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Cômodo 1

OS OLHOS
A porta dos pecados



OS OLHOS

A porta dos pecados

 Em uma de minhas férias estive nos Estados Unidos 
com a família e um dos nossos programas mais agradáveis foi ter 
conseguido ir a uma daquelas igrejas da comunidade negra. Elas são 
avivadas. É como estar num filme vendo aqueles corais cantando 
louvores com toda aquela alegria.
 Mas ao sair daquela igreja, decidimos ir a Miami e, num 
dos passeios por lá, passamos por uma praia e aí o sentimento foi 
inverso, porque fomos expostos a uma situação em que mulheres 
caminhavam seminuas totalmente despreocupadas, como se nada 
estivesse acontecendo.
 Eu estava com minha família e alguns irmãos da igreja. Era 
uma situação totalmente constrangedora, porque era inevitável ver. 
Mas uma coisa é ver e outra coisa totalmente diferente é fixar os 
olhos. O pecado não acontece da noite para o dia. Ele é um trabalhar 
do diabo. Ele não tem pressa nenhuma, mas nós precisamos ficar 
atentos, porque normalmente ele começa este trabalho pelos olhos.
 O pecado de Acã, por exemplo, que nós vimos no capítulo 
anterior, começou justamente pelos olhos.

“Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e duzentos siclos de 
prata, e uma cunha de ouro, do peso de cinqüenta siclos, cobicei-os e tomei-os; e 
eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo 
dela.” Josué 7:21

 Em três verbos citados na passagem bíblica encontramos os 
três passos do pecado de Acā:

 • Ele viu algo proibido
 • Ele cobiçou os objetos
 • Ele tomou os objetos para si mesmo

 A capa Babilônica era um objeto de excelente aparência, 
sem dúvida um artigo de luxo. A Babilônia era famosa por seus 
tecidos de ótima qualidade. As vestes babilônicas eram entrelaçadas 
com fios de ouro ou de prata. Essas vestes eram itens de grande 
prestígio sendo usados somente pelos ricos.
 Quanto ao que a Bíblia chama neste caso de “boa soma de 
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dinheiro”, não há como calcular qual seria o valor, mas sabemos que 
um ciclo representava o salário mensal de um agricultor. Portanto, 
teríamos aqui o equivalente a quase dezessete anos de trabalho de 
um assalariado.
 Acā deve ter encontrado essa grande quantia de dinheiro 
na casa de um homem rico que guardava dinheiro no seu tesouro 
particular.
 Finalmente, o peso da barra de ouro era de cinquenta siclos, 
e teria mais ou menos o mesmo valor dos duzentos siclos de prata.
 O fato é que o volume total dos despojos dos quais Acā se 
apropriou poderia ter proporcionado a ele uma boa aposentadoria, 
se falarmos de acordo com a linguagem moderna.
 Entretanto, conforme a regra santa, a capa babilônica 
deveria ser destruída enquanto tanto a prata quanto o ouro deveriam 
ter sido entregues ao tesouro do Tabernáculo, para fi nanciar o culto 
a Yahweh.

“Porém toda a prata, e o ouro, e os vasos de metal, e de ferro são consagrados ao 
Senhor; irão ao tesouro do Senhor.” Josué 6:19

“Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo; tão somente a 
prata, e o ouro, e os vasos de metal e de ferro, deram para o tesouro da casa do 
Senhor.” Josué 6:24

 Esta situação transforma Acā em um violador do 
Tabernáculo, um ladrão de seu tesouro. E tudo isso começou pelo 
olho.
 O olho é o órgão que capta a luz e que guia todos os 
membros do corpo em suas ações. O olho saudável vê uma imagem 
só, e não duas, como sucede no caso de certas doenças dos olhos.

“Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo 
será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio 
de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas 
trevas são!” Mateus 6:22-23

Tá Entendendo e “Tá Goxtando”?
 A visão celestial não pode ser cristalina enquanto os olhos 
não forem limpos. O mundo não pode ser novo enquanto a nossa 
visão interior não for renovada. Podemos compreender olhos maus 
como sendo olhos enfermos, que não funcionam corretamente. Eles 
não conseguem captar uma única imagem, mas sempre enxergam 
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duas imagens distintas.
 Os fariseus sofriam dessa duplicidade espiritual, e isso 
determinava o tipo de religião por eles praticados. Para mostrar 
isso, Paulo usou o termo “iluminação da alma pela ação do Espírito 
Santo”, mostrando aquilo que é mais importante para o homem.

“Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja 
a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos 
santos.” Efésios 1:18

Estou me esforçando para explicar que, os olhos humanos 
trazem a visão para o corpo físico, mas os olhos espirituais trazem a 
luz de Deus para dentro do ser humano.

“Pois tudo o que há no mundo — a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a 
ostentação dos bens — não provém do Pai, mas do mundo.” 1 João 2:16

 Vale mencionar que a palavra “mundo” se refere ao sistema  
pecaminoso e não a criação Divina.
 Só mesmo quem é nascido de Deus não é capaz de fi car 
fascinado com fama, com riquezas, com os prazeres e com as honras 
que a sociedade aprecia e busca.
 Portanto não ocupe seu pensamento nem perca tempo 
imaginando que no mundo você encontrará felicidade.

DISPOSIÇÃO PARA LAVAR OS OLHOS

 Em maio de 2020, pouco tempo depois de mais uma 
ministração da semana da Casa Limpa, um casal da igreja de Santo 
André resolveu tirar de sua casa um móvel que já estava há cerca 
de 80 anos fazendo parte dos bens da família, sendo repassado de 
geração em geração.
 Era um armário azul herdado de uma bisavó. Aquela 
senhora havia tido uma vida muito sofrida ao lado de algumas tias 
desta irmã da igreja que estava tirando o móvel de dentro de casa.
 Em seu testemunho, essa irmã conta que este armário, na 
verdade, servia para guardar coisas como adagas, imagens de santos 
e santas, anjos, pedras de energia, incensos, pandeiro e roupas de 
rituais ciganos, rosas, fi tas e lenços usados em danças consagradas, 
jogos de runas, guias de umbandas, livros com imagens satânicas, 
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espadas de São Jorge e outras coisas usadas em rituais da antiga fé 
dessa bisavó e do restante da família.
 A retirada do armário foi, na verdade, a última atitude deste 
casal, que já havia se livrado de toda esta lista de objetos citados 
antes. Mas a irmã disse em seu testemunho que, mesmo não tendo 
mais nada daquilo em casa, sempre que via o armário se sentia 
incomodada com a sensação de que havia muita tristeza relacionada 
com aquela peça, como se houvesse ainda algum tipo de energia dos 
antepassados agindo através daquela mobília.
 Segundo relato de seus líderes de célula, ao tirar do seu lar 
todos estes objetos e também este armário, o casal teve uma visão de 
uma mulher com aspecto fantasmagórico se retirando daquela casa.
 A partir deste momento, a vida daquele casal que vivia 
com sérios problemas no relacionamento se transformou de uma 
maneira surpreendente, fazendo com que eles compreendessem de 
uma forma muito mais clara o mundo espiritual e o amor de Jesus 
por suas vidas.

Tá Entendendo e “Tá Goxtando”?
 Para obter este tipo de libertação é preciso que haja uma 
disposição de lavar os olhos. Foi exatamente isso que este casal 
demonstrou, ao tomar a iniciativa de se livrar do tal armário e todos 
aqueles objetos.
 É um tipo de atitude totalmente contrária ao que podemos 
ver na passagem que narra a chegada de Jesus à terra dos gadarenos.

“Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos gadarenos, vieram-lhe 
ao encontro dois endemoninhados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto 
furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: 
Que temos nós contigo, ó Filho de Deus! Vieste aqui atormentar-nos antes do 
tempo? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. 
Então, os demônios lhe rogavam: Se nos expeles, manda-nos para a manada de 
porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos; e eis 
que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, 
e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram 
todas estas coisas e o que acontecera aos endemoninhados. Então, a cidade toda 
saiu para encontrar-se com Jesus; e, vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da 
terra deles.” Mateus 8:28-34

 O fato de haver naquele local uma manada de porcos 
mesmo sendo uma comunidade formada por uma população de 
judeus já era um sinal claro de que as leis de Deus não signifi cavam 
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mais absolutamente nada para aquelas pessoas.
 O pecado já havia se tornado uma coisa totalmente normal 
e eles não sentiam nenhum constrangimento em ver aqueles porcos, 
assim como também não se importavam mais com o pecado. A prova 
disso foi o fato de Jesus ter libertado o endemoninhado do espírito 
imundo e, ao invés dos moradores agradecerem a Jesus por Ele ter 
livrado aquele local de tantos inconvenientes, o que eles fi zeram 
foi justamente o contrário ao pedir a Jesus que Ele, o libertador, se 
retirasse de lá.
 Precisamos estar preparados para este tipo de atitude. 
Muitas vezes as pessoas não querem lavar os olhos. Não querem se 
desfazer dos pecados e de suas lembranças.
 Quando a igreja de Santo André estava em construção na 
Avenida dos Estados nós vivenciamos este tipo de batalha espiritual. 
Estávamos ocupando um espaço que anteriormente havia sido uma 
grande balada, onde acontecia todo tipo de iniquidade. Desde 
alcoolismo à prostituição, passando por uso e tráfi co de drogas.
 Mas ao invés da chegada da igreja ser celebrada por acabar 
com tudo isso, o que aconteceu foi a tentativa de um pacto com as 
forças do mal em frente à nossa igreja.
 Um homem vestido de terno e gravata simulou um ato 
sexual com uma mulher grávida em trajes obscenos de uma maneira 
vergonhosa em plena luz do dia.
 A igreja se uniu em oração e em batalha espiritual, mas 
fi cou a lição de que, antes de conquistar uma área, nós vamos 
sempre passar por uma guerra.

PERDER A VISÃO ESPIRITUAL É TER OS OLHOS 
ABERTOS PARA O MAL

 A forma como os olhos de Sansão funcionaram como a 
porta de entrada para o pecado é um dos melhores exemplos para 
entendermos a importância de manter a atenção com a limpeza 
deste órgão.
 A história contada entre os capítulos 13 e 15 do livro de 
Juízes narra passo a passo a maneira como este mau uso do olhar 
atrapalhou os grandes planos que Deus tinha para a vida deste 
homem.
 Desde o anúncio do seu nascimento, feito por um anjo do 
Senhor, foi revelado que ele viria para libertar Israel do domínio dos 
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fi listeus. A história já começa como um milagre, pois Manoá  e sua 
esposa não tinham fi lhos, já que ela era estéril. No entanto, o Senhor 
os escolheu para uma importante missão.
 Deles nasceria um fi lho, que deveria ser totalmente 
consagrado ao Senhor, sendo preparado desde o ventre materno 
para viver como um nazireu.
 Signifi cava que durante toda sua vida ele não tomaria 
bebida embriagante. Não cortaria seus cabelos. Não se alimentaria 
de comidas impuras, não teria contato com cadáveres e uma série de 
outras formas de santifi cação.
 Uma das principais delas era a de não se casar com mulher 
pagã, conforme a Lei Mosaica instruía.

“Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, à qual vais para 
a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, e os 
girgaseus, e os amorreus, e os cananeus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, 
sete nações mais numerosas e mais poderosas do que tu; E o Senhor teu Deus 
as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás; não farás com 
elas aliança, nem terás piedade delas; Nem te aparentarás com elas; não darás 
tuas fi lhas a seus fi lhos, e não tomarás suas fi lhas para teus fi lhos; Pois fariam 
desviar teus fi lhos de mim, para que servissem a outros deuses; e a ira do Senhor 
se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria.” Deuteronômio 7:1-4

 Mas Sansão desprezou as orientações dos pais e das leis e 
confi ou sua vida matrimonial a uma atração física.
 Por intermédio dos olhos, ele cobiçou mulheres estrangeiras 
e essa atitude desencadeou uma série de acontecimentos que 
resultaram em sua morte, não sem antes perder seus olhos, que 
foram vazados propositalmente pelo inimigo para evitar que ele 
pudesse reagir.
 Essa cegueira física provocada pelos fi listeus na verdade 
era apenas um refl exo do fato de que antes aquele que havia sido 
escolhido para viver separado para Deus já havia perdido a visão 
espiritual. Muitas pessoas cometem este mesmo erro e fazem 
maus casamentos hoje em dia justamente por se basearem apenas 
em sentimentos, sem considerar os princípios da fé e as futuras 
consequências dessa união.

Tá Entendendo e “Tá Goxtando”?
 Também foi através dos olhos que satanás iniciou seu plano 
de corromper e destruir tudo o que Deus havia construído.
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“E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos 
olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e 
deu também a seu marido, e ele comeu com ela.” Gênesis 3:6

 Ele se aproximou da mulher, usando uma serpente para 
confundir as ordens de Deus. Os métodos que ele usa para isso 
ainda são os mesmos nos dias de hoje. O diabo continua mentindo 
e enganando, pois esse é seu caráter.
 Eva não deveria ter mantido aquele diálogo com o tentador 
nem lhe dado atenção.

Estou me esforçando para explicar que, assim como a fé 
nasce em Deus, a dúvida nasce do diabo. Ele convenceu o primeiro 
casal de que nem Eva nem Adão sofreriam qualquer consequência 
se comessem do fruto proibido.
 Então Eva não só comeu do fruto como também ofereceu a 
Adão, Com isso, satanás conseguiu atingir o objetivo dele: destruiu 
a comunhão do homem com Deus.
 O pecado fez com que Adão e Eva tivessem os “olhos 
abertos” para o mal. Eles deixaram de se sentir à vontade na presença 
de Deus e passaram a ter dúvida e medo no lugar da tranquilidade e 
da segurança que possuíam.
 A Palavra nos conta que eles passaram a sentir vergonha do 
Criador e procuraram se esconder dos olhos Dele, o que é impossível 
de se fazer.

“Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? 
Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o 
Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor.” Jeremias 
23:23

O terceiro exemplo bíblico para enfatizar o cuidado com os olhos 
vem de Davi.

“Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. 
Do terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho” 2 Samuel 11:2

 Se era tempo dos reis saírem à guerra, por que Davi 
permaneceu no palácio? Depois de muitas lutas e batalhas, Davi 
se sentiu no direito de usufruir de suas conquistas. Dessa forma, ao 
invés de lutar, resolveu descansar. Não há problema em descansar. O 
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problema é transformar o descanso em uma armadilha.
 Algumas conquistas levam as pessoas a deixarem de exercitar 
a fé e é exatamente quando elas estão distraídas espiritualmente que 
o diabo encontra a chance que precisa para seduzi- las.
 Davi estava distraído e ocioso. Ele resolveu dar uma volta 
pelo terraço do palácio. Ao ver um mulher casada, a desejou. O rei 
Davi não conseguiu conter seus impulsos e o pecado se materializou 
trazendo terríveis consequências.
 Depois de engravidar Bate-Seba, o rei Davi tramou contra 
Urias, o marido dela, e essa trama levou o marido traído à morte.
É difícil acreditar que o homem que tinha o coração segundo o 
coração de Deus seria capaz de cometer tamanha atrocidade.
 Mas foi e, diante deste fato, a pergunta que fi ca é :
 Será que vale a pena destruir a família e arriscar a própria 
salvação por um momento de prazer?

SÓ A REVELAÇÃO DA PALAVRA DE DEUS LIMPA A 
VISÃO ESPIRITUAL 

 Ao mesmo tempo que mostra que os pecados entram 
pelos olhos, a Bíblia também nos ensina que manter este órgão 
nas condições de limpeza ideais exige um contato constante com a 
revelação da Palavra de Deus.
 Uma das maiores lições a respeito é o processo de 
transformação vivido por Paulo.

“E Saulo levantou-se da terra, e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, 
guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve três dias sem ver, e não 
comeu nem bebeu.” Atos 9:8-9

 Antes de sua conversão, Saulo havia pedido cartas de 
autorização para ir a Damasco, a fi m de prender e fazer retornar a 
Jerusalém os servos de Deus que haviam fugido.
 Saulo fazia parte de um dos grupos religiosos mais radicais 
entre os judeus. Ele estudou com Gamaliel, um dos mestres da lei 
mais respeitados da época e, embora fosse zeloso com a Lei Mosaica, 
não reconheceu a voz daquele que o chamava, mesmo tendo 
profundo conhecimento das escrituras.
 Ao ser atingido por uma forte luz, Saulo fi cou cego e nesta 
condição, ao invés de entrar em Damasco como um perseguidor, foi 
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guiado como se fosse um “prisioneiro” de Jesus.
 Durante os três dias que fi cou sem ver, ele buscava entender 
o encontro que havia tido com o Filho de Deus.
 A grande ironia é que quando enxergava, Saulo se mantinha 
espiritualmente cego. Foi necessário ele fi car cego fi sicamente para 
conseguir enxergar sua verdadeira condição espiritual.
 Saulo estava entendendo que a maior cegueira não ocorre 
nos olhos, mas sim na alma.

“E Ananias foi, e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, 
o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para 
que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos 
como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista; e, levantando-se, 
foi batizado.” Atos 9:17- 18

 Ananias orou por Saulo, e já não o via mais como inimigo 
e sim como irmão.
 Após três dias sem enxergar, Saulo recuperou a visão e desde 
então, já não queria mais andar sem visão espiritual e sem revelação 
da palavra de Deus.

Tá Entendendo e “Tá Goxtando”?
 Em sua terceira investida contra Jesus, o diabo tentou 
encher os olhos do nosso Senhor oferecendo as riquezas e a glória 
deste mundo.

“Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto; e mostrou-lhe todos 
os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se, prostrado, 
me adorares.” Mateus 4:8-9

 Mas a resposta de Jesus foi rápida e direta.

“Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele 
servirás.” Mateus 4:10

 Jesus saiu vitorioso daquela batalha no deserto e preparado 
para exercer seu ministério.

Estou me esforçando para explicar que, adorar a Deus é 
priorizá-lo acima de tudo. Saber para onde direcionar o olhar é um 
segredo espiritual.
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“Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fi xo no que está adiante de 
você.” Provérbios 4:25

 Olhar para frente deveria ser uma escolha lógica, mas, 
infelizmente, nem todos seguem esse conselho.
 Muitos querem seguir para frente, mas continuar olhando 
para trás e para o passado.
 Quando andamos e olhamos para trás perdemos o alvo.
 É preciso esquecer o que fi cou para trás e priorizar o que 
existe à frente. Abrir mão dos traumas e dar chances para a mudança.
 Quando olhamos para frente e focamos no futuro, 
mantemos limpa nossa visão espiritual.

OS OLHOS DE DEUS

 Todas as vezes que conversamos com um profi ssional 
de alguma área que não é a nossa sobre o assunto com o qual ele 
trabalha, essa pessoa consegue nos convencer sobre a correção do 
que ela está falando, porque ela tem o olhar técnico de quem possui 
o conhecimento sobre o tema.
 Ela está falando de algo que sabe. Isso acontece com 
médicos, engenheiros, advogados, mecânicos. Um professor, por 
exemplo, ensina melhor porque conhece a linguagem pedagógica.
 Um pastor também tem uma forma de ver diferente. As 
mães têm a capacidade de saber o que uma criança está sentindo 
somente em função da troca de olhares entre ambas.
 Assim também o olhar de Deus é totalmente diferente 
do nosso. Quando vemos as coisas e as avaliamos, chegamos à 
conclusão de que elas são de uma forma, mas o olhar de Deus tem 
uma avaliação muito mais profunda.

“E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, 
pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. 
Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam afl itas e exaustas 
como ovelhas que não têm pastor. E, então, se dirigiu a seus discípulos: A seara, 
na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor 
da seara que mande trabalhadores para a sua seara.” Mateus 9:35-38

O texto mostra que depois de ter curado muita gente, Jesus 
olhou para as pessoas e teve compaixão. Viu que elas precisavam de 
pastor.
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 Nesta situação, ele revela uma visão através de um quadro 
entristecedor.
 No olhar de Deus, aquele grupo representava toda 
humanidade e se tratava de um rebanho sem pastor. Outra associação 
que Ele faz é com um campo de trigo que poderia ser colhido. Neste 
caso, a comparação é com uma grande quantidade de vidas que 
precisavam ser alcançadas.
 Um campo esperando alguém para colher. Era assim que 
Deus enxergava. A humanidade está pronta para corresponder ao 
evangelho, mas para isso é preciso que alguém pregue a Palavra.

“O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno 
conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só Mediador entre 
Deus e os homens, Cristo Jesus, homem.” 1 Timóteo 2:4-5

Tá Entendendo e “Tá Goxtando”?
 Havia muitas sinagogas na época de Jesus. Mesmo assim 
não havia a Palavra de Deus sendo ensinada da forma verdadeira.
Quando as pessoas procuram a Palavra de Deus e não encontram, 
elas fi cam desesperadas.
 Naquelas sinagogas, as pessoas se preocupavam mais com 
as questões religiosas do que com a Palavra de Deus.
 Quando isso acontece, o resultado é que todo mundo só vê 
um monte de problemas, mas não faz nada para resolver. Aparência 
de religiosidade não garante a realização da obra de Deus.
 Então, a pergunta é: Quanto tempo você vai fi car olhando?
A seara era a nação de Israel. Jesus via a ação e o esforço dos 
trabalhadores, mas chamava a atenção porque faltavam mais deles.
 Dessa forma, ele fazia uma oração com sentido de urgência.
 Era uma pergunta que demonstrava que Deus tem pressa e 
conta com cada um de nós:
 - Quem são os ceifeiros que vão vislumbrar o que essa obra 
será no futuro?
 Há aqueles que vislumbram, através do olhar, os propósitos 
de Deus. Por isso Jesus descreve à humanidade e demonstra o amor 
dEle.

“Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, 
para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto 
Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para 
que o mundo fosse salvo por ele.” João 3:16-17
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 Deus tem usado a vida dos pastores para falar sobre essa 
necessidade. Isto signifi ca que Deus não vai aparecer para cada um 
individualmente e repetir essa informação.

“Não fostes vós que me escolhestes a mim; pelo contrário, eu vos escolhi a vós 
outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça; 
a fi m de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda.” 
João 15:16

 Se você vê a obra de Deus, você precisa entender que Ele te 
chamou para isso.
 Foi o olhar de Jesus que se aplicou naquela mulher adúltera 
que foi perdoada. Depois disso, o olhar daquela mulher agora 
entendia como é o olhar de Deus. Só quem foi perdoado por Deus 
entende como é o olhar dEle.
 O mesmo aconteceu com Zaqueu. Todos os que viram 
Jesus comendo na casa dele se escandalizaram, mas a ótica de Deus 
é diferente.
 Pedro, por sua vez, fugiu depois de ter negado a Jesus, mas
quando Jesus o encontrou, perguntou:
 - Pedro, tu me amas?
 E o discípulo entendeu que o olhar de Deus é diferente.
 Quando Ele olhou para cada um de nós e nos chamou 
também era um olhar diferente.

Estou me esforçando para explicar que, em agosto de 2020, 
uma menina foi violentada pelo próprio tio e fi cou grávida. Apesar 
de o código penal dar o respaldo para fazer o aborto nesta situação, 
os médicos do estado em que ela morava se negaram a fazer o aborto. 
Então ela foi levada para outro estado e o aborto foi feito gerando 
polêmica, dando força inclusive para um grupo que quer legalizar o 
aborto para todos os casos.
 Aquela menina foi uma vítima indefesa. Teve a infância 
roubada. E ela não foi uma exceção.
 As denúncias de abusos sexuais contra crianças caíram no 
período da pandemia, mas não é um dado positivo. Isto aconteceu 
porque os abusadores estavam dentro de casa, as escolas, creches e 
igrejas estavam fechadas e então fi cava mais difícil identifi car que 
isso estava acontecendo e denunciar.
 Cuidar para que essas coisas não aconteçam mais com as 
crianças também é uma responsabilidade nossa como igreja.
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 Até quando você será apenas um observador deste tipo de 
coisa? Até quando mais você vai fi car só olhando?
 Quantas críticas mais você vai levantar para poder justifi car 
os seus braços cruzados?
 O ministério infantil vai sempre prosperar segundo a ótica 
de Deus porque é lá que estão os futuros profetas, pastores e obreiros 
da casa de Deus.
 Uma única criança que você salvar estará cumprindo o seu 
papel de ceifeiro.
 Os campos estão brancos, se houver ceifeiros sufi cientes 
não se perde a ceifa.
 O segredo é olhar com os olhos de Deus.






