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TEXTO PUBLICADO NA COLUNA SEMANAL NO 

CORREIO POPULAR 

 

PODE SER ABENÇOADO UM PAÍS COMO ESTE? 
 

 

Marcos Roberto Inhauser 
 

Conheço uma pessoa que tem uma empresa que ministra cursos de inglês e de informática. Ela o faz 
muito mais com o objetivo de ajudar as pessoas que lucrar. Por mais de três anos ela vem brigando 
com sua contadora para que possa ser enquadrado no “Simples” como forma de aliviar sua carga de 
tributos. Não conseguiu até agora porque a empresa é uma escola. M as passou por casas lotéricas e 
viu em várias a opção pelo Simples pendurada atrás do caixa. Um absurdo: uma lotérica recebe 
incentivos fiscais enquanto que uma escola não! Subsidia-se o jogo, mas não e educação! 

Pode ser abençoada uma nação onde o governo reduz a verba para a área de segurança pública 
quando se vive em níveis de violência jamais registrados? Uma nação onde o deputado que mal acaba 
de ser eleito ganha concessão de rádio ou de televisão por favores prestados a grupos de interesse? 
Uma nação onde gestores fraudulentos e quadrilheiros, aliviam bilhões de um banco, andam soltos e 
ainda criticam o juiz que determinou a prisão? Onde o liquidante nomeado pelo Banco Central se 
enriquece com sua gestão? Uma nação onde um sujeito com contas no exterior comprovadas tem a 
cara-de-pau de vir a público em horário gratuito de TV (diga-se pago pelo povo) para dizer que vai 
acertar a questão da violência? Uma nação onde um prefeito de uma cidade como Campinas é 
assassinado e quatro meses depois não se tem absolutamente nada nas investigações e se sabe hoje 
que as que foram feitas o foram de forma equivocada e tendenciosa? Onde outro caso de prefeito 
morto está até agora sem nenhuma pista concreta que elucide sua morte? Uma nação onde o pré-
candidato à presidência em melhores condições entre os não oposicionistas é uma mulher 
pertencente a uma oligarquia que governa um dos mais pobres estados da nação com níveis de 
pobreza alarmantes, mesmo depois de estar à frente do estado por mais de trinta anos? 

Pode ser abençoada uma nação onde um sujeito mal das pernas compra uma empresa de aviação 
com uma dívida bilionária pelo preço simbólico de R$ 1,00 e tem a coragem de vir a público dizer que 
há gente forte por trás? Por que estes não aparecem, mas preferem usar um testa-de-ferro? Que 
dinheiro é este?  

Pode ser abençoado um país onde o negócio que mais prospera é o da venda das bênçãos e o 
comércio da fé?  Uma nação onde religiosos inescrupulosos e despreparados estão vendendo soluções 
mágicas ao preço do dízimo e da oferta sacrificial, prometendo a prosperidade que só é garantida para 
os próprios pregadores? 

Pode ser abençoada uma nação onde os púlpitos destilam analgésicos espirituais, que dopam o 
povo para as reais feridas que estamos vivendo, prometendo o céu futuro como alívio do inferno 
presente? Uma nação onde o profeta desapareceu e os poucos que existem anunciam as suas 
mensagens em meio a ouvidos surdos? Pode ser abençoada uma nação que esqueceu que “um povo 
sem profecia (entendida no sentido verdadeiro da palavra que é a denúncia da injustiça e o anúncio do 
castigo/salvação) se corrompe”? A corrupção moral, social e política deste país não é, também, uma 
evidência da falta de profetas? Que Deus nos livre dos imp(a)stores!! Que Deus nos suscite profetas!! 
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