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UM CARÁTER ÍNTEGRO
“O temor do Senhor é a instrução da sabedoria; e adiante da honra vai a
humildade.”Provérbios 15:33.
Tem havido no mundo, desde priscas eras, grandes homens que deixaram, e muito, de
ser a solução e auxílio ao seu povo, e quiçá ao mundo, que poderiam ter sido! Por quê?
Simplesmente porque estavam mais interessados em posição e honras temporais do que
assumir a postura de um servidor humilde e dedicar-se ao que realmente é certo e de direito.
Segundo Henrique Ward Beecher, Daniel Webster, famoso e conhecido na história
americana, foi um desses homens. Depois de delinear os muitos os muitos meios pelos quais
ele se elevou acima dos seus companheiros, Beecher acrescenta que – citando de memória –
‘ele os sacrificou a todos pela bolha de sabão da Presidência. Vendeu-se por ela e vendeu-se a
um preço tal que não foi considerado de nenhum valor pelos que o aceitaram; o descartaram
por sua vileza; suas emoções e auto estima ficaram triturados, e ele veio a falecer, deixando
para a história uma vida de fracasso, e para familiares e amigos, uma vergonha.’ Segundo
Beecher, aí está um exemplo de alguém que abandonou todo um potencial intelectual e
humano, vendendo-se por um prato de lentilhas, a fim de insinuar-se em busca de posições e
honras temporais.
Por outro lado, encontramos na história pessoas de caráter ilibado como um Tiririca da
vida que colocou o emissário do Delcídio a correr – testemunho do próprio Delcídio – com
uma mala com quinhentos mil reais para comprar-lhe um voto para o governo. Ou ainda na
história dos Estados Unidos, um Henrique Clay – candidato a concorrente à presidência
americana do norte - que, tendo sido chamado a tomar posição definida em relação à
escravidão em seu país, e havendo preparado cuidadosamente seus argumentos, Clay o leu
para o Coronel Freston pedindo-lhe a opinião. Ele ouviu e respondeu: Concordo plenamente
com seus pontos de vista Sr.Clay, mas creio que seria melhor que deixasse fora tais e tais
partes. O exprimir tais opiniões, acho que vai prejudicar suas perspectivas quanto à
presidência na maior parte do país. Clay pergunta: Mas eu estou com a razão senhor? Cel.
Freston responde: Sim, creio que está. Então Clay se coloca: Então Senhor, não omitirei palavra
alguma e não transigirei com um til ou um jota. Prefiro ser justo a ser presidente.
O nosso mundo precisa de mais pessoas, homens e mulheres, em todas as camadas
sociais e credos, que optem em servir pelo servir, a sentarem-se em lugares de honra humana,
em busca de vantagens pessoais e honra humana. Esses serão honrados, afinal, pois “adiante
da honra vai a humildade.”_edsonbvaleriano_03042016.

