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Meus amados amigos, bom dia! Uma magnífica terça-feira para 

você e todos os seus familiares. Outro dia falei de João Batista como aquele 
sujeito “cricri” que não cansava de pregar, a todo o momento e em todos os 
lugares, arrependam-se, endireitem-se, a Sua vinda está próxima, ‘Façam um 
caminho reto para o Senhor’ (João 1:23). 

   
Com os olhos fitos no Senhor, as palavras de João se repetiam 

por toda aquela região até que o levaram a presença de Herodes, o tetrarca 
(um dos quatro coimperadores de Roma). Não deu outra coisa, João Batista 
torna claro o pecado da relação de Herodes com Herodias, advertindo-o para 
“endireitar o caminho” afirmando: “Não te é permitido viver com ela” 
(Mateus 14:3-4).   

 
João literalmente perdeu a cabeça, foi calado através da 

decapitação. Jesus toma conhecimento da morte dele e tomando um barco 
vai para um lugar reservado e lá permaneceu sozinho (Mateus 14:13). No 
momento posterior do evangelho de Mateus 14, vem o milagre da 
multiplicação dos pães e peixes. 

 
Esse é o nosso contexto. Pois bem, logo após os discípulos 

estavam numa embarcação, já a uma distância considerável do monte onde 
Jesus orava reservadamente, quando foram tomados por águas arredias e por 
ventos muito fortes e o temor tomou conta dos seus discípulos. Jesus foi ao 
encontro deles andando sobre o mar, e pensaram tratar-se de um fantasma. 
Ficaram ainda mais atemorizados, ao que Jesus acalmou-os. Foi quando o 
impetuoso Pedro perguntou a Jesus se poderia ir ao seu encontro “andando 
sobre o mar”. Jesus logo lhe respondeu: "Venha, respondeu ele. Então Pedro 
saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas, quando 
reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, 
salva-me!" (Mateus 14:29-30). 
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Alguns segundos, ou minutos, não temos como precisar o tempo 

exato em que Pedro desviou o olhar do Senhor e “reparou no vento”, deixou 
de fitar o alto para fitar a terra, olhou para si, para sua pequenez, sua 
humanidade e não deu outra, “começou a afundar”. 

   
Neste ponto encerro minha participação para compartilhar um 

texto de Max Lucado, colhido do seu livro “Um presente para todos”, 
intitulado “Olhos no Salvador”. Sigamos ao escrito: 

   

OLHOS NO SALVADOR   
 
Um grupo de alpinistas decidiu escalar uma enorme montanha na 

Europa. Lá em cima um pico rochoso coberto de neve, um panorama de tirar o 
fôlego. Nos dias claros, o cume surgia altaneiro no horizonte. Sua ponta 
branca se projetava para o céu, convidando à admiração e oferecendo 
inspiração. 

   
Em dias como aquele os alpinistas faziam mais progresso, o pico 

ficava acima deles, como um alvo a atraí-los. Os olhos sentiam-se compelidos 
a fitar o alto. O grupo andava mais rápido. A colaboração entre eles era mais 
generosa. Embora muitos, subiam como um só, todos observando o mesmo 
cume.   

 
Todavia, em outros dias, o pico da montanha ficava oculto da 

vista. A coberta de nuvens escondia o azul com um teto cinza monótono, 
bloqueando a visão da cimeira. Nesses dias a subida era árdua. Os olhos 
baixavam e os pensamentos se recolhiam. O alvo ficava esquecido. O mau 
humor reinava. O cansaço era um companheiro não convidado. As queixas 
machucavam como espinhos na trilha.   

 
Nós somos assim, não é? Enquanto podemos ver o nosso sonho, 

enquanto nosso alvo fica à vista, não há montanha que não possamos escalar 
ou monte que não tenhamos condição de alcançar. Mas tire a nossa visão, 
esconda a trilha de vista e o resultado é tão desanimador quanto a jornada.   

 
Pense nisso. Oculte o Nazareno que nos chama do alto da 

montanha e veja o que acontece.   
 
Escute os gemidos dos alpinistas enquanto param e sentam ao 

lado do caminho. Por que continuar se não há alívio à vista? Os peregrinos que 
não têm uma visão da terra prometida se tornam proprietários de sua própria 
terra. Eles acampam. Trocam as botas de alpinista por chinelos e seus bordões 
por espreguiçadeiras.   

 
Em vez de olhar para o alto, para Ele, olham dentro de si 

mesmos e uns para os outros. O resultado? Famílias em conflito. Líderes 
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inquietos. Cercas levantadas. Território murado. Avisos de “proibida a 
entrada!” pendurados nos corações e nas casas. As discussões terminam em 
brigas, enquanto grupos míopes se voltam para apontar as fraquezas alheias 
em vez de adorar sua Força comum. 

   
Note bem. Somo aquilo que vemos. Se vemos apenas a nós 

mesmos, nossos túmulos terão o mesmo epitáfio que Paulo usou para 
descrever os inimigos de Cristo: “O destino deles é a perdição, o deus deles é 
o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com 
as coisas terrenas” (Filipenses 3:19).   

 
Os seres humanos não foram feitos para habitar na neblina das 

terras baixas sem qualquer visão do Criador. Foi por isso que Deus chegou 
mais perto. Para ser visto.   

 
Por essa razão, os que o viram nunca mais foram os mesmos. 

“Eles viram a sua glória”, exclamou um seguidor. “Somos testemunhas da sua 
majestade”, sussurrou um mártir.   

Eles viram o cume. Respiraram ar fresco das terras altas. 
Tiveram um vislumbre do pináculo. E se recusaram a desistir até chegarem ao 
cimo. Queriam ver Jesus.   

 
Ver Jesus é todo o significado do cristianismo. O serviço cristão, 

em sua forma mais pura, não é nada mais do que imitar aquele a quem 
vemos. Ver a sua majestade e imitá-lo, essa a suma do cristianismo.   

 
É por isso que aqueles que o veem hoje nunca mais serão os 

mesmos.   
 
Adquirir uma visão do seu Criador pode ser como o início de uma 

vida inteiramente nova. Como um novo nascimento. De fato, Aquele que 
inspirou este livro disse que um novo começo e uma boa visão são 
inseparáveis. “Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus”.   

 
Se Jesus é quem Ele diz ser, não há verdade mais digna do seu 

tempo e não há deus mais digno da sua devoção.   
 
Continue subindo e continue olhando para o alto. Mas, não 

desvie os olhos do Salvador.   
 


