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Texto básico: Gênesis 1: 27 e 31, 6: 11-12
Gênesis 1
27 Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou.
31 E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã; esse foi o
sexto dia.
Gênesis 6
11 Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. 12 Ao ver como a terra se corrompera,
pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta,
O que é corrupção?
Do latim corrupta, junção das palavras cor (coração) e rupta (quebra, rompimento).
1. deterioração, decomposição física de algo; putrefação. "c. dos alimentos"
2. modificação, adulteração das características originais de algo. "c. de um texto"
3. depravação de hábitos, costumes etc.; devassidão.
4. ato ou efeito de subornar uma ou mais pessoas em causa própria ou alheia, com oferecimento de
dinheiro; suborno. "usou de c. para aprovar seu projeto"
5. uso de meios ilegais para apropriar-se de informações privilegiadas, em benefício próprio.
"é grande a c. no país"
Fonte: Google
“A corrupção é uma praga insidiosa que tem um largo espectro de efeitos corrosivos nas sociedades. Ela
sabota a democracia e o texto da lei, leva a violações dos direitos humanos, distorce os mercados, corrói a
qualidade de vida e facilita o crime organizado, terrorismo e outras ameaças ao florescimento da segurança
da humanidade. A corrupção fere o pobre desproporcionalmente através dos desvios de fundos que
deveriam ir para o desenvolvimento, compromete a habilidade do governo em prover serviços básicos,
alimenta a desigualdade e a injustiça, além de desencorajar a ajuda e o investimento externo. Corrupção é o
elemento chave no mau desempenho das economias e o principal obstáculo ao desenvolvimento e ao
combate à pobreza”.
Ex-secretário geral das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan
1- Ranking dos países mais corruptos
De acordo com a Revista Exame (Janeiro de 2017), o Brasil se encontra na 79ª posição em corrupção dos 176
países avaliados. Na escala de 0 a 100, onde 100 representam países menos corruptos, o Brasil ficou com 40!
2- Formas mais comuns de corrupção no dia a dia:
Alguns atos de corrupção mais presente no dia-a-dia do cidadão comum:
- Não dar nota fiscal;
- Não declarar Imposto de Renda;
- Tentar subornar o guarda para evitar multas;
- Falsificar carteirinha de estudante;
- Dar/aceitar troco errado;
- Roubar assinatura de TV a cabo;

- Furar fila;
- Comprar produtos falsificados;
- No trabalho, bater ponto pelo colega;
- Falsificar assinaturas;
- Infringir regras básicas de trânsito.
Lucas 16:10
“Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito.

3- Qual foi o primeiro caso de corrupção na Bíblia?
A corrupção aflige a terra desde a Queda. Não é surpresa, portanto, que muitos a vejam como algo normal,
inevitável; um mal necessário na condução dos negócios e a forma como o rico e o poderoso levam sempre
vantagem sobre o pobre e o fraco. Porém as Escrituras deixam claro que a corrupção é uma injustiça e, mais
do que isso, elas requerem um posicionamento contra a corrupção.
Gênesis 3: 1-6
1Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela
perguntou à mulher: “Foi isto mesmo que Deus disse: ‘Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim’?”
2 Respondeu a mulher à serpente: “Podemos comer do fruto das árvores do jardim, 3 mas Deus disse: ‘Não
comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele; do contrário vocês morrerão’ ”.
4 Disse a serpente à mulher: “Certamente não morrerão! 5 Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus
olhos se abrirão, e vocês, como Deus[a], serão conhecedores do bem e do mal”.
6 Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso,
desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu
também. 7 Os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus; então juntaram folhas de figueira para
cobrir-se.
4- Caso de suborno mais conhecido na Bíblia - Judas
Mateus 26: 14-16
14 Então, um dos Doze, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes 15 e lhes perguntou: “O
que me darão se eu o entregar a vocês?” E lhe fixaram o preço: trinta moedas de prata. 16 Desse momento em
diante Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo.
Alguns outros casos
1ª Samuel 8: 1-3
Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. 2 Seu filho mais velho chamava-se Joel e
o segundo, Abias. Eles eram líderes em Berseba. 3 Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se
tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça.
Amós 5:12
Pois eu sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo,
recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais.

Em contrapartida…
Isaías 33: 15-16
15 Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno,
que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal, 16 é esse o

homem que habitará nas alturas; seu refúgio será a fortaleza das rochas; terá suprimento de pão, e água não
lhe faltará.
5- Textos bíblicos categorizados em modos distintos de fraude financeira nas esferas pública e privada,
mostrando a corrupção como algo inaceitável diante de Deus:
5.1- Advertência contra a corrupção no funcionalismo público: Lc 3.12-13.
12 Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: “Mestre, o que devemos fazer?”
13 Ele respondeu: “Não cobrem nada além do que lhes foi estipulado”.
5.2- Advertência contra a corrupção policial: Lc 3.14.
Então alguns soldados lhe perguntaram: “E nós, o que devemos fazer?”
Ele respondeu: “Não pratiquem extorsão nem acusem ninguém falsamente; contentem-se com o seu salário”.
5.3- Advertência contra a corrupção no Poder Judiciário:
Dt 16.19-20
18 “Nomeiem juízes e oficiais para cada uma de suas tribos em todas as cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes
dá, para que eles julguem o povo com justiça. 19 Não pervertam a justiça nem mostrem parcialidade. Não
aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos.
Sl 82: 2-4
2 Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios?
3 "Garantam justiça para os fracos e para os órfãos; mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos.
4 Livrem os fracos e os pobres; libertem-nos das mãos dos ímpios.
Outras referências: Pv 17: 23; Ex 23: 18-19; Lc 19: 15
5.4- Independência entre os poderes: Mq 7: 2.
Com as mãos prontas para fazer o mal o governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos
impõem o que querem; todos tramam em conjunto.
5.5- Advertência contra a corrupção no Poder Executivo: Is 1: 23
Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões; todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não
defendem os direitos do órfão, e não tomam conhecimento da causa da viúva.
Outras referências: Pv 29: 4; Pv 16: 12.
5.6- Advertência acerca dos assessores corruptos: Pv 25: 4-5.
4 Quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para o ourives; 5 quando os ímpios são retirados da
presença do rei, a justiça firma o seu trono.
5.7- Advertência contra a corrupção no Poder Legislativo: Is 10: 1-4
1 Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, 2 para privar os pobres dos seus
direitos e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos! 3 Que farão
vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Atrás de quem vocês correrão em busca
de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? 4 Nada poderão fazer, a não ser encolher-se entre os
prisioneiros ou cair entre os mortos.
5.8- Advertência contra a corrupção e a ganância no meio empresarial: Ez 22.12-13
12 Em seu meio há homens que aceitam suborno para derramar sangue; você empresta a juros, visando lucro, e
obtém ganhos injustos, extorquindo o próximo. E você se esqueceu de mim. Palavra do soberano, o Senhor.
13 “Mas você me verá bater as minhas mãos uma na outra contra os ganhos injustos que você obteve e contra o
sangue que você derramou.
5.9- Advertência contra juros absurdos praticados pelo Sistema Financeiro: Ex 22: 25

Em seu meio há homens que aceitam suborno para derramar sangue; você empresta a juros, visando lucro, e
obtém ganhos injustos, extorquindo o próximo. E você se esqueceu de mim. Palavra do Soberano, o Senhor.
5.10 - Advertência acerca dos Direitos trabalhistas: Ml 3: 5
Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os
que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos
e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos, e não têm respeito por mim.
5.11- Advertência contra lucros desonestos: Os 12: 7
Como os descendentes de Canaã, comerciantes que usam balança desonesta e gostam muito de extorquir
Outras referências: Dt 25: 13-16; Pv 11: 1; Pv 16: 11; Mq 6: 11; Lv 19: 35-36.
6- Cristãos no Brasil
De acordo com a Revista Exame, em torno de 85% dos brasileiros se declaram cristãos, sendo o segundo
maior país do mundo em número de cristãos, perdendo apenas para os Estados Unidos. Somos
corresponsáveis com a corrupção no país!
7- O que Deus quer?
Deus quer vida; a corrupção destrói a vida.
Deus quer justiça; a corrupção oprime o pobre roubando-lhe os direitos.
Deus quer riqueza honesta; a corrupção cria obstáculos ao desempenho econômico.
Deus quer comunidade; a corrupção destrói a confiança e a segurança.
Deus quer dignidade; a corrupção destrói a dignidade e a credibilidade.
Deus quer paz; a corrupção fortalece a violência e os instrumentos de guerra.
Baseado em um artigo da Revista Ultimato - Maio de 2013

