
nos revelou a sua Palavra (2Tm 3.16), e nos deu 
promessas de uma eternidade com Ele (Ap 22.3-5), o 
que temos é bem superior a um conjunto de valores, 
temos uma pessoa a imitar, e uma pessoa cujo caráter 
vem sendo diariamente forjado em nós (Rm 8.30), a 
pessoa de Jesus Cristo.

Como indagou o escritor anglicano C.S. Lewis: 
“De que vale por no papel regras de conduta social se 
sabemos que, na verdade, nossa cobiça, covardia, 
destempero e vaidade vão nos impedir de cumpri-las?”. 
Bem pouco eu diria. O corrupto mencionado na Lava 
Jato lida com o mesmo problema que o saqueador de 
lojas em um estado despoliciado, isto é, um coração 
corrupto e rebelde contra Deus (Rm 3.10-23). Diante 
disto não há educação ou política capaz de responder 
de�nitivamente. O evangelho foi, é, e sempre será o 
único meio de reconciliar corações corruptos com o 
Deus Santo. Como lemos em João 3.16: “Porque Deus 
amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho único, 
para que todo o que nele crê não morra, mas tenha a 
vida eterna”. 

Somente em Jesus existe a de�nição perfeita de 
justiça e somente pela graça de Deus, por meio de 
Cristo, podemos viver a vida de um modo 
radicalmente divergente daquilo que vemos em nossa 
sociedade, sendo testemunhas de verdadeira 
integridade, em uma época tão sombria.

Em tempo, �camos com a esperança do salmista 
no Salmo de número 58.11: “Então os homens 
comentarão: "De fato os justos têm a sua recompensa; 
com certeza há um Deus que faz justiça na terra".

Recentemente o ‘Fantástico’ procurou de�nir 
alguns termos que há muito tempo não são 
mencionados em nossa sociedade. Fora ditas expressões 
como dignidade, honestidade, integridade, e, sobretudo, 
moralidade. A intenção era contrastar o momento 
político de nosso país, com algumas virtudes essenciais, 
lançando mão de expressões como, “o homem honesto 
não se corrompe” e a moralidade é “um conjunto de 
valores que orientam a vida em sociedade”.

Embora certamente tenha valor o esforço da 
programação, é inevitável perguntar a que ou a quem se 
sujeita essa honestidade, e em que ou em quem ela se 
distingue da corrupção. Igualmente, se a moralidade é 
um mero conjunto de valores, por qual razão um ser 
humano deveria sujeitar-se a ele? Qual caráter 
autoritativo, este “conjunto de valores” teria sobre este 
ser humano? Permita-me adiantar, se for retirada a 
pessoa de Deus, sua eterna santidade e justiça, e seu 
caráter como padrão absoluto para distinção entre o 
bem e o mal, a alternativa que resta é: NADA.

Como Sartre (sendo honestamente ateu) 
observou: 

“O existencialista [...] pensa que é extremamente 
incômodo que Deus não exista, pois [...] desaparece toda e 
qualquer possibilidade de encontrar valores num céu 
inteligível; não pode mais existir nenhum bem a priori, 
[...] não está escrito em nenhum lugar que o bem existe, 
que devemos ser honestos, que não devemos mentir, já 
que nos colocamos precisamente num plano em que só 
existem homens.”

No entanto, se você considerar seriamente que 
Deus existe, que Ele nos criou à sua imagem e 
semelhança (Gn 1.26), nos chamou em Cristo (Rm 8.30), 
nos fez parte de uma nova criação (2Co 5.17),nos deu a 
mente de Cristo (1Co 2.16), habitou em nós (Ef 2.22), 
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