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Fazer o bem sempre fortalece nossa comunhão com Deus e com o próximo 

Segundo 1ª. Pedro 1.22: “Agora que vocês purificaram a sua vida pela 

obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente 

uns aos outros e de todo o coração”. 

 O que é o amor sincero se somos pessoas que agem em retribuição ao que 

recebem? Como seria amar sem esperar receber nada em troca! Como é difícil para o 

homem natural amar sinceramente ao seu próximo sem esperar nada dele. Se 

ajudamos alguém, esperamos receber no mínimo a gratidão pelo que fizemos. 

 Quando resolvemos ajudar um amigo e o fazemos, esperamos que ele nos seja 

grato, que reconheça o que fizemos por ele. O ser humano natural sempre que faz algo, 

espera outra coisa em retribuição. A palavra de Deus nos ensina que devemos ajudar 

as pessoas sem esperar nada em troca. 

 Como está escrito na carta do apóstolo Paulo em Colossenses 3:23-24: "e, tudo 

quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, 

sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o 

Senhor, servis". 

 Entender que o bem que fazemos a nosso próximo não é vão, não depende de 

reconhecimento humano e está sendo observado e será recompensado por Deus. 

Quando confiamos em Deus e passamos a não nos preocupar com a retribuição vinda 

das pessoas, a nossa relação com elas será segundo a vontade de Deus. 

 Lembro de um rápido conto que falava de um escorpião; queria atravessar um 

córrego que, devido às chuvas, havia ficado muito caudaloso. O escorpião observa que 

próximo a ele estava um sapo, e lhe pede para que ele o atravesse para a outra margem. 

O sapo, temendo que o escorpião pudesse feri-lo, diz que não irá ajudá-lo.  

Após o escorpião insistir muito tempo com o sapo, jurando que não iria fazer 

nada de mal ou nada contra ele, o sapo cede e resolve atravessá-lo. Deixa o escorpião 

subir em suas costas para não se molhar, e começa a passar pelo córrego. No meio da 

travessia, após certa instabilidade no caminho, o sapo sente a ferroada mortal do 

escorpião em suas costas. Aturdido com o ocorrido, o sapo pergunta ao escorpião: “você 

não disse que não faria nada de errado comigo?”. E o escorpião responde: “Desculpe, 

é a minha natureza”. 

  Em Lucas 6. 33 consta que “se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que 

recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo”. Busque fazer o bem 

sem esperar nada em troca, sendo essa uma forma de agradecer a Deus por todas as 

bênçãos que Ele lhe tem concedido. Lembre-se de que, da mesma forma como 

recebemos de Deus sem merecer, que possamos ser instrumentos de Deus na vida de 

outras pessoas sem esperar nada em troca delas e, assim, aperfeiçoar nossa comunhão 

com Deus e com nosso próximo!   

Que Deus o abençoe! 


