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Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima 
semana para você e todos os seus. Quem 
somos nós? Hoje, com 
uma ajudinha do artigo 
“Somos tão humanos...”, 
publicado na Revista 
Ultimato, de 
novembro/dezembro/2015, 
vamos descobrir:  

  

 
SOMOS TÃO HUMANOS...  
  
Quanto ao rei Davi (séc. 10 a.C.) – “Sei que sou pecador desde 

que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe.” (Salmo 51:5).   
  
Quanto ao profeta Isaías (séc. 8 a.C.) – “Estou perdido! Cada 

palavra que falei na vida era podridão, soou como blasfêmia!” (Isaías 6:5).  
  
...  
  
Quanto ao filósofo romano Sêneca (séc. 1 d.C.) – “Somos todos 

perversos. O que um reprova no outro, ele acha em seu próprio peito. 
Vivemos entre perversos, sendo nós mesmo perversos.”  

  
Quanto ao apóstolo Pedro (séc. 1 d.C.) – “Senhor, afastate de 

mim, pois sou um pecador.”  
  
Quanto ao apóstolo Paulo (séc. 1 d.C.) – “Decido fazer o bem, 

mas de fato não o faço. Decido não fazer o mal, mas acabo fazendo, de um 
modo ou de outro. Minhas decisões não resultam em ações. Algo está muito 
errado no meu interior e sempre tira o melhor de mim” (Romanos 7:19-20).  

  
Quanto a Tiago (séc 1 d.C.) – “Todos tropeçamos de muitas 

maneiras” (Tiago 3:2).  
  
Quanto a Agostinho (354-430) – “Como eu sou feio, desfigurado e 

sujo, cheio de manchas e úlceras”.  
  
Quando ao reformador francês João Calvino (1509-1564) – “Todos 

estamos cheios de vícios que escondemos dos demais cuidadosamente, e nos 
enganamos pensando que são coisas pequenas e triviais, tanto quanto às vezes 
os estimamos como verdadeiras virtudes.”  

  
...  
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Quanto ao filósofo francês Blaise Pascal (1623-1662) – “Somos 
mentirosos, temos duas caras e vivemos sob disfarces na tentativa de ocultar 
o que realmente somos.”  

  
...  
  
Quanto ao escritor irlandês C. S. Lewis (1898-1963) – “Pela 

primeira vez (em 1926) examinei a mim mesmo com o propósito seriamente 
prático. E ali encontrei o que me assustou: um bestiário de luxúrias, um 
hospício de ambições, um canteiro de medos, um harém de ódios mimados. 
Meu nome era legião”.   

  
...  
  
Quanto ao arcebispo africano Desmond Tutu, Nobel da Paz de 

1984 (1931) – “Há ocasiões em que olho alguns desses que são descritos como 
‘monstros’ e honestamente acredito que eu seria capaz de cometer o mesmo 
que eles naquelas circunstâncias. ”  

  
Quanto ao teólogo americano Eugene H. Peterson (1932), autor 

da paráfrase “A Mensagem” – “Vivo o tempo todo no limiar da derrota”.  
  
Examinemo-nos a nós mesmos (1ª Coríntios 11:28; 2ª Coríntios 

13:5), e procuremos responder, com sinceridade de coração, a essa pergunta:  
 
Quem somos nós?... 

 


