


 Vergonha 

O termo no grego é epaischunomai (Verbo). Sentir vergonha (de). Estar 
envergonhado (de). Segundo o dicionário online, Vergonha vem do termo latim 

“verecundia”, é uma condição psicológica, estados emocionais, estados 
fisiológicos e um conjunto de comportamentos, induzidos pelo conhecimento ou 

consciência de desonra, desgraça ou condenação. No Áurélio: vergonha é 
sinônimo de opróbrio, timidez; embaraço; acanhamento; receio de desonra. O 

terapeuta John Bradshaw conceitua a vergonha como a "emoção que nos deixa 
saber que somos finitos". Ou seja, uma emoção que nos enfraquece, que nos 

abate, que nos diminui, que nos inferioriza. A vergonha é um sentimento humano 
universal. O sentimento de vergonha parte de uma reflexão sobre si mesmo e de 
um terceiro ao mesmo tempo. A pessoa envergonhada entende que está sendo 

observada e avalia a sua posição segundo o olhar do observador. O sentimento de 
vergonha está muito relacionado com o medo, medo de expor as fraquezas, medo 
de ser julgado, medo do olhar que o outro terá de mim em função de quem eu sou, 
em relação ao que faço, que falo, e ao que penso. Podemos perceber o sentimento 
de vergonha desde o primeiro homem Adão, quando este transgrediu a ordem de 

Deus: " E chamou o SENHOR Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás?10 Ele 
respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e, porque estava nu, tive medo, e me 

escondi." (Gênesis 3:9,10) De acordo com a psicanalista Marina Kon Bilenk, em seu 
livro ‘Vergonha’ as pessoas sentem vergonha quando acreditam que não são 

capazes de corresponder a um ideal que carregam dentro de si. Partindo desse 
pressuposto superamos esse sentimento quando somos empoderados, quando 

estamos confiantes, seguros de quem somos, do que acreditamos e do que 
devemos fazer. Aqui nos ocorre a lembrança do apóstolo Paulo quando disse: 

"Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação 
de todo aquele que crê,(...)" (Romanos 1:16). Ele não se envergonhava porque 

estava falando do que experimentou, do que conhecia. Ele tinha clareza da sua 
missão: anunciar as Boas Novas do Evangelho. Por isso venceu o sentimento de 

vergonha. E você, de que se envergonha? E porque se envergonha? 

Palavras de Vida



Foi sobre esse evangelho que Paulo disse: “não me envergonho”. 
Em pensar quem era o apostolo Paulo... um homem que "teria tudo" para se 

envergonhar do evangelho. Era um dos maiores eruditos do seu tempo, 
príncipe dos fariseus, estudioso, zeloso e profundo conhecedor da lei. Poliglota 

de dupla cidadania (romana e judaica), filho de empresários fazedores de 
tendas, tinha orgulho do seu Status quo. Perseguidor dos cristãos. Assinou e 
presenciou o apedrejamento de Estevão, estava em campanha para açoitar, 

espancar, prender e matar os cristãos que achasse. O evangelista Lucas narra 
que Paulo (Saulo) "respirava ameaça de morte contra os cristãos" (Atos 9). E 

agora encontramos esse homem dizendo:  
  "Porque não me envergonho do evangelho (...)"  A pergunta que não quer 

calar é: Por que Paulo não se envergonhou do evangelho? Vejamos então três 
razões porque Paulo não se envergonhou: 

1 - Ele conheceu o poder do evangelho - Ele mesmo descreve para o rei Agripa 
o modo como ele conheceu a Jesus no caminho de Damasco. Ele fala quem ele 
era, o que estava fazendo (perseguindo os cristãos) como Jesus apareceu a ele, 
e quem ele se tornou apartir daquele momento. (Atos 26:13-29) Também fala 

aos aos coríntios do evangelho que ele conheceu (1 Coríntios 15: 3-10) 

2 – Ele tinha clareza do seu chamado - O Senhor perdoou seus pecados, lhe 
salvou da condenação da morte eterna e lhe deu uma missão. Paulo tinha  
clareza que havia sido chamado para pregar o evangelho. (Atos 9:15; Atos 

26:17-19; Coríntios 1:1) 

3 – Ele sabia da exclusividade salvífica do evangelho (Romanos 1:16-17) - 
De acordo com a lei no A.T. a sentença para o pecado era a morte eterna. A 
sentença justa para todos os pecadores é a morte. Logo, a justiça de Deus se 
manifesta em assumir a nossa morte na pessoa do seu Filho, morrendo em 
nosso Lugar. Essa é a justiça de Deus: todos os pecadores deveriam morrer, 

mas Ele decidiu morrer por nós. Paulo sabia que a única esperança de 
salvação para o pecador era crê e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e 
Salvador. "E não há salvação em nenhum outro; porque abaixo do céu não 
existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que 
sejamos salvos." (Atos 4:12) “Porquanto há um só Deus e um só Mediador 

entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem,” (1 Timóteo 2:5); 
"Deus amou o mundo de talmaneira que deu seu filho único, para que todo 

aquele que nele crê não pereça mas..." (Jo. 3:16) 

Não me envergonho do evangelho 
(Romanos 1:16,17)
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