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VENDO COMO O CÉU VÊ 
 

Suspirei. Estávamos na igreja, o louvor e a adoração começaram e, ao invés de estar alegre por adorar 
o nosso Rei, tudo o que eu pude pensar era uma pessoa particular na igreja com quem eu achava 
culpado. Como uma criança no jardim de infância que vai até um colega de classe, fui ao Senhor com 
minha lista de queixas contra essa pessoa e seu comportamento e comecei a riscá-las. 

O louvor e o culto começaram e eu continuei minha conversa com o Senhor sobre essa pessoa. Em 
minha mente, minhas preocupações eram sérias, mas todos estavam cantando agora, então eu cantei 
com metade do meu ser: "Você é um bom, bom Pai ..." 

Antes de chegarmos à próxima estrofe, um bebê chorando interrompeu meus pensamentos. Olhei em 
volta, mas não vi ninguém segurando um bebê. 

Bati palmas quando nos mudamos para o próximo verso. As coisas que esta pessoa tinha feito aos 
outros estava roubando minha atenção mais do que a Presença do Senhor. O bebê chorando gritou 
alto. Fui para a minha esquerda, onde estava a porta do corredor maternal. Talvez a porta estivesse 
aberta e fosse necessário fechar. 

Quando encontrei um caminho através das mãos levantadas dos adoradores para ver a porta com 
clareza, fiquei surpresa ao ver que ela estava firmemente fechada. E, no entanto, os gritos do bebê 
eram penetrantes e incessantes. 

O Espírito Santo me prendeu. Perguntei-lhe: "Senhor, o que está acontecendo aqui?" 

Sua preciosa Voz da qual tanto amo respondeu: "É assim que a voz de um velho soa para mim: um bebê 
chorando e irritado". 

"Mas Senhor", eu sussurrei de volta, "esse choro nem tem sentido - não há entendimento disso". 

Senti um sorriso dele. "Você disse isso, não fui Eu, mas está certo. Quando o velho fala, é uma 
linguagem de murmuração, choro de bebê e sentimento de falta. Agora, você pode me falar em um 
idioma que faz sentido? " 

Claro! Eu estava olhando através da lente do velho nesta situação e a velha lente me moveu para fora 
de um lugar de intimidade com o Senhor. Eu deslizei essa lente naquele momento e ali. 

Na liderança, é vital manter a lente correta e mantê-la limpa. 

Graham Cooke diz: Uma lente ou bloqueia a luz ou a dobra... Nossas lentes, nossas suposições, nosso 
modo de ver o mundo, molda a nossa forma de interpretar a Bíblia e como nos relacionamos com Deus 
e as pessoas neste mundo. Quando você vê suas lentes, você pode começar a avaliá-las de forma 
consciente - qual é o seu testemunho no Espírito? A sua lente precisa ser limpa? Seu encontro espiritual 
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com Deus excedeu sua lente tradicional? Quantos de nós dissemos: "Esse sou eu, ali mesmo! Meus 
últimos encontros com Deus excederam minhas lentes tradicionais. 

... Aqui está o acordo. Você não pode obter algo que não vê. A menos que sua lente mude, você não 
fará isso. Se você não pode ver algo, não vai dizê-lo. Você não vai pensá-lo. Não vai fazê-lo.” 

Atos 9: 17- 18: Então Ananias saiu e entrou na casa, e impôs as mãos sobre Saulo e disse: “Irmão 
Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho como você veio de Damasco, enviou-me para que 
Você pode recuperar sua visão e ser preenchido com o Espírito Santo para proclamar Cristo tanto aos 
judeus quanto aos gentios. Imediatamente, algo como escamas caiu do olho de Saul, e ele recuperou a 
visão ... 

APLICAÇÃO PRÁTICA 
Na bondade de Deus em relação a nós, ele organiza situações para revelar as atitudes do nosso coração 
- para não nos envergonhar, mas para nos tornar mais como Ele. Ele quer que nos relacionemos com 
os outros de Seu ponto de vista, da identidade que Ele lhes deu, e não do seu comportamento. 

Estamos todos em uma jornada e quanto mais rápido aprendemos a ver situações e outros à medida 
que Ele os vê, as pessoas mais rápidas que nos rodeiam - inclusive nós! - vai a novos níveis de novidade 
da vida. 

1. Pense em uma pessoa que realmente fica o irrita. Escreva seu nome aqui embaixo. 

 

2. Anote as coisas que realmente o perturbaram sobre essa pessoa. 

 

3. Peça a Deus para remover as escamas de seus olhos que estão fazendo com que você veja seu 
comportamento ao invés de sua identidade em Cristo. Peça a Ele que o ajude a começar a vê-
lo como Ele o vê. 

 

4. Voltando aos pontos que você escreveu na questão 2, peça a Deus que mostre como Ele os 
vê. Que Fruto do Espírito você pode aplicar a cada ponto? 

 

5. Reescreva os pontos em no tópico 2, aplicando o que o Espírito Santo está ajudando a ver sobre 
a pessoa. 

 
Conclua o seu tempo de reflexão com esta oração: Pai, eu te dou permissão para agir quando eu 
estiver vendo os outros através da lente errada. Me ajude a vê-los como você os vê. Ajude-me a ser 
amável como Você é. Ajude-me a estender a Graça com a mesma medida que você me estendeu. Eu 
quero ver como Você vê. Quero pensar como você pensa. Quero falar de maneiras que levem os outros 
a um maior espaço de liberdade em Você. Amém. 


