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Meus queridos amigos, um ótimo dia! Uma magnífica segunda-

feira para você e todos os seus. 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 terceira e última parte do estudo “da criação à corrupção”, 
desenvolvido pelo Pr. Fernando Bochio. Sigamos ao escrito:  

  

DA CRIAÇÃO À CORRUPÇÃO – Parte 3  
  
Vi, certa vez, a caricatura, numa determinada revista, que 

apresentava um homem assistindo à televisão para ver uma reportagem 
financeira, e ela dizia assim: “Hoje, a média de fechamento das bolsas de 
valores humanos estão muito instáveis; o amor fraternal caiu 2 pontos; 
interesse pessoal subiu meio ponto; a vaidade alterou e o otimismo defensivo 
deixou os negócios mais lentos”. Em linhas gerais, realmente, não mudou 
nada. Se você sabe, me responda o porquê. No mundo moderno, em que 
vivemos, com toda a tecnologia disponível, com tanto conforto, para alguns 
que podem, como é que se diz que não mudou nada? O que eu quero dizer é 
que a depravação ainda permanece dentro de nós. Veja o que diz Romanos 
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5:12: “Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um 
homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os 
homens, porque todos pecaram;”  

  
Note bem, existe um rei chamado pecado, existe uma rainha 

chamada morte, e os dois reinam sobre a raça humana. E disse Romanos, 
“assim a morte se espalhou para todos os homens porque todos pecaram”. 
Aqui está o nosso problema. Esse é o nosso problema. Nós todos sofremos da 
mesma doença, e esse Livro, já com vinte séculos de idade, ainda está 
atualizado. Ele diz a nossa história atual, o relato é antigo, mas a história 
ainda é a mesma, atualíssima. Ela ainda acontece e é muito importante. E eu 
acabei de falar a seu respeito, de como você tem vivido.  

 
Acabei de falar, também, da minha própria história. Nós temos 

uma doença, e essa é a raiz do problema: A DEPRAVAÇÃO. Mas, deixe lhe 
dizer, nós temos um outro problema. O problema é que essa raiz, a 
depravação, gera um fruto, esse fruto é o pecado. Pensamentos pecaminosos. 
Palavras pecaminosas. Ações pecaminosas. Nosso problema vai além, e 
ninguém na terra pode ajudar. Se você me mostrar uma pessoa, só uma, que 
não esteja nessa categoria de pecador, eu vou querer conversar com ela. Eu 
preciso de ajuda.   

  
Jorge Amado já escreveu muitos romances, que viraram novelas, 

a respeito da vida sofrida do povo pobre do Nordeste brasileiro. Em um desses 
livros, chamado “Seara Vermelha”, ele conta a história de uma família muito 
pobre que, por causa da seca nas suas terras, foi obrigada a sair da fazenda e 
caminhar pela Caatinga, com o objetivo de chegar a uma cidade onde 
pudessem matar a fome e a sede. Eles queriam ter uma vida tranquila. Eles 
queriam viver com dignidade. Logo, no início da viagem, eles perceberam que 
aquela caminhada não iria ser fácil. Os animais adoeceram. Há pouca água e 
comida. A doença começa a atacar a família. Depois de muita luta e muito 
sofrimento, físico e mental, eles conseguem chegar a uma cidade próxima ao 
rio São Francisco. Ali, a família começa rapidamente a se desagregar. A se 
destruir. Por falta de dinheiro, a filha do casal acabou se prostituindo. Aquela 
família nunca mais conseguiria voltar ao que era. Eles se tornaram como um 
ovo quebrado, ninguém mais consegue juntar os pedaços e fazer com que ele 
volte ao que era. Como aquela família, nós precisamos de ajuda, precisamos 
de alguém que nos ajude a consertar aquilo que está quebrado.   

  
No verso 17, do capítulo 5, de Romanos, lemos o seguinte: “Se 

pela transgressão de um [que é Adão] só a morte reinou por meio dele, muito 
mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da 
justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo.”  Isso é o 
que podemos chamar de boas notícias, não é mesmo? Essa não é mesmo uma 
mensagem maravilhosa? Aqui aparece Aquele a quem você pode recorrer. 
Você não encontra ninguém na terra que esteja qualificado para um sacrifício 
sem pecado. Isso exigiria perfeição, foi por isso que Jesus nasceu de uma 
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virgem. Deus interferiu no processo de gestação e colocou no interior do útero 
de Maria um embrião Perfeito, destinado a fornecer o sacrifício Perfeito, sem 
pecado.  

 
O Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. O Pai Celeste 

organizou essa ideia, e depois essa ideia tornou-se realidade através de um 
bebezinho, acomodado numa manjedoura em Belém. E Ele, depois de ter 
levado uma vida perfeita, foi até a cruz e satisfez ali todas as exigências de 
um Deus Santo. Todas as exigências da Lei foram colocadas em cima de 
Cristo.  

  
A literatura inglesa tem uma história muito interessante 

chamada “Alice nos país das maravilhas”. Nesse livro de história infantil, uma 
menina chamada Alice, que vivem em um mundo onde existem muitas 
criaturas estranhas. Uma dessas criaturas é um ovo, da estatura de uma 
pessoa e que fala. O nome dele é Rampant Dump. Esse ovo caiu do muro e 
quando isso aconteceu ele disse “Rampant Dump” e ele sentou no muro. 
“Rampant Dump”, e caiu com tudo. Apesar dos esforços, não foi possível 
juntar os pedaços de Rampant outra vez. Faço agora uma adaptação dessa 
frase do ovo quebrado, que é a seguinte: “Jesus Cristo veio ao nosso muro, 
Jesus Cristo morreu pela nossa queda, Ele venceu a rainha Morte, derrubou o 
rei Pecado, e pela graça conseguiu juntar todos os nossos pedaços.” Ele 
consegue fazer o que ninguém faz, juntar todos os nossos pedaços novamente. 
Deus conseguiu juntar os nossos cacos. Ele pegou os nossos pedaços. Ele 
encontrou um caos, o ovo todo quebrado, e o fez novamente.   

  
Colocando tudo isso nos termos de um filósofo, onde quer que 

haja um pecado é porque antes havia um pecador. E onde quer que exista um 
pecador, ai também deve existir um Salvador. E existe mesmo! E Ele está 
aqui. Pense nisso! Medite agora mesmo, por alguns momentos. Se você fechar 
os seus olhos, o que é que você vai ver? Escuridão completa, não é mesmo? 
Pois então, é essa a sua condição espiritual sem Cristo. Quando você abre os 
olhos você pensa que tudo é luz, e alegria, e beleza, e brilho, mas a verdade 
é que lá dentro, no fundo, você vive na escuridão. Nós precisamos da graça, 
da graça fabulosa de Deus, que chega para você, miserável como eu, e 
oferece o perdão, porque você está perdido e você está em pecado. Ele 
chegou e está esperando que você o deixe entrar em sua vida. Ele chegou ao 
nosso muro, ao lugar onde nós estávamos e morreu pela nossa queda, pela 
nossa depravação. Ele veio para juntar os nossos pedaços e para nos 
reconstituir.   

  
Confie nEle agora, não deixe para outra hora. Faça isso agora, 

bem aí onde você está. Faça isso, não retarde nem mais um minuto. Diga a 
Ele, Jesus Cristo, eu O recebo agora como sendo meu, por favor me limpa, me 
perdoa, eu preciso do Senhor, preciso da graça, e da generosidade do Senhor, 
e Ele entra. Como é agradável essa palavra que é capaz de nos salvar, 
miserável como estamos, nós nos perdemos, mas agora nós fomos 
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encontrados, nós estávamos cegos, mas agora nós enxergamos. Nós somos 
gratos a Jesus Cristo que veio a nós, como estamos, morreu por essa nossa 
condição horrível, agora nós recebemos esse Jesus, não O rejeitamos mais. 
Chegamos a esse ponto em nome dEle, por causa dEle, e é isso que nós 
queremos de Deus.  

 
 


