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Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima quarta-feira para 

você e toda família. Quem teve a oportunidade de assistir ao filme “Deus não 
está morto”, pode perceber que há uma expressão que é repetida inúmeras 
vezes por um dos atores coadjuvantes: “Deus é bom”. Sim, é uma verdade 
incontestável, Deus é bom. As Sagradas Escrituras confirmam: “Ninguém é 
bom, a não ser um, que é Deus”. (Marcos 10:18; Lucas 18:19).   

  
Participei de um curso de Processo Administrativo Disciplinar, 

oportunidade em que um dos palestrantes lançou uma frase de efeito, em um 
dos seus slides, que, em suma, afirmava que todos nós somos bons, todavia as 
circunstâncias desfavoráveis, pela qual pudemos passar, podem mudar essa 
essência (que é boa) e nos transformar em abjetos do bem.  

  
É bem verdade que o meio pode influenciar significativamente 

nossas ações, não há como negar isto. Esta, talvez, seja uma das maiores 
dificuldades na criação dos filhos, pois os valores sedimentados no lar vão 
sendo contrapostos com os ideais humanistas da “sociedade moderna”. Mas o 
que poucos puderam perceber é que esse “mestre”, na realidade, estava 
procurando fomentar, naquele curso, de forma subliminar, a doutrina 
espiritualista de que o homem, por ser na sua essência bom, pode melhorar 
através dos tempos.  

  
Há mais por trás de tudo isso, como somos todos bons, não há 

inferno, ele nada mais é que o reflexo de nós mesmos, quando, pelo 
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relaxamento e pela crueldade, nos entregamos à prática de ações 
deprimentes. No que concerne e essa alegada bondade imanente, tanto o 
Velho como o Novo Testamento ensinam exatamente o contrário, observe:  

 
“Pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas 
justiças como trapo da imundícia; e todos nós murchamos 
como a folha, e as nossas iniquidades, como o vento, nos 
arrebatam”. (Isaías 64:6); “Ninguém é bom, a não ser um, que 
é Deus”. (Marcos 10:18); “pois todos pecaram e estão 
destituídos da glória de Deus” (Romanos 3:23).   
  
O inferno, por sua vez, não é um “reflexo de nós mesmos”, como 

defende essa doutrina, mas um lugar real para o sofrimento eterno. Nos 
socorramos, então, ao evangelista Mateus:  

 
"Serpentes! Raça de víboras! Como vocês escaparão da 
condenação ao inferno?” (Mateus 23:33); "Então ele dirá aos 
que estiverem à sua esquerda: ‘Malditos, apartem-se de mim 
para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus 
anjos’”. (Mateus 25:41).  
 
Inúmeras outras passagens apresentam essa distinção entre o 

destino daqueles que têm a Jesus Cristo como Senhor da sua vida (Céu) e 
daqueles que o rejeitaram como o Cordeiro Perfeito (Inferno).  

  
O que era uma mera aula de procedimento administrativo 

disciplinar, na realidade, diante da destreza e carisma do palestrante, 
resultou em plantar no inconsciente daqueles cursandos o que o apóstolo 
Paulo denominou “doutrina de demônios” (1ª Timóteo 4:1).  

  
Sabe o que considero mais cruel de tudo isto? Se todos nós somos 

bons, de nenhuma significância o sacrifício na cruz realizado por Jesus; e 
mais, não haveria mais graça, pois ela significa um presente imerecido. E, em 
não havendo o sacrifício vicário com a subsequente ressurreição de nosso 
Senhor Jesus Cristo, ato este único e suficiente para a nossa salvação, é vã a 
nossa fé. (“E, se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e 
ainda estão em seus pecados”. (1ª Coríntios 15:17).  

  
Cuidado com tais heresias! Somos essencialmente maus, todos, 

sem nenhuma exceção. Não é sem razão que o Apóstolo Paulo, em uma 
autoanálise, afirmou “miserável homem que sou”, “pois o que faço não é o 
bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo 
fazendo”. (Romanos 7:19).   Nesse momento me recordei de uma historinha 
que pode bem explicar a questão. A transcreverei adiante e depois vamos 
fechar a nossa reflexão de hoje:    

 

CACHORRINHO MANCO   
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Diante de uma vitrine atrativa, um menino pergunta o preço dos 

filhotes à venda. "Entre 30 e 50 dólares", respondeu o dono da loja. O menino 
puxou uns trocados do bolso e disse: - "Eu só tenho 2,37 dólares, mas eu posso 
ver os filhotes?" O dono da loja sorriu e chamou Lady, que veio correndo, 
seguida de cinco bolinhas de pelo.   

  
Um dos cachorrinhos vinha mais atrás, mancando de forma 

visível. Imediatamente o menino apontou aquele cachorrinho e perguntou: - 
"O que é que há com ele?" O dono da loja explicou que o veterinário tinha 
examinado e descoberto que ele tinha um problema na junta do quadril, 
sempre mancaria e andaria devagar. O menino se animou e disse: - "Esse é o 
cachorrinho que eu quero comprar!" O dono da loja respondeu: - "Não, você 
não vai querer comprar esse. Se você realmente quiser ficar com ele, eu lhe 
dou de presente." O menino ficou transtornado e, olhando bem na cara do 
dono da loja, com o seu dedo apontado, disse: - "Eu não quero que você o de 
para mim. Aquele cachorrinho vale tanto quanto qualquer um dos outros e eu 
vou pagar tudo. Na verdade, eu lhe dou 2,37 dólares agora e 50 centavos por 
mês, até completar o preço total."   

  
O dono da loja contestou: - "Você não pode querer realmente 

comprar este cachorrinho. Ele nunca vai poder correr, pular e brincar com 
você e com os outros cachorrinhos." Ai, o menino abaixou e puxou a perna 
esquerda da calca para cima, mostrando a sua perna com um aparelho para 
andar. Olhou bem para o dono da loja e respondeu: - "Bom, eu também não 
corro muito bem e o cachorrinho vai precisar de alguém que entenda isso."  

  
CONCLUINDO 
 
Com essa pequena história, eu quero dizer para vocês que somos 

todos como esse cachorrinho manco, defeituoso. Nascemos assim, é um 
defeito de nascença que levaremos para toda a nossa vida. Mas Deus, na sua 
infinita bondade, resolveu, como aquele menininho da história, nos comprar. 
E o preço que foi pago foi o Justo. A proposta firmada nos céus foi semelhante 
à da historinha. O Senhor, Todo Poderoso, criador dos Céus e da Terra, 
Maravilhoso, Deus de Toda a Glória, resolveu reduzir-se, emoldurar-se com a 
forma humana, o Deus de Toda a Perfeição, tornou-se “manco”, recoberto de 
pele, preenchido por vísceras, sustentado por ossos, sentido dores, cansaços, 
e até mesmo suando sangue quando levado a completa exaustão.   

  
Deus não está em busca dos perfeitos, esses não precisam de 

dEle, até porque já se julgam bons. Entendem que por seus atos próprios de 
“bondade” sairão da estropia para a plena sanidade. Todavia, o Senhor vai em 
busca dos aleijados, dos doentes, dos que se reconhecem pecadores e 
carecedores de sua graça. Daqueles que depositam exclusivamente nEle a 
salvação, por meio da graça.  
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Somos maus, mas o Justo nos resgatou por graça, somente por 
ela, nada mais pode ser acrescentado para a nossa salvação. 


