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

você e todos os seus. Revisitando textos que disponibilizei e em razão do grau 
de corrupção que permeia nosso país, compartilho, hoje, “A Honestidade e a 
Mulher Grávida”, escrito de Angela Centurion Abranches, Promotora de 
Justiça e membro da ONG Transparência Capixaba.   

  
O escrito resgata algo muito simples: não há meio termo, o certo 

é certo, e o errado é errado. Convém ressaltar que “se a nossa justiça não 
exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entraremos no Reino dos 
céus” (Mateus 5:20).  

  
Vamos a ele? Segue adiante: 
  

 A HONESTIDADE E A MULHER GRÁVIDA  
  
Não é novidade dizer que a má gestão da máquina administrativa 

somada à corrupção e aos constantes desvios de verbas públicas são algumas 
das principais causas da desigualdade social e, consequentemente, da 
violência urbana, com o fortalecimento do poder dos criminosos, que 
conseguem manipular facilmente uma população carente, refém, assim, de 
suas mazelas sociais. A nossa nação sofre, principalmente, da falta de 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLtejpvNzVAhUBiZAKHfd3CHIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.capesesp.com.br%2Fconheca-os-exames-que-toda-gravida-tem-que-fazer-e-porque&psig=AFQjCNEUyUO0KPGWBtVUKVwE4gmk612COw&ust=1502997672024230


 

 

Roberto de Albuquerque Cezar 

princípios éticos e morais que são fundamentais para garantir uma sociedade 
justa e feliz.  

  
O prejuízo social e moral decorrente de anos de corrupção nas 

Instituições Públicas é imenso e custará a desaparecer, a não ser que todos, 
povo e governo assim decidam e lutem contra suas próprias fraquezas e vícios 
morais.  

 
Minha filha que mora na cidade do Rio de Janeiro contou-me um 

fato, no mínimo, surpreendente. Há cerca de dois meses, durante o trajeto de 
uma corrida de táxi contratada em razão de trabalho, ela e o taxista 
entabularam conversa sobre temas comuns aos cidadãos, especialmente, 
criticando, ambos, a onda de corrupção que então assolava o país, os 
escândalos sobre os desvios de verba pública, etc. Ao chegar ao destino e 
pedir um recibo para ser ressarcida pela empresa, o taxista disparou...QUAL O 
VALOR QUE A SENHORITA QUER QUE EU COLOQUE NO RECIBO? Minha filha 
ficou atônita com a pergunta e, mais ainda, com a naturalidade com que o 
taxista fez a pergunta imoral e desonesta, imediatamente após ter se 
indignado com a corrupção e criticado a “roubalheira” dos políticos.   O 
episódio serve de exemplo para mostrar como a falta de ética e a 
desonestidade estão incutidas no cidadão comum, a ponto de ele não 
distinguir o certo do errado, numa visão caolha de quem pode ou não agir 
errado. Ao longo dos anos o país tem vivido sob a égide da chamada “Lei de 
Gérson” ou seja, de que é preciso levar vantagem em tudo, não importando as 
consequências.  

  
As mudanças prometidas pelos Governos Federal e Estadual só 

começarão quando a ética e a moral dos governantes forem bons exemplos 
para a sociedade. Contudo, é bom lembrar que não é apenas no Presidente da 
República, nos Governadores, nos Prefeitos e nos Parlamentares (federais, 
estaduais e municipais) que a população se espelha para agir dessa ou daquela 
maneira.   

  
O comportamento dos agentes políticos, de modo geral, tem que 

nortear o padrão a ser adotado doravante. Não se pode mais admitir, por 
exemplo, que um servidor público utilize-se de carro oficial para ir às compras 
ou levar filhos ou netos para a escola. Esse tipo de atitude, assim como 
aceitar presentes, ainda que de pequeno valor, por ter cumprido estritamente 
o seu dever podem parecer atos antiéticos de pouca relevância.  Estão 
enganados os que pensam desse modo, pois tais comportamentos, assim como 
tantos outros, aparentemente menores, vão enfraquecendo a consciência e a 
moral das pessoas e depois de certo tempo, tudo passa a ser natural. Quem já 
não ouviu...”O que é que tem.... todo mundo faz...... E, aos poucos, esses 
sentimentos nefastos passam a dominar os mais fracos ou mais vulneráveis, 
contaminando a maioria.   Daí a constante necessidade de lembrar que a 
HONESTIDADE, assim como a gravidez, É ABSOLUTA e, portanto, da mesma 
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forma que não há mulher mais ou menos grávida, não podem existir homens 
ou mulheres mais ou menos honestos.  

  
Não há meio termo, “seja o seu ‘sim’, ‘sim’, e o seu ‘não’, 

‘não’; o que passar disso vem do Maligno". (Mateus 5:37). 
 


