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Meus queridos amigos, um ótimo dia! Uma quinta-feira 

abençoada pelo Senhor Jesus para você e todos os seus familiares. Corrupção, 
esse será o assunto sobre o qual vamos meditar no dia de hoje. Sabemos da 
situação de nosso país, do aparelhamento, pelo Estado, de quase todas as 
instituições públicas (da administração direta e indireta); das mais diversas 
formas de corrupção (peculato, advocacia administrativa, fraude em 
licitações, empréstimos fraudulentos, entre outras) praticadas 
dissimuladamente. Mas, não é sobre esse tipo de corrupção que vamos falar 
hoje, praticada no âmbito político-administrativo.  

 
Vamos nos deter numa análise pessoal, em nós mesmos. Você se 

considera uma pessoa corrupta? Nas 24 horas de um dia, em algum momento, 
os seus pensamentos ou atitudes foram corrompidos? Sim, ou não? Deixe eu 
“melhorar” a pergunta: você se considera uma pessoa depravada? Se a sua 
resposta for SIM, ou NÃO, aconselho a que você não deixe de ler esse estudo 
que hoje compartilho, buscado no site Razão para Viver (www.rpv.org.br).   

  
As respostas aos questionamentos serão criteriosamente 

detalhadas pelo Pr. Fernando Bochio, em um estudo intitulado “da criação à 
corrupção”. O dividi em três partes. Sigamos a primeira parte:  

  

DA CRIAÇÃO À CORRUPÇÃO – Parte 1  
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Eu convido você para o estudo de hoje, ver nas primeiras linhas 
da Bíblia a história da criação, na qual Deus declara ter criado todas as coisas. 
Vamos ler, também, sobre a harmonia que o homem e a mulher desfrutavam 
da natureza e com seu Criador. Nossa ênfase será dada ao dia em que essa 
harmonia teve fim, e o homem pensou ser possível esconder-se de Deus. 
Homem e mulher, depois de terem desobedecido a Deus, temeram a ouvir a 
Sua voz quando Ele passeava pelo Jardim, na viração do dia (Gênesis 3:7-10). 
E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: “Onde estás, e Adão 
respondeu: ouvi a Tua voz no Jardim e porque estava nu [ essa era uma coisa 
nova para ele] tive medo [isso era uma outra coisa nova para ele]”. Ele [Adão] 
nunca havia falado daquela maneira antes.  

  
E Deus perguntou: “Quem te fez saber que estavas nu?” Isso 

parece muito estranho para nós, porque nunca conhecemos a inocência. Como 
é que você se sente quando está sem roupa? Você não quer ninguém por 
perto. Você sabe onde está faltando cada botão na sua roupa, você sabe 
quando a sua roupa está rasgada, está aberta. Você presta muita atenção para 
não andar por aí com a calça ou a saia rasgada. Você está o tempo todo 
tomando o cuidado para não abrir o zíper ou botão, não rasgar a roupa. Se 
você está em público e isso acontece, é impossível pensar em outra coisa, não 
é verdade? Por quê? Porque nós somos criaturas que tem pudor, tem 
vergonha. Qualquer pontinha de nudez, nos dá uma vergonha tremenda, e 
ficamos sem saber o que fazer. É por isso que Deus disse a Adão: “Quem foi 
que disse a você que estava nu?” E antes que ele desse qualquer resposta, 
veio outra pergunta: “Comeste da árvore que Eu ordenei que não comestes?”   

  
Entrou a tragédia na casa de Adão e Eva. Eles haviam sido 

criados com toda a inocência, com toda a beleza, mas agora estavam 
distantes dAquele que os havia criado. Nesse momento a depravação, a 
presença do pecado invade a vida deles. Deus repreende os dois e logo segue 
um diálogo inesquecível entre Deus, Adão, Eva e a serpente. Perguntou Deus a 
Adão: “Você comeu do fruto daquela árvore?”. Respondeu Adão: “A mulher 
que me deste por esposa, ela me deu do fruto da árvore e eu comi”. Veja bem 
que ele disse uma porção de coisas antes de dizer “eu comi”. Isso é uma coisa 
muito comum. Em vez de dizer “sim”, eu sou culpado, ele diz “olha Deus, se 
não fosse a mulher que tu me deste, talvez eu ainda estivesse puro, mas por 
causa daquilo que o Senhor fez, ela fez, eu comi”. Depois Deus repreende a 
mulher: “Disse o Senhor Deus a mulher: que é isso que fizeste? E respondeu a 
mulher: a serpente me enganou e eu comi”. Nós somos capazes de tudo no 
mundo só para não dizer SIM, eu sou responsável pelo mal que eu fiz, só eu, 
ninguém mais. Nós gostamos de ter subterfúgios.  

  
Agora, preste atenção no que saiu no jornal da minha cidade: 

“Aluga-se um fazedor de ginástica”. O anúncio prometia, você vai me alugar e 
eu vou fazer ginástica, no seu lugar, todos os dias, por um ano. Quem alugasse 
o fazedor de ginástica, receberia um diploma, que segundo ele, mostrava a 
todo o mundo que você, através do seu fazedor de ginástica, receberia os 
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benefícios de uma saúde de ferro, e de um físico impecável. Esse negócio de 
fazer ginástica para os outros foi ideia de um homem da bolsa de valores. 
Acredite, ou não, alguns dias depois que apareceu o anúncio no jornal, 322 
pessoas mandaram dinheiro para ele. Mas, que gente mais tola, não dá para 
acreditar num fazedor de ginástica. Mas, não se espante, isso acontece 
conosco. Quando chega a hora de assumir o que fizemos de errado, nós 
queremos alugar um pecador. Nós somos capazes de fazer qualquer coisa para 
não dizer: EU PEQUEI. Nós queremos esconder, nós queremos encobrir o erro. 
Nós racionalizamos, acusamos outras pessoas, nós achamos um “bode 
expiatório”. Nós fazemos qualquer coisa, menos dizer EU COMI DA FRUTA DA 
ÁRVORE.   

  
Mas, no final, eles, Adão e Eva, acabaram dizendo isso, e a 

maldição que se seguiu, deixou-os numa situação desesperadora. Se você 
consultar o dicionário Aurélio, vai ver que a palavra depravado significa 
“devasso, corrompido, pervertido, malvado”, e é muito importante que você 
entenda que essa é a definição de uma doença interna. Isso não se detecta de 
fora. A maior parte das pessoas não parece depravada. Nós conseguimos fazer 
um trabalho excelente na hora de encobrir nossa maldade. Mas não duvide de 
que, mesmo escondida, lá dentro, debaixo de um denso tapete, existe uma 
doença que nos corrói e que cria o pecado através dos nossos pensamentos, 
palavras e ações.   

  
Um teólogo descreve esse fato da seguinte forma: “Essa doutrina 

tem sofrido por causa de muitos conceitos errados, porque a pessoa normal 
definiria a depravação total dizendo que ela significa que o homem é tal mal 
quanto poderia ser. No entanto, se nós adotarmos essa definição, como 
aceitável, a nossa teologia é questionada imediatamente, porque nós 
conhecemos pessoas que não são tão ruins quanto poderiam ser. Nós 
conhecemos muitos que são homens bons, homens sensíveis, generosos, 
homens de moral, homens que contribuem muito na sua família e na 
comunidade. Em vez disso, e essa é uma ideia muito boa, a doutrina da 
depravação humana, diz que o homem estão tão mal, tão miserável, quanto 
poderia estar.”  

  
Amanhã daremos seguimento com a segunda parte. 

 


