
   

“Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia 
as obras das Suas mãos”. Salmos 19.1 NVI (Nova Versão 
Internacional) 
 
VER COM OS OLHOS 
Revelação de Deus (1/7 – Vista na Natureza) 
 

Imagine um grande concerto musical! Instrumentistas seguindo 
em uma grande harmonia. Músicas que mexem com suas emoções. 
Agora, depois de toda essa viagem, tente verificar o que te deixaria 
mais admirado? Os instrumentos, os músicos, o maestro, o lugar, o 
que seria?  

  
Talvez você seja uma exceção, mas o problema nisso tudo é 

que seguramente a maioria de nós não se lembraria do “compositor”. 
Diante de toda aquela criação você se lembrou dele? O “compositor”, 
seguramente, foi o primeiro a sonhar com com tal espetáculo. Cada 
etapa, cada acorde, todo o projeto da música é resultado desta 
pessoa, o “compositor”, foi ele quem possibilitou essa maravilha e, 
lógico, todos o participantes tem fundamental importância em todo o 
cenário! 

  
Essa ilustração é bem simples e certamente deixa alguma 

lacuna, mas para mim foi suficiente para me lembrar do Criador, 
autor e consumador da “vida”. Alguém disse que “A Vida é Bela”, 
imagine não então como é o Compositor da vida! Fico envergonhado 
por ver que me esqueço do mais importante, O Criador. Como é que 
você se sente ou não sente?  

  
Muitas vezes somos levados pela nossa cegueira a valorizar 

apenas a criação! Veja só essa máquina chamada “homem”. Basta 
algumas simples observações e qualquer um fica perplexo diante 
desta obra de arte, o ser vivo. Não há tecnologia que se equipara às 
obras das mãos do Senhor Deus. Toda a Criação é um dos motivos 
que deveria nos levar a louvar ao Senhor, assim como o salmista o 
faz no versículo de hoje.  

  
É difícil entender porque há muitos que continuam resistentes e 

atribuem tal trabalho ao acaso. O que há de oculto na criação para 
que a majestade de Deus não seja verificada? Não estou dizendo que 
Ele é a natureza ou qualquer outra coisa na criação, mas afirmo 
categoricamente que isso é obra de Suas mãos!  

  
Ele constantemente revela esses aspectos de Si mesmo a 

todos, e isso “é um dos” argumentos que não nos permite alegar 
desconhecimento dEle.  

  



   

Conclusão: Amado de minh’alma, os céus silenciosos falam 
dEle! Os astros celestiais, não são divinos, não exercem nenhum 
controle sobre a vida do homem, mas assim como uma obra-prima, 
uma escultura ou um quadro, ela aponta para seu Criador. Eu desafio 
você a observar quem está por trás das maravilhas que identificar 
neste novo dia! Peça ao Senhor para não permitir que você fique 
cego por causa das tribulações do dia-a-dia. Peça para que Ele o 
ajude a ver o quanto a Vida é bela através do Senhor Jesus Cristo. 
Vamos juntos louvar ao Senhor. 
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