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Meus queridos amigos, um ótimo dia! Uma magnífica sexta-feira 

para você e todos os seus familiares. 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).  

  
Procurando responder a esses questionamentos, hoje vamos 

caminhar pela segunda parte do estudo “da criação à corrupção”, 
desenvolvido pelo Pr. Fernando Bochio. Sigamos ao escrito:  

  

DA CRIAÇÃO À CORRUPÇÃO – Parte 2  
  
Um homem, chamado Addson Lathing, colocou isso muito bem: 

“Se a depravação fosse azul, nós todos seríamos completamente azuis. Você 
poderia olhar em qualquer parte de si mesmo, que só encontraria azul. Se 
você observasse a sua visão, só veria paisagens azuis. Se você observasse o 
coração, só encontraria emoções azuis, se você observasse o campo do seu 
mundo interior, em qualquer área, tudo o que você encontraria seria azul.”  

  
 Na verdade, se eu pudesse colocar uma tela nos seus 

pensamentos, nos pensamentos de qualquer pessoa, inclusive nos meus, e se 
essa tela pudesse mostrar tudo o que está lá dentro, isso daria um escândalo 
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público. Você concorda que a questão é que nós não parecemos ser 
depravados? Nós temos uma aparência boa. Nós parecemos limpos. Nós 
queremos sempre figurar entre as pessoas bonitas. Eu acho até que a nossa 
aparência é a melhor que a raça humana já teve, fisicamente falando. Mas, 
existe uma coisa profunda, lá dentro que está depravada. E isso é o que nós 
chamamos de nossa natureza. É por isso que você e eu não conseguimos nos 
consertar completamente, é por isso que não conseguimos controlar os nossos 
desejos sexuais, e dizer não às tentações. É por isso que você luta, luta e faz 
todo o tipo de promessas a Deus mas, mesmo assim, não consegue se livrar 
disso. Daí, não consegue viver as suas promessas.  

  
Vamos pensar em Caim? Por que Caim não conseguiu? Ele nasceu 

de Adão e Eva, depois veio o irmão mais novo, Abel. Caim cuidava do campo e 
o irmão dele tomava conta de ovelhas. E aconteceu uma briga entre os dois 
irmãos por causa de um pedido de Deus. A oferta de Caim foi rejeitada, mas a 
de Abel foi aceita. Caim ficou com ódio de Abel. Capítulo 4, de Gênesis, verso 
8: “E falou Caim com o seu irmão Abel; e sucedeu que, estando eles no 
campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou.”  Você sabe o 
porquê? Porque a mente de Caim estava obscurecida, estava encoberta, ele se 
tornou frágil emocionalmente, a vontade dele se tornou teimosa, e ele estava 
morto espiritualmente, por isso ele pegou uma faca e cortou o pescoço do seu 
irmão.  

  
Agora eu quero lhe contar um caso muito triste que eu li, a 

respeito de um jovem que saiu de casa para estudar numa faculdade. Ele ia 
dirigir a perua do seu pai, da cidade onde morava, até a faculdade. Era uma 
cidade muito distante. A família dele ficou um pouco preocupada, por causa 
das condições do carro. Ele foi avisado sobre prováveis problemas com a 
bomba de combustível. Ele, porém, estava muito seguro que aquilo não seria 
problema, e saiu para a viagem. A tragédia teve início quando a família 
perdeu contato com o rapaz. E conforme o tempo ia passando, eles tiveram 
certeza de que alguma coisa ruim havia acontecido. Por fim, eles passaram a 
pensar que o jovem havia sido assassinado e, de fato, ele foi. A polícia 
conseguiu prender os bandidos. O fim dessa história dramática tem uma cena 
em que o assassino, responsável pela morte do rapaz, aparece sentado no 
escritório do investigador de polícia. Ele está passando por um interrogatório 
e ele responde, calmamente, as perguntas que o policial faz. É 
impressionante a frieza com que ele consegue responder, falando detalhes do 
ocorrido, tecendo observações terríveis, contando como pegaram o jovem, no 
meio da estrada, com o carro quebrado, o amarraram, o amordaçaram, e o 
arrastaram para fora do automóvel.  

 
Um dos homens tinha uma faca, e ele confessou ter esfaqueado o 

moço várias e várias vezes no peito. Depois que viram que ele estava morto, o 
arrastaram e o jogaram num rio que tinha muitas pedras, corredeiras e 
cachoeiras. Disseram que as águas do rio ficaram tingidas de vermelho e que o 



 

 

Roberto de Albuquerque Cezar 

corpo flutuou até uma queda d’água. Foi assim que nós matamos aquele 
rapaz, friamente repetiam aqueles homens.  

  
Quando você vê um caso horrível desses, logo dirá, “mas que 

homens terríveis”, eu sou muito melhor do que eles. Mas, sabia que no 
coração, de cada um de nós, existe um assassino? Talvez nós não estejamos 
esfaqueando ninguém, mas nós esfaqueamos com a nossa língua. Nós 
esfaqueamos com os nossos pensamentos. Nós esfaqueamos com um olhar, 
com as nossas ações e omissões. Nós matamos, nós assassinamos.  

 
Nós enganamos, nós negamos, nós rejeitamos, nos chutamos, nós 

estragamos e, de repente, nós olhamos com desprezo para uns homens que 
dizem: “foi assim que nós o matamos”. É apenas uma diferença de grau, mas 
se não fosse a graça de Deus, eu mesmo estaria fazendo a mesma coisa, e 
você também. Por quê? Veja o capítulo 5, verso 1, de Gênesis: “Este é o livro 
da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de 
Deus o fez.” Sigamos ao verso 3: “Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua 
semelhança, conforme a sua imagem; e deu-lhe o nome de Sete.”  

 
Quando ele fala “à sua semelhança”, está se referindo à 

semelhança de Adão. Sete era semelhante à Adão. Quando aconteceu a união 
entre Adão e Eva, e Eva deu à luz a uma outra vida, essa vida era semelhante, 
era igual a vida do Adão. Por quê? Porque a depravação havia entrado na vida, 
e essa depravação nunca vai ceder, observe, NUNCA, não na terra. Um filho 
conforme a sua semelhança, à sua imagem, ele chamou Sete. E, para 
acrescentar mais tragédia ao que era trágico, essa doença se espalhou, ela 
não se limitou ao Velho Testamento.  

 
Ela não se limitou a família de Adão e Eva, aliás, lemos em 

Romanos, capítulo 3, no novo testamento, versículos de 10 até ao 18: “Como 
está escrito: "Não há nenhum justo, nem um sequer; não há ninguém que 
entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se 
juntamente inúteis; não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. 
Suas gargantas são um túmulo aberto; com suas línguas enganam. Veneno de 
serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e 
amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue; ruína e desgraça marcam 
os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil 
temer a Deus".  

  
Vemos, nesses versículos, notícias tão atuais como o jornal desta 

manhã. Mas, volte só um pouquinho, no versículo 9, do mesmo capítulo, e 
procure mentalizar o que é dito: “Que concluiremos então? Estamos em 
posição de vantagem? Não! Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios 
estão debaixo do pecado.” Mentalize, a partir de agora, como se fosse uma 
história da sua própria vida. Não há justo, nem sequer um. Não há quem 
entenda, quem busque a Deus. Todos se extraviaram, tornaram-se inúteis. 
Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é um sepulcro 
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aberto; com a língua enganam. Veneno de víboras está nos seus lábios. Suas 
bocas estão cheias de maldição e amargura. São seus pés velozes para 
derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhecem o 
caminho da paz, não há temor nos seus olhos.  

  
Na segunda-feira (17.04.2017), seguiremos para a terceira e 

última parte. 
 


