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No dia (16/03), o Pr. Leandro Caiado ministrou sobre o tema “VENDADOS
PARA O MUNDO” onde afirmou que aqueles que ainda não conheceram a
Deus neste mundo estão cegos e que a única luz que pode nos guiar é Jesus,
e apresentou algumas dicas para protegermos nossos olhos espirituais.
“No princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava com Deus, e era Deus. Ela
estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio
dele; sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era
a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu
um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha, para
testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens cressem.
Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando
ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens.” João 1:1-5

Jesus é a verdadeira luz do mundo, ele veio para se tornar aquele que nos
guiaria para a salvação.
“O deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam
a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.” 2 Coríntios
4:4

Quem ainda não conheceu a Deus neste mundo está, na verdade, cego. O
diabo nos faz cegos e ignorantes para o conhecimento verdadeiro que está na
Palavra de Deus.
“Disse Jesus: "Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos
vejam e os que vêem se tornem cegos". Alguns fariseus que estavam com ele
ouviram-no dizer isso e perguntaram: "Acaso nós também somos cegos? "
Disse Jesus: “Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado; mas
agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece”.” João 9:39-40

Os fariseus achavam que viam porque estudavam as leis dadas ao povo por
Deus, mas eles eram verdadeiramente cegos para o conhecimento que Jesus
apresentava, de que não adiantava se você obedecesse arduamente as leis,
mas o seu coração estar longe de Cristo. Mas aquele que reconhece que
necessita de ajuda, que sem Deus não é nada e que busca obedecê-lo, esse
sim irá crescer espiritualmente.
“Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no Maligno.” 1 João
5:19

A bíblia afirma que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está afundado
em maldade, por isso esta caminhada muitas vezes não será fácil. O diabo nos
atacará por todos os lados, em nossa vida, em nossa fé, e em nossa sanidade.
Devemos nos cobrir com a armadura de Deus, que é o seu conhecimento.

No filme Bird Box, no qual foi inspirada a mensagem, existem seres, que
alguns dizem ser demônios, que ao serem vistos induzem as pessoas a se
suicidarem. E de certa forma isto é um conceito bíblico, pois é assim que o
diabo age para nos destruir, colocando pensamentos depreciativos e que nos
afastam de Deus.
“Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes
contra as ciladas do Diabo.” Efésios 6:11

Essa conexão entre a prática do pecado e a tentação vinda através dos olhos é
mostrada a nós desde o início da Bíblia com o primeiro casal, quando vemos
que Eva foi atraída a árvore pela sua aparência e assim convenceu Adão a
fazer o mesmo.
“Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente
aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do
seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também.” Gênesis 3:6

Essa é a temática dessa mensagem! Ser vendado para o mundo não é ter fé
cega, não é também rejeitar as coisas boas do mundo em que vivemos, mas
sim, dizer não àquilo que não é da vontade de Deus. É não amar mais o mundo
do que a Deus.
“Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do
Pai não está nele. 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. O
mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus
permanece para sempre.” 1 João 2:15-17

DICAS PARA PROTEGER NOSSOS OLHOS ESPIRITUAIS

1) NÃO OLHE PARA TRÁS
“Jesus, porém, lhe respondeu: Ninguém que lança mão do arado e olha para
trás é apto para o reino de Deus.” Lucas 9:62

Algumas pessoas, mesmo depois de declarar Jesus como Senhor de suas
vidas ainda continuam indo a festas e não largam hábitos que desagradam
totalmente a Deus. O arado é o serviço de Deus, ou seja, ninguém que
continua voltando a fazer estas coisas consegue crescer. A mulher de Ló olhou
para trás quando Deus havia mandado que não fizesse isso e virou uma
estátua de sal.
“Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal.”
Gênesis 19:26

Decida nunca mais voltar para a lama de onde veio. Continue a correr desse
mundo que está se destruindo.

2) NÃO CEDA ÀS TENTAÇÕES
“Sansão desceu a Timna e viu ali uma mulher do povo filisteu.” Juízes 14:1

Sansão foi tentado pela aparência mais de uma vez e pecou. Já Jó tomava
decisões e por isso conseguia resistir ao pecado, do mesmo modo temos que
tomar decisões todos os dias. Pois o diabo não enfraquece seus ataques e nós
também não devemos abrir brecha para ele. Deus nos manda olhar pra frente,
fugir da tentação e não tentar enfrentá-la pois somos fracos.

"Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças.” Jó
31:1
Essa é a base da música ‘Eu escolho Deus’, que fala como devemos escolher
a Deus todos os dias de nossas vidas, o pecado e as tentações virão, mas não
podemos desistir de continuar.

3) NÃO OLHE PARA OS MONSTROS DENTRO DE VOCÊ

"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

No filme Bird Box, no qual foi inspirada a mensagem, as pessoas são induzidas
a olharem seus próprios medos, decepções, problemas não resolvidos e assim
são induzidas ao suicídio. Assim como as criaturas do filme, os demônios
enviados pelo diabo não podem nos tocar, por isso colocam em nossa mente o
medo, o desespero, etc.

Foque seus pensamentos em Cristo, lute e não obedeça jamais ao que o diabo
põe em sua mente.

4) OLHE PARA JESUS, NOSSO ALVO
“Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço:
esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que
estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado
celestial de Deus em Cristo Jesus.” Filipenses 3:13-14

“Portanto, (...), livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos
envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, Tendo os
olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé.” Hebreus 12:1b-2a
“Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só ele tira os meus
pés da armadilha.” Salmos 25:15

Quando temos um alvo, um destino, temos mais chance de chegar pois temos
um objetivo e, mesmo cansados, daremos nosso melhor para cumpri-lo. A
busca por ele deve ser constante e devemos nos desligar e nos desapegar das
coisas do mundo, pois estas são passageiras e não irão contribuir para o nosso
crescimento espiritual. Jesus deve ser nosso alvo!

