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Estimadíssimos amigos, bom dia! Uma ótima segunda-feira para 

você e todos os seus. Jesus, durante o Seu ministério, pregava em todos os 
lugares, não fazendo acepção de pessoas. Algumas das vezes, Jesus pregava 
através de parábolas, entretanto aqueles que costumavam O rejeitar foram 
deixados em sua cegueira espiritual, posto que não entendiam o que Jesus 
lhes queria dizer. Daí era clara a distinção entre os que tinham “ouvidos para 
ouvir”, bem como daqueles que Ele abriu os “olhos para enxergar” a luz da 
verdade.  

 
Enveredando pela parte final do evangelho de Lucas, nosso 

caçula (Davi), vai nos trazer, nesse comecinho de semana, um pouco sobre 
essa cegueira espiritual que acomete a muitos: 

 

VIGNETTE 
Davi De La Fuente Cezar 
 
O astigmatismo – problema oftalmológico muito comum – é 

caracterizado por causar borrões e fadiga ocular como consequência do 
formato irregular do cristalino ou da córnea. Consequentemente, sem o uso 
apropriado de óculos ou lentes de contato adaptados ao desvio, o indivíduo 
que for acometido por tal adversidade é incapaz de observar visualmente a 
realidade como ela verdadeiramente é. De modo resumido, por mais que um 
astigmático deseje enxergar com destreza, a sua determinação é incapaz de 
fazê-lo ir nada além dos seus inviáveis “pixels”. A cegueira espiritual, 
semelhantemente, esconde do homem o que o liberta: a verdade expressa pela 
mensagem evangelística! Usando o texto de Lucas, nos últimos versos do 
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capítulo 22, descobrimos que a escuridão da pecaminosidade de nossos 
corações borra o nosso vazio e deforma a beleza da imagem poderosa e 
salvadora de Jesus. 

 
Enquanto o tempo de sua morte estava cada vez mais perto, com 

os ouvidos submetidos à constantes questionamentos sobre a sua natureza 
divina, o humilde profeta - alvo de tamanha zombaria - aparece como forte luz 
em nosso caminho quando revela a grandiosidade de seu comprometimento 
com a verdade através de seu sofrimento. Se posicionando como exemplo aos 
futuros cristãos, a Sua determinação em ir à cruz apesar dos insultos reflete o 
quanto que a verdade por trás das boas novas é valiosa e digna de ser 
defendida com a própria vida (Lucas 22:63-65; 1 Pedro 2:21; Filipenses 1:29; 2 
Timóteo 3:12). Ele permanecia em obediência durante a tribulação por ter 
escolhido nos amar (Hebreus 5: 7-10). Consequentemente, o Cristo demonstra 
filosoficamente a essência de sua graça: mesmo diante da clara exposição de 
sua perfeição, o entendimento por parte das pessoas que o cercavam acerca 
do Seu plano redentor não vinha das próprias - afinal, a incapacidade das 
mesmas de ver as suas próprias limitações e contemplar a Sua santidade já 
apontavam que tal transformação de pensamento não viria por iniciativa própria 
(Lucas 22:66-69; Romanos 9: 16-18; Efésios 1:9).  

 
Assim, quando alcançados misericordiosamente pelo Pai, 

passamos a vê-lo muito além de um sacrifício dado pelo Senhor para que 
fôssemos salvos. Pelo agir do Espírito, chamados somos a admirar e ansiar 
pela Sua glória, que será contemplada e perpetuada por todos no dia de sua 
volta, momento esse em que o Filho de Deus se colocará como governador 
sobre o Universo (Hebreus 1: 2-4), onde todo joelho se dobrará e toda língua 
confessará que não há outro como nosso Deus (Lucas 22: 70-71; Filipenses 2: 
8-11)! 

 
Portanto, a partir desta exposição, somos profundamente 

lembrados sobre o que nos livra do cárcere do pecado. Remontar e focalizar a 
silhueta do Filho é, indubitavelmente, a maneira ideal de mantermos à vista o 
que é essencial ao cristão na sua jornada. Tê-lo como exemplo prático no 
nosso viver e colocá-Lo como propósito maior para a nossa existência implica 
grande renúncia e uma absoluta causa para perseguição. Contudo, estamos 
confiantes e satisfeitos na Sua promessa, que é a nossa maior alegria e 
esperança (1 Pedro 4: 13-14; 2 Pedro 1: 3-4). Convocados e capacitados por 
Ele, tomados somos por ousadia para testemunhar e pregar o Evangelho, 
negando a nossa vontade do palco de prioridades e admirando Aquele que 
tomou o trono e se fez Rei, dando-Lhe graças (Colossenses 3:17)! 
 


