
LIÇÃO 09    FUJA DA CORRUPÇÃO MUNDANA!

Segundo o dicionário, corrupção é o ato de corromper al-

guém com finalidade de obter vantagem, desmoralização, se 

vender por algum benefício, praticar ato ilícito, imoralidade.

Apesar de atualmente ter se tornado tão comum, não é de 

hoje que a corrupção é um problema na humanidade, pode-

mos ver no início da história bíblica com Noé,  onde as Escritu-

ras Sagradas relatam um povo que havia se corrompido, fato 

esse que ocorreu a mais de 2300 a.C.

“A Terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus; e 

encheu-se a terra da violência”, Gn 6.11.

Mesmo na historicidade secular, a corrupção acompanha os 

acontecimentos históricos desde seus primeiros relatos.

Podemos ver na História do Brasil, quando os índios foram-

colonizados pela coroa Portuguesa, muitos riquezas desse país 

foram exportadas de forma ilegal, e muita gente se corrompeu 

para que isso fosse possível.

Podemos ver muitos líderes governamentais que também 

passaram por cima dos rincípios e valores para alcançar o po-

der, fazendo com que seus caminhos fossem manchados pela 

corrupção.

A corrupção está em todo lugar: na economia, na política, na 

religião (de forma universal), no esporte, no judiciário e etc.

O problema é que o cidadão muitas vezes foca na corrupção em 

grande escala, em grandes setores, porém, a corrupção também é 

encontrada no indivíduo de forma mais rotineira do que ele imagina.

Quando se estaciona em um lugar que é exclusivamente 

para deficiente, quando se recebe o troco a mais e não devolve 

a diferença, quando se usa um documento falso, quando se fura 

fila, ao sonegar impostos, tentar subornar pessoas, todas essas 

atitudes são corruptas!.

Não se pode mudar uma cultura de corrupção, se cada um 

que pertence ao meio não fizer sua parte.

Os grandes atos de corrupção se iniciam com um pequeno 

ato, isso significa que só é possível que a corrupção não domine 

o coletivo, se cada um fizer sua parte como indivíduo.

“E derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e 

de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi 

manchada de sangue”, Sl 106.38-39.

Só existe um remédio contra a corrupção: a honestidade.

Devemos agir com honestidade em todo tempo:
“A ninguém torneis mal por mal; procurai as coisas honestas 

em todo tempo”, Rm 12.17

Devemos pensar de forma honesta:
“Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que 

é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é 

amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há 

algum louvor, nisso pensai”, Fl 4.8.

Devemos viver honestamente:
“Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, 

naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifi-

quem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós 

observem”, 1Pe 2.12. 
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