tratamento para recuperação de 

dependentes de qualquer vício, a honestidade é um fator fundamental. Sem 
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ela, o sucesso do melhor programa ficará comprometido. Todavia, a atitude 
mais comum dos viciados é negar sua dependência.  

  
Da mesma forma que um alcoólatra nega que tem problemas com 

a bebida, muitos de nós também mentimos. Enganamo-nos por tanto tempo 
que a desonestidade acaba se transformando num jeito de ser, num caminho 
necessário para a sobrevivência. Imaginamos que ninguém suspeita do que de 
fato somos e, no aperfeiçoamento da arte de representar, vamos cultivando a 
aparência e o autoengano, construindo a história pessoal sob o alicerce de 
uma falsa identidade.  

  
Não é fácil ser honesto. Eu ainda não encontrei um caminho 

simples para viver honestamente. Desde a minha infância luto contra uma 
droga: aprovação. Em minha jornada de vida sempre busquei afirmação, 
atenção, reconhecimento numa forma de compensar as deficiências 
emocionais do meu passado. O que os outros pensam de mim tornou-se mais 
importante do que aquilo que de fato sou.  

  
A desonestidade conspira contra a integridade, a espiritualidade, 

a transformação do caráter, e acaba comprometendo a verdadeira identidade. 
Ao me preocupar mais com a aparência, permito que um ser falso, impostor, 
estabeleça outros fundamentos para meus relacionamentos, seja com Deus, 
com meu próximo ou comigo mesmo. O medo do julgamento dos outros, os 
riscos de rejeição, a falsa sensação de aceitação, alimentam a desonestidade 
e intensificam a falta identidade.  

  
Sabemos que a negação ou a repreensão daquilo que somos cria 

falsos relacionamentos não apenas entre nós, mas sobretudo entre nós e Deus. 
Presumimos que Deus, da mesma forma que as pessoas, não saberá lidar com 
nossos corações e mentes divididos, com a forma como transitamos entre a 
carne e o espírito. Seria Deus capaz de enfrentar meus desejos sexuais 
confusos e desordenados? Minhas oscilações entre a bondade e a maldade? A 
vontade de ser compassivo e outras vezes vingativo? Minha espiritualidade e a 
queda pela pornografia? Minha aparente mansidão e minha índole violenta? 
Podemos até crer que Deus pode enfrentar e transformar essas realidades, 
mas enquanto não formos honestos sobre elas, não reconhecermos a 
dependência que temos dela, dificilmente experimentaremos seu toque 
libertador e transformador.  

  
A oração é o caminho em que damos os primeiros passos da 

honestidade. Por saber que Deus me ama incondicionalmente, que me perdoa 
e aceita como seu filho, que conhece tudo o que sou e diante de quem não 
tenho como maquiar as mazelas da minha alma – descubro que é somente na 
presença daquele que me acolhe em amor, pela mediação do seu Filho e no 
poder do Espírito Santo, que abro as portas dos quartos mais escuros da minha 
alma e encontro minha liberdade e dignidade...  
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A coragem do ex-alcoólatra precisa ser também a nossa coragem. 
É comum encontrarmos em nossas igrejas muita gente secretamente honesta. 
Outros são muito honestos, chegam até a se orgulharem disso, mas são 
honestos apenas para falarem dos outros... Sou um pecador. Há cinquenta 
anos tenho pecado contra Deus, mas pela sua misericórdia sigo no caminho da 
santidade.  

  
(*) Ricardo Barbosa é pastor da Igreja Presbiteriana do Planalto e coordenador 
do Centro Cristão de Estudos, em Brasília. É autor de “Janelas para a vida” e 
“O caminho do coração”. 

 


