
Havia um cego sentado em uma calçada em Paris, com um boné aos seus 
pés e um pedaço de madeira que, escrito com giz branco, dizia: "Por favor, 
ajude-me, sou cego". 
 
Um publicitário da área de criação, que passava em frente a ele, parou e viu 
umas poucas moedas no boné. Sem pedir licença, pegou o pedaço de 
madeira, virou-o e escreveu uma nova mensagem. Voltou a colocar o 
pedaço de madeira aos pés do cego e foi embora. 
 
Pela tarde o publicitário novamente por ali; mas, agora o boné do cego 
estava cheio de notas e moedas. O cego reconheceu as pisadas e o perfume 
e lhe perguntou se havia sido ele quem reescrevera seu cartaz, sobretudo 
querendo saber o que havia escrito. O publicitário respondeu: " Nada que 
não esteja de acordo com seu anúncio, mas, com outras palavras". Sorriu e 
continuou seu caminho. No cartaz dizia: "Hoje é primavera em Paris e eu 
não posso vê-la". “Alegrai-vos com os que se alegram; chorai com os que 
choram". 
 
A PERCEPÇÃO DE DEUS EM NÓS 
Romanos 12.9-21 - a empatia é a prova da conversão do indivíduo egoísta 
em corpo de Cristo. 
 
Nosso senso de amor é baseado em troca – amamos a quem nos atrai, por 
ter algo que nos é beneficente. Eu me apaixonei pela Yumy porque ela era 
linda aos meus olhos, e eu queria sua beleza, exterior e interior, para mim. 
Acreditava que ela agregaria algo de importante a mim; e que com ela 
meus filhos seriam melhores do que com outra mulher. 
 
Fulano é seu amigo porque você vê nele algo que lhe atrai; que conta com 
sua simpatia, com sua concordância. Se, fulano não tivesse aquilo com que 
você concorda e cria proximidade, ele não seria seu amigo; afinal, nossa 
tendência é a de não criarmos vínculos com os que discordamos. 
 
Reflita – pense em alguém que é seu amigo (sua amiga). Você é seu 
próximo por ela, ou por você? Agora, pense em alguém que não é seu 
amigo (sua amiga). Você não é seu próximo por causa de quê? Por algo 
que você não se afina; ou, simplesmente por não ter lhe atraído, certo? 
 
Essa é a verdade da humanidade – nosso senso e exercício de amor são 
baseados na troca. Exatamente o oposto do amor de Deus pelos Seus. 

Deus olha para o homem e não enxerga absolutamente nada a ganhar. 
Nenhum benefício. Nenhum acréscimo. Nada que o atraia. Ao contrário, 
enxerga dificuldades – rebeldia; falta de reconhecimento; infidelidade; 
problemas e mais problemas que empurram o indivíduo para distante de 
Seu plano, e do perfil desejado; enfim, o afastam da intimidade almejada. 
Pois bem, Deus não enxerga nada de bom, e ainda assim decide amar. Ele 
tem empatia – “Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do 
grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, 
nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos” (Ef. 2.4-5). 
“Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das 
nossas fraquezas; antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa 
semelhança, mas sem pecado” (Hb. 4.15). “Era desprezado e o mais 
rejeitado entre os homens; homem de dores e que sabe o que é padecer; e, 
como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não 
fizemos caso” (Is. 53.3). 
 
Pois bem, quando este Deus, repleto de empatia, nos salva; ele converte 
nosso coração egoísta, transformando à sua semelhança. Como afirma o 
apóstolo Paulo: “Não mais eu, mas Cristo vive em mim” (Gl. 2.20). 
 
Por isso, a totalidade de sua exortação nos move ao seguinte entendimento: 
1. Deve haver mudança total em nosso viver; isto é conversão. 
2. Esta mudança é presente e constante. 
3. E é resumida em matar o “eu”, para que Deus prevaleça em “nós”. 
Somos movidos a pensar, a sentir, e a agir como Deus. 
 
O texto (lido) de Paulo aos romanos nos revela esta expectativa divina. 
Entenderemos seu conteúdo, respondendo a pergunta:  

Como se dá a percepção de Deus em nós? 
 
 
(Esta mensagem será pregada em duas oportunidades. Hoje consideraremos 
o primeiro ponto. Na próxima oportunidade, consideraremos o segundo) 
 
 
I. Através da empatia (9-15). 
 
Capacidade de se identificar com outra pessoa, compreendendo seus 
sentimentos e reações; assumindo parte de sua realidade. 
 



A. Revelando o amor verdadeiro (9). 
 
Temos a reflexão sobre o que comentamos na introdução desta 
mensagem. Um amor verdadeiro, não baseado na troca, que conduz ao 
amor a si próprio, e não ao próximo. 
Refletindo sobre parte do estudo com os homens quanto a excelência 
como maridos, vimos que a concentração da ausência de amor, e de sua 
demonstração no casamento é iniciada no namoro; quando o que motiva 
a entrega, e aos mimos, é o objetivo de atender aos próprios objetivos e 
anseios. 
 
É o engano da própria intenção; construindo todo um relacionamento em 
cima deste engano de sentimentos e ações. O resultado, quando não 
convertido, é o desmascarar da ausência de amor no relacionamento 
conjugal. Não é algo novo; não é a morte do amor durante os anos; é a 
comprovação do amor egoísta, revelado por meio do aniquilamento das 
máscaras, dos disfarces. 
 
É o atender as vontades para conquistar o aconchego como resposta. 
 
É o esforço quanto às responsabilidades para ter o esforço do outro em 
seu favor, como troca. 
 
É o domínio das emoções, evitando a reação desejada; para evitar aquilo 
que não se quer, como a discussão, o diálogo acerca de algum assunto, 
visando resolver a questão. Assim, é a troca da discussão, que pode ser 
produtiva; pelo silêncio egoísta que aparenta paz, mas revela ausência de 
diálogo, de parceria e cumplicidade. 
 
É a constante troca – eu faço isso, e você me dá aquilo. Eu evito isso, e 
você, aquilo. Agimos assim, fingindo que está tudo bem; mesmo estando 
tudo mal. 
 
Perceba que exemplifiquei com o relacionamento conjugal; porém, as 
mesmas aplicações são legítimas para todo tipo de relacionamento; 
inclusive entre os irmãos em Cristo. 
 
Paulo afirma: “o amor seja sem hipocrisia”. A hipocrisia é a 
contradição da verdade; logo, é evidente que o amor não pode 
compactuar com ela; não pode sequer flertar com ela. 

“Detestai o mal, apegando-se ao bem”. Mal significa aquilo que é 
injusto e malicioso; aquilo que ofende. E o termo “detestar” expressa 
mais do que sentimentos. É uma determinação em desviar-se ou fugir do 
mal, apegando-se a prática do bem. 
 
Não se vence a tentação ao mal, esperando o tempo passar, em silêncio, 
simplesmente dormindo. A vitória à tentação se concretiza em meio a 
prática (ao exercício) do que é correto, do que é virtuoso. Por isso a 
disciplina na vida cristã é tão necessária para o aperfeiçoamento. Paulo 
está enfatizando: Como você se desvia, ou foge, do mal, vencendo-o? 
Apegando-se ao bem. Vivendo aquilo que é correto. Como deixa de ser 
profano? Sendo santo. 
 
O que o amor hipócrita, egoísta (que não é amor) nos impulsiona a fazer; 
e como podemos mudar esta realidade, através da verdade? 
 
Ele nos impulsiona a indiferença; vencemos isso com aproximação. 
 
Ele nos impulsiona a falsidade; vencemos com a prática da verdade. 
 
Ele nos impulsiona a fofoca; vencemos isso com autenticidade. 
 
Ele nos impulsiona ao egoísmo; vencemos com o altruísmo. 
 
Ele nos impulsiona a tomar decisões baseado por nossas emoções; 
vencemos isso tomando decisões baseado na vontade de Deus. 
 
É a prática do bem que nos afasta do mal. É a prática do bem, que nos 
conduz ao amor verdadeiro. 
 
Como se dá a percepção de Deus em nós? Através da empatia; revelando 
amor verdadeiro. 
 
B. Vivendo o amor fraternal (10). 
 
Este amor verdadeiro, não fingido e dissimulado, que Paulo está 
tratando; é autenticado no amor fraternal. A ideia é a de um amor 
recíproco; exatamente o oposto do amor egoísta, mencionado no 
versículo anterior. 
 



Paulo chama atenção para o amor entre irmãos. O amor familiar; tendo 
em mente, evidentemente, a família de Cristo, a igreja. Assim, o 
exercício do amor verdadeiro se dá entre aqueles que compartilham da 
mesma salvação; logo, da mesma fé, do mesmo entendimento, da 
mesma luta; por isso, a exortação ao cuidado com os mesmos (Gl. 6.10). 
A questão é: como transpormo-nos do amor egoísta (que não é amor) 
para o amor fraternal? A resposta de Paulo está no final do versículo: 
“preferindo-vos em honra uns aos outros”. 
 
Como não há nada mais contrário a harmonia fraternal do que o desdém 
que nasce do orgulho, quando alguém tem os demais em menor estima 
do que a si próprio, assim a modéstia, pela qual cada um honra aos 
demais, nutre o amor verdadeiro; o amor fraternal. É o mesmo 
evangelho que apregoa a morte do eu, em favor do próximo, ao enaltecer 
a Cristo. 
 
Como se dá a percepção de Deus em nós? Através da empatia; revelando 
amor verdadeiro. Vivendo-o através do amor fraternal. 
 
C. Perseverando no amor assumido (11-12). 
 
É a disciplina que mantém a verdade alcançada, e experimentada. 
Primeiro, o entendimento do amor verdadeiro. Depois, seu exercício, 
através do relacionamento entre os irmãos. E, então, a manutenção, e o 
crescimento desse amor; por meio da disciplina. 
 

1. As 3 primeiras exortações revelam a perseverança desejada (11). 
 

a) “No zelo, não sejais remissos”. Manter nossa atenção para aquilo 
que nos é exigido; para que não afrouxemos nossa conduta. 
 
Na disciplina, no viver do que aprendemos, não podemos ser 
insensíveis, ou negligentes, ou apáticos. Não podemos nos deixar 
levar pela tentação de voltarmo-nos para o sentimento egoísta; 
desconsiderando o próximo. 
 
b) Ao contrário, ele afirma: “sede fervorosos de espírito”. Mediante 
a ação do Espírito Santo em nós, acendendo a chama pelo amor 
fraternal, devemos agir, destruindo a indiferença; pois, somos 

tentados a abafar, ou mesmo extinguir, a inclinação do Espírito, em 
razão de nossos próprios sentimentos. 
 
c) “No zelo, não sejais remissos; sede fervorosos de espírito, 
servindo ao Senhor.” Considerando o Senhor, em todo o tempo. Esta 
é a ideia do apóstolo.  
 
Há uma discussão sobre o termo “senhor” no original; se a palavra 
diz respeito a senhor, ou a tempo. Mas, nesse caso, o sentido a ser 
aplicado é o mesmo – o de remir o tempo, por compreender que tudo 
o que nele se faz deve ser como adoração ao Senhor. 
 
Por que devo perseverar no amor verdadeiro, através do exercício do 
bem em meus relacionamentos? Porque esta é a forma de adorar ao 
Senhor, como homem (ou mulher), como marido (ou esposa), como 
filho(a), como membro da igreja, como profissional, como estudante, 
como vizinho, etc. 
 
2. As exortações seguintes concluem a fórmula de perseverar (12).   
 
a) “Regozijai-vos na esperança”. A esperança é o fundamento para a 
alegria. É bem o que nos afirma o salmista: “A alegria do Senhor é a 
nossa força”. 
 
Por mais intensas que sejam as dificuldades, a resposta em face da 
esperança que temos em Cristo, é a alegria. Por isso, a alegria da 
existência, da presença e da eternidade com o Senhor, é suficiente 
para nos acender o espírito, quando em meio às tribulações. 
 
b) “Sede pacientes na tribulação”. A ideia é a de perseverar na 
tribulação. A mesma ideia expressada por Tiago em sua carta (1.2-4). 
 
c) “Na oração, perseverantes”. A perseverança em meio às 
tribulações é medida por nossa diligência na oração. O Senhor 
estabeleceu a oração como meio para desafogarmos a alma, 
substituindo a ansiedade e o desespero pela confiança na presença e 
ação do Senhor em nossa vida. 

 



Como se dá a percepção de Deus em nós? Através da empatia; revelando 
amor verdadeiro. Vivendo-o através do amor fraternal. Perseverando em 
meio às dificuldades. 
 
D. Compartilhando de uma vida comum (13-15). 
 
Já que o amor verdadeiro deve ser fraternal. Faz-se necessário abdicar da 
individualidade em favor da mutualidade. Esta é a essência do ser igreja, 
revela pela imagem de ser Corpo de Cristo. Como isso se dá? 

 
1. Identificando-nos com os demais (13). 
 
Enxergando as necessidades de todos, e assumindo-as como parte de 
nossa realidade. É a reciprocidade que nos conduz a participação na 
vida do próximo. 
 
Aplicando isso para a comunidade cristã, enxergamos a morte da 
individualidade em favor da coletividade. É o exemplo que temos da 
igreja primitiva (Atos 2.44-46). E uma forma de intensificar a 
mutualidade é praticando a hospitalidade. 
 
2. Exercitando a graça (14). 
 
É subentendido um agir malicioso e desonesto para conosco. Que 
pode, inclusive, ser causado tanto pelos de fora como pelos de dentro. 
O que está implícito é que este age como nosso inimigo. 
 
À semelhança de Cristo, por meio da ação do Espírito Santo em nós, 
e pela prática do bem, somos exortados a manter uma disposição 
bondosa que se expressa em abençoar. Quer dizer, em rogar as 
bênçãos do Senhor sobre os que agem contra nós. 
 
Nada de hipocrisia. Nada de fingimento, de máscara, de ritual sem 
sentido; mas sim, a disciplina da prática do bem; à semelhança do 
Senhor. Isto liberta a alma das garras do pecado. Liberta a pessoa dos 
sentimentos amargos e vingativos. Liberta a pessoa da escuridão da 
dor e da tristeza, permitindo que experimente a vida abundante que 
temos em Cristo, quando andamos nele. 
 
 

3. Assumindo empatia pelo próximo (15). 
 
Capacidade de se identificar com outra pessoa, compreendendo seus 
sentimentos e reações; assumindo parte de sua realidade. 
 
É a adaptação de uns aos outros mediante o que é possível. Cada um 
deve entrar nos sentimentos do outro, seja para sofrer na adversidade 
ou para alegrar-se na prosperidade. 
 
Esta é a evidência do amor verdadeiro. Do amor fraternal. Da 
presença e da vivência do amor de Deus em nós. 

 
Conclusão: 
 
Perceba que tais sentimentos e ações são somente possíveis a um coração 
convertido ao Senhor; que tem um novo referencial para diminuir a ação do 
pecado, e capacitá-lo a ser bem sucedido. E, provavelmente por isso, o 
apóstolo conclui esta parte do texto com as próximas exortações. 
 
Esta é a verdadeira e única vida cristã que Deus tem para nós. Esta é a única 
forma de experimentarmos a abundância de sua presença, traduzindo-se em 
paz de espírito. 
 
Somos movidos a pensar, a sentir, e a agir como Deus. O texto de Paulo aos 
romanos nos revela esta expectativa divina. Estamos entendendo seu 
conteúdo, respondendo a pergunta: Como se dá a percepção de Deus em 
nós? A primeira resposta é através da empatia; revelando amor verdadeiro. 
Vivendo-o através do amor fraternal. Perseverando em meio às 
dificuldades. E, compartilhando de uma vida comum com a família cristã. 
 
Sem amor, perdemos o desejo de viver. Desequilibra-se nossa vitalidade 
física e mental; se diminui nossa resistência e sucumbimos às enfermidades 
que demonstram, muitas vezes, fatais. Talvez escapemos à morte real, mas 
o que fica é uma resistência pobre e vazia, tão empobrecida de emoções, 
que não podemos ser considerados senão semivivos. As alternativas são, na 
verdade, amar ou perecer. Você ama ou finge que vive? 
 
 
 
 


