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

você e todos os seus entes queridos. Quais os principais males deste século? 
Poderíamos listar as drogas, a violência, a desestruturação das famílias, a 
depressão, a corrupção, no caso do Brasil, assumindo contornos epidêmicos, 
entre outros. Mas o escritor português, Fernando Pessoa, foi sensibilizado a 
revelar, possivelmente, o maior desses males: “O mundo é de quem não 
sente”. Um brasileiro, Félix Magalhães Limoeiro, descerra as cortinas dessa 
verdade escrevendo: “O silêncio é a maior demonstração de 
insensibilidade, covardia e frieza em relação ao sentimento e sofrimento 
alheio.”  

  
Ele está ao seu lado, no seio da sua família; ele é o seu colega de 

trabalho; é irmão da igreja; é um transeunte que passa, diariamente, na sua 
rua; é um vizinho; conhecido; amigo virtual; eles, todos, necessitam de você e 
suas carências são muitas: atenção, carinho, amor, compaixão, perdão, 
financeira, saúde, vestimenta, alimentação, transporte, entre outras. E o que 
você faz? O que você tem feito? Devolvo a pergunta para mim: O que eu tenho 
feito?  

  
Posso responder? Os matamos, diariamente, e não satisfeitos 

buscamos esconder os seus corpos, para que os outros não vejam; nos 
igualamos em atitudes e sentimentos a Caim, e quando o Senhor nos pergunta 
“onde está o teu irmão?”, insensibilizados, omissos e frios não demoramos 
em respondê-Lo: “sou eu guardador do meu irmão?” (Gênesis 4:9).  

  
É sobre isso que hoje compartilho uma reflexão do Pr. Fernando 

Bochio, buscada no seu site “Razão para Viver” (http://www.rpv.org.br/). 
Segue adiante:  

  

SUPERANDO A INSENSIBILIDADE  
Pr. Fernando Bochio  
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Existem momentos que temos dificuldade de enxergar as 
situações à nossa volta e Deus tem o seu jeito de trabalhar conosco; Ele nos 
sensibiliza, muitas vezes, através de situações de humilhação para ouvirmos 
aquilo que Ele quer falar.   

  
Se você se sente humilhado por qualquer situação, entenda que 

isto pode ser um instrumento de aprendizado para sua vida e que você pode 
sair vitorioso disso. A história de Caim, em Gênesis 4, nos ensina sobre esse 
processo da humilhação e como Deus quer nos transformar.  

  
Vivemos em um tempo perigoso, em que coisas terríveis tem 

acontecido, nem sempre temos sensibilidade ao ver tanta violência nos 
noticiários, até que aconteça algo com alguém próximo de nós. Então 
começamos a ficar sensibilizados. Por que estamos insensíveis com estas 
perdas e indiferentes com o próximo? Penso que, de alguma forma, achamos 
que a insensibilidade vai nos proteger e isso, na verdade, vai endurecendo o 
nosso coração.   

  
A experiência de Caim e Abel nos mostra o início dessa 

insensibilidade. Caim era um agricultor e Abel era pastor de ovelhas. Uma 
vez, quando deviam trazer uma oferta ao Senhor, houve grande diferença na 
atitude de cada um deles, e Deus se agradou da pessoa e da oferta de Abel, 
mas não ficou satisfeito com a oferta de Caim. Às vezes nós achamos que 
estamos ofertando o suficiente a Deus, assim como Caim. Damos um pouco do 
nosso tempo, dinheiro, talento e não aquilo que poderíamos dar, ao contrário 
de Abel, que se preocupava em dar o melhor daquilo que fazia.  

  
Minha oferta pode ser aceita ou eu posso ser humilhado para que 

acerte a minha vida, esta é a maneira que Deus usa para que observemos o 
quanto precisamos melhorar. A humilhação não é uma derrota, mas uma 
oportunidade de reconsiderar. É o início de uma possível transformação.   

  
Ao rejeitar a oferta de Caim, Deus, por amor, colocou-o em 

situação de humilhação para que ele aprendesse. Caim entendeu aquilo como 
uma afronta, a acabou transformando a situação em uma oportunidade de 
deixar a ira entrar em sua vida. O Senhor lhe disse em Gênesis 4:6-7: “O 
Senhor disse a Caim: "Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu 
rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o 
pecado o ameaça à porta; ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo".  

  
O pecado é uma opção errada que você faz e que vai te 

prejudicar. Quando você abre a porta o pecado vem. Se você não faz o que é 
certo, deve assumir as consequências disto. E Deus está falando, proteja-se 
do pecado. Ele deseja te conquistar. O pecado tenta nos convencer que não 
temos tempo ou dinheiro suficiente para ajudar alguém, ou para fazer algum 
serviço na igreja. Mas nós devemos obedecer a Deus, a força e a providência 
vêm do Senhor na nossa vida. E quando eu O obedeço, a força, o tempo, ou o 
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dinheiro, que eu não tinha, eu passo a ter, porque Deus providencia, tudo 
vem do Senhor.   

  
Nossa atitude com relação ao mundo a nossa volta, resulta de 

darmos ouvido ao pecado e de nos colocarmos nessa condição de fragilidade. 
Caim não ouviu ao Senhor, o pecado entrou em sua vida e o levou a matar seu 
irmão. Assustado, ele o enterrou para que ninguém descobrisse, no entanto 
Deus se aproximou dele falando que a terra em que ele havia enterrado Abel 
estava clamando por ele. Como consequência de sua desumanidade ele iria 
colher da terra o fruto do seu trabalho com muita dor e sofrimento, mas 
receberia um sinal para poder ser protegido, para que ninguém lhe tirasse a 
vida e, assim, ele pudesse se restaurar.   

  
Caim foi insensível ao matar seu próprio irmão, e mesmo depois 

que o sangue esfriou, isso não o afetou. Nós também podemos receber a 
recompensa da nossa insensibilidade, de acharmos que não temos nada a ver 
com os acontecimentos do mundo. E como eu domino o pecado? Apenas 
falando um não para ele, e sim para aquilo que tem que ser feito. Nós temos 
essa opção. Então precisamos estar atentos para que ele (o pecado) invada a 
nossa vida e procurar fazer o que Deus espera de nós.   

  
Sabe, na realidade nós enterramos muitas pessoas, suas 

necessidades e seus sentimentos, como se não tivéssemos nada a ver com 
isso. E Deus faz com que aquela necessidade, do próximo, clame por justiça a 
nós. Não era o que Deus queria, mas foi o que Caim escolheu, sobre a lógica 
de não se importar com o seu irmão. De se dar o direito de escolher o que vai 
oferecer a Deus. Caim se arrependeu e pediu clemência a Deus. Deus pode 
ajudar, mas não elimina as consequências do que você fez. Aquilo que você 
plantou, você vai colher.   

  
Essa história nos leva a refletir de que como somos humanos 

devemos nos importar uns com os outros. Quando eu não me importo com o 
meu próximo, eu não estou me importando comigo mesmo. Por isso é que 
Jesus resumiu os mandamentos em “amar a Deus acima de todas as coisas, e 
ao próximo como a si mesmo”. Muito do que passamos na nossa vida, não é 
culpa de Deus, pelo contrário, Deus está tentando nos humilhar para nos 
alertar, mas nós insistimos na lógica do pecado e não na obediência. A forma 
de você sair dessa situação de humilhação em que está vivendo é ajudar outra 
pessoa, assim você se mantém humano e dependente de Deus. É preciso 
levantar, superar, olhar por outro ângulo, para que realmente possa receber 
tudo aquilo que Deus tem reservado para você.   

  
Em nossa natureza, criada por Deus, temos a Sua semelhança em 

nós. Deus é compaixão, é amor, é zelo; quando demonstramos essas 
qualidades em nós, o mundo se torna melhor, quando deixamos de praticá-
las, deixamos de ser humanos. Infelizmente, hoje parece que a desumanidade 
faz parte da natureza humana, mas essa é a natureza do pecado. Somente em  
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Cristo a sua natureza humana é restaurada, para manifestar 

amor, compaixão e cuidado.   
  
Esse relato, de Gênesis, nos mostra que podemos medir o que 

estamos entregando a Deus pelo que estamos entregando ao próximo. Louvar, 
cantar, dar o dízimo, ou participar de um culto religioso é fácil; ajudar uma 
pessoa é que é difícil. Mas isso sim, é expressar a semelhança e imagem de 
Deus, seguindo o exemplo de Cristo que ofereceu a Sua vida por nós.  

  
O que você tem oferecido a Deus, por essa ou aquela pessoa, 

Deus está vendo a sua oferta. Que nós possamos aprender com Caim e 
entender que Deus nos corrige. Ele nos humilha, para nos dar a oportunidade 
para vencer o nosso egoísmo, e a nossa insubmissão.   

  
Que Deus nos ajude a entender a sua mensagem. Que Ele nos 

faça um povo com o seu perfil e caráter; e que a nossa humanidade seja 
praticada em relação ao próximo, em todas as situações para o nosso 
aprendizado e para a glória de Deus.   

  
Olhe hoje para sua humilhação e a encare como correção, como 

um aprendizado, ou uma oportunidade. Renove as suas esperanças em Cristo e 
Ele tem o propósito de transformar você em um melhor ser humano, viva a 
plenitude da sua humanidade, fazendo a vontade de Deus. 


