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VISÃO PERIFÉRICA 
  
Bom dia, meus queridos amigos! Uma ótima semana para você e 

todos os seus entes queridos. Você já ouviu falar de retinite pigmentar? É uma 
patologia que atinge a visão de modo a produzir uma progressiva perda da 
visão periférica. É uma das causas mais comuns da cegueira em adultos.  

  
Penso que todos nós estamos sofrendo dessa patologia, não falo 

fisiologicamente, não especificamente na questão da acuidade visual, mas de 
uma tendência contemporânea de canalizarmos todas as nossas energias e 
todo o nosso tempo para nós mesmos, cegos para as pessoas que estão ao 
nosso redor, sem uma visão periférica.  

  
O antropocentrismo, que afastou o teocentrismo (Deus como o 

centro de tudo), empoderou o homem, o colocando no centro de todas as 
atenções. Hoje o ego é massageado, nutrido, e levado ao extremo, de modo a 
que, estejamos numa relação a dois, como no casamento, ou mesmo solteiros, 
temos nos envolvido exclusivamente com as nossas vidas, nos esquecendo dos 
outros e, até mesmo, daqueles que nos são mais próximos.  

  
Você tem alguma dúvida com relação a isso? Dê uma olhadinha 

na sua agenda checando o “tempo livre” que você dispõe para o “próximo”. 
Veja que você está tomado com atividades “importantes” e necessárias que, 
quando muito, beneficiam somente o seu lar (você e familiares).  

  
Os líderes religiosos da época de Jesus eram antropocêntricos, 

não obstante desenvolvessem um “marketing pessoal” de teocêntricos, que 
tinham a Deus como o centro de tudo. Não, efetivamente eles não tinham 
Deus como centro das suas atenções, mas a “Lei” era o que conduzia as suas 
vidas. Orgulhavam-se e pousavam como fiéis observadores da lei, 
procedimento esse que lhes trazia uma imensa satisfação pessoal. Eram 
verdadeiros narcisistas, adoradores de si mesmos.  
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Um desses doutores da “Lei”, glamoroso e cheio de si, no 

objetivo de “experimentar” a Jesus, foi a Ele para indagar-Lhe qual seria o 
mandamento mais importante. O Salvador não demorou a responder-lhe:  

  
“E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu 
coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. 
Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, 
semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo. ” (Mateus 22:37-39).  
  
Dois requisitos básicos, em primeiro lugar o estabelecimento de 

uma relação vertical com Deus, O amando de todo o coração, de toda alma e 
de todo o entendimento. O segundo, uma olhada periférica, uma relação 
horizontal, amando ao próximo como a nós mesmos.  

  
Não há o segundo sem o primeiro, como não há o primeiro sem o 

segundo, como assevera 1ª João 4:11: “Amados, se Deus assim nos amou, 
também nós devemos amar uns aos outros. ”.   

  
Que a partir de hoje, meus amados, possamos rever a nossa 

agenda recheada de compromissos pessoais para dedicar-lhe um espaço para 
uma visão periférica, do outro, do próximo. Como fazer isto? Não tenho uma 
receita de como fazê-lo, mas comece conversando com o porteiro do seu 
prédio; dê-se um tempo para conversar com as crianças; fazer uma ligação 
para um amigo que você perdeu o contato; pratique atos de bondade; não 
ame somente os de casa, mas deixe que esse amor se exteriorize, alcance 
outras vidas que certamente estarão carentes de um ouvido ou uma palavra 
amiga. 
 


