SÉRIE: OPERAÇÃO LAVA JATO INDIVIDUAL
LIÇÃO 3 : HONESTIDADE
INTRODUÇÃO: Para você, o que é honestidade? Dê um exemplo do que é ser honesto?
Honestidade é a palavra que indica a qualidade de ser verdadeiro: não mentir, não fraldar,
não enganar. O indivíduo que é honesto repudia a malandragem, a esperteza de querer levar
vantagem em tudo. Honestidade, de maneira explícita, é a obediência incondicional às regras
morais existentes. Atualmente, o conceito de honestidade está meio deturpado, uma vez que os
indivíduos que agem corretamente são chamados de “caretas”, ou são humilhados por outros.
Em sua opinião, o brasileiro é honesto ou desonesto? E você, enquanto brasileiro?
Vídeo: Passe o vídeo CQC – Teste de honestidade em São Paulo
(https://www.youtube.com/watch?v=H6VEkyacjvE)
Pergunta: Quais são os seus sentimentos após assistir a esse vídeo?
DESENVOLVIMENTO: Leia com o grupo os textos logo abaixo, promovendo uma
discussão a partir de seus conteúdos. Todos eles foram extraídos do site veja.com.
1. A Finlândia tem muito a ensinar (Monica Weinberg, Notícia/Educação, 19/06/2015)
Sua capital lidera o mais recente teste de honestidade da revista Reader’s Digest, baseado em
quantas de doze carteiras com 50 dólares deixadas em lugares-chave pela revista foram
entregues de volta a seus donos ou à polícia. Em Helsinque, onze das doze carteiras foram
devolvidas - no Rio de Janeiro, quatro, o mesmo número de Zurique.
2. Agir honestamente logo vai virar manchete (Augusto Nunes, Blog, 10/07/2012)
Na madrugada de domingo para segunda-feira, Rejaniel Santos e Sandra Domingues, catadores
de papelão em São Paulo, encontraram R$ 20 mil, colocados em sacos plásticos abandonados
atrás de uma árvore próxima ao viaduto onde dormem. Imediatamente, ambos entregaram o
dinheiro à polícia. Logo se descobriu que as cédulas haviam sido roubadas de um restaurante,
cujos donos já receberam de volta uma quantia suficiente para mudar a vida dos dois moradores
de rua. Os principais jornais do país divulgaram com destaque o episódio. É sempre um belo
exemplo. Mas há algo de errado com um país onde quem age Honestamente vira notícia de
primeira página. Como explicar o espanto causado por um casal de brasileiros que, a rigor,
apenas fizeram o que deve ser feito? (...) “A minha mãe me ensinou que não devo roubar”, disse
o trabalhador Rejaniel Santos. “E que devia contar à polícia se visse alguém roubando”.
3. Para 81% dos brasileiros, é fácil desobedecer leis no país (Brasil, 10/11/2014)
A desconfiança diante das instituições públicas do país faz com que 81% dos brasileiros
concordem com a afirmação de que é “fácil” desobedecer às leis. O mesmo porcentual de
pessoas também tem a percepção de que, sempre que possível, os brasileiros escolhem “dar um
jeitinho” no lugar de seguir as leis. O levantamento mostra também que a ruptura entre os
cidadãos e as instituições públicas ligadas à Justiça leva 57% da população a acreditar que “há
poucos motivos para seguir as leis do Brasil”, segundo o levantamento. Para o aposentado Carlos
Afonso Santos, de 87 anos, a impunidade faz com que as pessoas também passem a desafiar as
leis. “Se não tem punição para dar exemplo e fiscalização, a sensação para quem faz algo errado
é de que nada vai acontecer”, afirmou Santos.
LEITURA BÍBLICA: Na Bíblia há textos que tratam sobre a honestidade. Desses textos,
podemos extrair as seguintes lições: • Salmos 112.5 – A honestidade traz felicidade.
•Provérbios 16.11 – A honestidade é uma característica de Deus e que Ele deseja de nós.
•Provérbios 16.13 – Pessoas honestas são valorizadas pelos outros.
•Provérbios 29.10 – Apesar das pessoas honestas serem valorizadas, também são perseguidas.
DESAFIOS: Em II Reis 12.15, está escrito que “não se exigia prestação de contas dos que
pagavam os trabalhadores, pois agiam com honestidade”. Já imaginou você agindo com tanta
honestidade, que as pessoas não pedirão de você contas, tamanha a confiança que terão em
você? Para chegarmos lá, devemos começar por baixo, prestando contas de nossas ações a
alguém, confessando nossos atos desonestos. Faça isso! Procure alguém de sua confiança para,
regularmente, prestar contas de sua vida. Dê a este amigo liberdade pra te confrontar quando
estiver agindo errado. Peça-o para fazer isto.

