
  
TUA VISÃO 
Células - Lição 41/2019 
Meditem em II Cor. 4:3 a 6; Is 9: 1,2; Jo 1:14; Lc 1:34 a 36; Sl 139:1 a 5; Pv 3: 5,6; II Sm 22: 29 a 40 
 
Como a visão pode afetar toda a nossa história, toda a nossa vida... 
Com a visão errada, temos ações e reações equivocadas e indesejadas, transformando o que pode 
ser tão simples em tantos sentimentos ruins, e isto tem consequências sérias. 
 
A visão distorcida da realidade gera indignação, reações negativas, de total desconhecimento da 
verdade, provocando conflitos, enganos, dissenções. 
 
Em II Cor 4;3, lemos sobre a cegueira produzida sobre as coisas encobertas de quem desconhece o 
Evangelho, de quem não ouve a voz do Espírito, e anda segundo o entendimento dos incrédulos., 
em trevas. E isso causa confusão, porque cegamos para a Verdade – opostamente a todas as coisas 
que têm a Luz, a Visão de Deus.  
 
A obscuridade não prevalece quando buscamos a Luz, e nela precisamos permanecer. 
Vimos a Luz – O Verbo se fez carne e vimos a sua glória. 
Não temos como andar como cegos: já recebemos e conhecemos a Luz. 
 
Assim, vemos como Ele vê, e agimos como Ele age e sempre agiu. 
Nossos olhos são a lâmpada de nossos corpos – portanto, nossos olhos precisam ter a Visão de 
Deus – sem qualquer distorção, de acordo com o que Deus vê, e não com nossos olhos carnais. 
 
APENAS ELE TRAZ LUZ AOS CEGOS E LIBERTA OS CATIVOS: tanto os cegos de nascença, quanto aos 
que ainda não veem como Ele. 
 
Nossa capacidade precisa vir dEle para amarmos como Ele ama; para enxergarmos segundo a Luz 
que está em nós. Andando segundo o Espírito, e não segundo a carne.  
 
A VISÃO SEGUNDO JESUS AMPLIA NOSSA CAPACIDADE DE AMAR E DE SER AMADO!  
 
Já recebemos a Graça de Deus: Ele já nos livrou dos pecados e nos ajuda nas intempéries. 
Seu Filho já esteve na terra, morreu e CONSUMOU todas as coisas por amor a nós. 
 
LEMBRE-SE SEMPRE DISSO: antes você era escravo, mas Jesus já abriu um Caminho de luz, de 
Verdade, e essa Luz chegou para todos nós que confiamos e cremos.  
TUDO foi conquistado na Cruz!! 
 
Aproprie-se desta vitória. Somos livres de todo cativeiro e cegueira pelo Amor enviado a cada um 
de nós. As pessoas continuarão imperfeitas, MAS o Senhor traz LUZ onde há trevas e você 
enxergará a Verdade, e agirá como Ele, vitoriosos e cheios da Visão do Senhor. 
 
Ele nos sonda e nos conhece, e penetra nossos pensamentos e nos ajuda em todas as 
circunstâncias, nos “dando as pedrinhas” para os nossos gigantes, assim como Ele fez com Davi, que 
apenas olhava e confiava em Deus, não se estribando no teu próprio entendimento.  
 
O Senhor é a nossa LÂMPADA, e nos dá a SUA VISÃO, desembaraçando o nosso caminho - tirou-nos 
das trevas, e cuida das nossas guerras contra todos os nossos inimigos. (II Sm 22:29 a 40)  
 
ELE É O CAMINHO, A VERDADE E A VIDA!                                 
RECEBA A TUA VISÃO COMO FILHOS! 
  


