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Ninguém jamais conquistou algo que não fosse fruto de um trabalho intenso, de 
esforço às vezes sobre humano e de uma dedicação acima da normalidade. 
 
As grandes conquistas não são realizadas com grandes e poderosas armas. As 
conquistas que fazem história e marcam gerações são conquistas de pessoas 
que tiveram VISÃO. 
 
Por que muitas pessoas não conquistam nada? São esforçadas, dedicadas, 
mas não avançam? 
 
Porque os seus olhos espirituais estão fechados e elas não podem ter uma 
visão apropriada. Não conseguem, em muitos anos, o que outras conseguem 
em poucos anos..   
 
DEUS TRABALHA ATRAVÉS DE UMA VISÃO! 
 
Efésios 1:15-19 nos fala sobre o ESPÍRITO DE SABEDORIA E DE 
REVELAÇÃO 

 
“Por isso, também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor 
Jesus e o amor para com todos os santos, 16 não cesso de dar graças 
por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, 17 para que o 
Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda 
espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, 18 
iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a 
esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança 
nos santos 19 e qual a suprema grandeza do seu poder para com os 
que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder”. 

 
Só pode ter entendimento das coisas espirituais, aquele cujos olhos do coração 
foram abertos. 

 
CONHECIMENTO - SABEDORIA - REVELAÇÃO 
 
São três atributos que nos fazem avançar em Deus em conquistas e vitórias 
que marcam a nossa geração. 
 
Conhecimento - é fruto de estudos, pesquisas, informações, ensinamentos. 
 
Conhecimento é importante, mas Cristianismo não é uma escola, é uma vida 
nova dentro de nós, que opera transformação (conversão) a cada dia, para um 
propósito. (“E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”) 
 
Sabedoria - é a melhor maneira de se aplicar o conhecimento.  
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Sabedoria deve ser o pedido de cada crente ao Senhor, todos os dias. 
 
Revelação - é ver como Deus vê, tendo discernimento das coisas espirituais 
que estão por trás das aparências. 

 
Há pessoas que tem conhecimento, mas não tem revelação (Letra) – 
TRADICIONAIS. 
 
Há pessoas que tem religião, mas não tem revelação (Espirituoso) – 
MÍSTICOS. 
 
Mas o SÁBIO, é aquele que teve as escamas dos seus olhos removidas por 
Cristo. 

 
 

II Cr 16:9 – “Pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, para 
mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com 
ele. 

 
Pv 15: 03 – “Os olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando 
os maus e os bons”. (ONIPRESENÇA) 
 
Sl 34:15 – “Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus 
ouvidos atentos ao seu clamor.” 

 
A Bíblia nos fala que o Senhor tem olhos e que Ele está a observar e a 
contemplar a ação dos homens. Através dos seus olhos, Deus observa o Seu 
povo, os Seus filhos, a Sua igreja. 
  
 
 
OS OLHOS HUMANOS 

 
Cada um dos nossos olhos tem cerca de 100.000 células reflectoras para 
que possamos enxergar colorido.  
 
Somente em um olho, há cerca de 5 milhões de nervos óticos que permitem 
que os seus olhos transmitam ao cérebro aquilo que você enxergamos. 
 
Porém, apesar de tamanha grandeza nesse órgão tão pequeno, mas tão 
importante, há um limite para a visão humana, mas não há limites para 
a visão de Deus. Mc 10:27 - Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: 
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Para os homens é impossível; contudo, não para Deus, porque para 
Deus tudo é possível. 

 
Hoje, Deus quer ampliar a sua visão! Nm 24:16 - Palavra daquele que 
ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo; daquele que tem a 
visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. 
 
Assim como existem olhos naturais também existem olhos espirituais. 
 

Abrindo Os Olhos Espirituais  
 

Mateus 6:22  São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos 
forem bons, todo o teu corpo será luminoso; 

 
Lucas 11:34  São os teus olhos a lâmpada do teu corpo; se os teus 
olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso; mas, se forem 
maus, o teu corpo ficará em trevas. 

 
A Bíblia diz que os olhos são a LUZ da alma, porém, Paulo nos exorta a 
não vivermos dependentes só do vemos naturalmente. 

 
Ef 6:6-8 – “Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas 
como servos de Cristo, fazendo, de coração, a vontade de Deus; 7  
servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, 8  
certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso 
outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre”. 

 
 

Você não pode viver uma vida sobrenatural com seus olhos espirituais 
fechados. 
 

HÁ ALGUNS TIPOS DE VISÃO NA IGREJA.  
 

Você precisa descobrir qual a sua. Isso levará você a ter os seus olhos 
espirituais abertos. 
 

01. A Visão Natural - “Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou 
pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a 
despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Berseba.  
15 Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de 
um dos arbustos 16  e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de 
um tiro de arco; porque dizia: Assim, não verei morrer o menino; e, 
sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. 17  Deus, porém, 
ouviu a voz do menino; e o Anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe 
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disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, 
daí onde está. 18  Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu 
farei dele um grande povo. 19  Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço 
de água, e, indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. 

 
Temos aqui algumas características de quem anda na visão natural:  
 

• ANDAR ERRANTE – muitos cristãos andam sem direção, sem 
discernimento, tomando decisões erradas (uma hora é, outra hora não é 
mais). 

 

• CHORO CONSTANTE – As emoções de Agar a impediam de vê, por isso 
ela não estava em condições de ouvir nem vê a solução diante dela.  
 
Quando somos guiados pelas emoções ficamos cegos e incapazes de ter 
discernimento espiritual.  

 

• ABRIU-LHE OS OLHOS – se foram abertos, significa que seus olhos 
espirituais estavam fechados. Por isso ela só conseguia ver o natural, o 
óbvio, os fatos e não as promessas de Deus. 

 
POÇO DE ÁGUA, FONTES DE ÁGUAS – não existem poços nos 
desertos que não possam ser vistos. Às vezes as soluções estão bem 
adiante de nós, mas nossas emoções não nos permitem ver. 

 
A primeira área que o diabo vai te mostrar são as circunstâncias contrárias e 
contaminar seu espírito com incredulidade. Temos que vencer a tentação de 
olhar para o natural. 
 
Irmãos que vivem no nível da alma (SENTIMENTO, VONTADE, 
EMOÇÕES), não podem discernir o propósito de Deus para sua vida, sua 
família, sua célula, sua igreja. 
 
Se você só vê o que está adiante de você, você cairá em laços de engano e 
emoções. 
 
Deus te deu discernimento espiritual e talvez você não saiba. 
 
“O sábio vê o mal e passa ao lado, mas o néscio passa e sofre o dano.” 
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Na selva amazônica, os macacos novos são pegos com ouriços com um 
pequeno buraco e poucas castanhas dentro. Com a castanha, a mão do animal 
não passa de volta pelo furo, então é pego por um laço ao correr com o ouriço. 
 
02. A Visão do Caminho Errado – Nm 22.23 - Viu, pois, a jumenta o Anjo do 
SENHOR parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão; 
pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo; então, 
Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. 

 

• CAMINHO – Quando Deus dirige seus passos você não erra o caminho. 
Fora da vontade de Deus, seus olhos estão fechados.  
 
Balaão estava fora da vontade de Deus porque suas motivações eram 
erradas.  
 
Tudo na vida cristã tem uma porta e segue um caminho. Você entrou pela 
porta do chamado de Deus, agora tem um caminho para que este chamado 
se cumpra. 
 

• ESPANCOU – Quando os nossos olhos estão fechados e obstinados em 
um caminho errado, podemos tratar mal aqueles que nos servem (PAIS, 
AMIGOS, FAMILIARES, LÍDERES), aqueles que caminham conosco... 

 
O CAMINHO DO VENCEDOR é claro, simples e objetivo, porque, quando 
Deus dirige nossos passos, Ele aprova nossos caminhos, não há confusão. 

 
Se você esta fora da vontade de Deus, VOLTE e regresse. Veja o que está 
diante de você e se humilhe, volte. 
 

• Nm 24:2 – Quando Balaão se arrependeu viu, seus olhos espirituais 
abriram-se. Levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado 
segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. 

 

• ARREPENDEU-SE – a desobediência nos impede de ver. Do que você 
precisa se arrepender hoje? 

 

• VEIO O ESPIRITO DE DEUS – o Espírito Santo só virá sobre aqueles 
que se arrependem e aí terão os olhos espirituais abertos. 

 

• OLHOS ABERTOS – os olhos espirituais e não os naturais. Quem tem 
olhos abertos muda de atitude. Se era incrédulo, torna-se cheio de fé. Se 
era insensato, torna-se sábio. Se tinha medo, agora enfrenta desafios... 

 



 6 

• OUVIU E VIU – quem tem a visão de Deus tem sensibilidade para 
entender a Sua vontade. 

 
Você deve tomar cuidado com o caminho que decide seguir. Uma decisão fora 
da vontade de Deus pode acabar com sua vida. 
 
03. A Visão do Inimigo 
 

II Rs 6:15 - Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de 
Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a 
cidade; então, o seu moço lhe disse: Ai! Meu senhor! Que 
faremos? 16  Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que 
estão conosco do que os que estão com eles. 17 Orou Eliseu e 
disse: SENHOR, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O 
SENHOR abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava 
cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu.  

 
Há irmãos que só enxergam o Diabo diante deles. 
 
Tudo o que vêem são dificuldades, lutas, resistências, tribulações. 
Tudo está difícil demais, pesado demais, cansativo demais. 
 
O discernimento só acontece com confiança. Fé que Deus o guardará. 

 

• OLHAR O NATURAL – gera medo e temor das circunstâncias ao seu 
redor. 

• A ORAÇÃO - Eliseu permaneceu tranqüilo porque tinha a visão correta do 
inimigo. 

 
O diabo sempre vai tentar ampliar o problema, porém, Deus sempre vai 

diminuí-lo. 
 

Ex: Novos líderes de célula – o mais experiente deve fortalecer a fé do 
mais novo até que este entenda que Deus é maior do que os problemas que 
surgirão na célula. 
 

• II Co 12:15 - “Eu de muito boa vontade gastarei, e me deixarei gastar 
pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja 
menos amado”. 

 
Paulo compreendeu que o CHAMADO DE DEUS não dependia dos seus 
talentos, da sua voz, dos seus conhecimentos, da sua sabedoria, seus 
temores, mas da sua disposição de entregar-se a Deus, no poder do 
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Espírito Santo para que enquanto vivesse pudesse viver para implantar o 
REINO DE DEUS. 
 
Deus não busca um homem perfeito, mas ele faz perfeito aquele que se 
entrega sem reservas. 
 
O diabo sempre usa a estratégia de intimidação. Ele sempre nos mostra o 
Golias e seus falatórios que amedrontam aqueles que têm os olhos no 
natural. O medo paralisou o exercito de Israel. 
 
Tenha uma visão correta do inimigo. Não despreze seus desígnios, 
suas ciladas e laços, mas também não o supervalorize. 
 
 

04. A Visão Religiosa -  Lc 24.13-16 - Naquele mesmo dia, dois deles 
estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de 
Jerusalém sessenta estádios. 14  E iam conversando a respeito de todas 
as coisas sucedidas. 15  Aconteceu que, enquanto conversavam e 
discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. 16  Os seus olhos, 
porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. 
 

• NÃO RECONHECERAM – Quem tem olhos fechados não tem intimidade. 
É ignorante quanto as verdades de Deus. Não reconhece a Sua voz, 
Seus caminhos, Suas palavras. 

 
Eram discípulos, porém eram religiosos, tinham uma visão errada a respeito 
de Jesus. 
 
- Aprenda a enxergar a Deus no meio das circunstâncias! 
 
- Se Ele é Senhor na sua vida, tudo tem um propósito. 
 
- Aprenda a ver a Deus antes do homem, antes do diabo.  
 

• V. 27 - Explicou-lhes a Escritura = DEVOCIONAL, DISCIPULADO, 
MONTE SINAI. 
 A palavra de Deus lhe dará maturidade, crescimento. 

 
Se você não tem intimidade com a Palavra de Deus, não pode ter os seus 
olhos abertos. Se você não compreende as escrituras corretamente você 
não terá capacidade de conquistar. 
 

Salmos 119:105 - Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e, luz 
para os meus caminhos. 
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Salmos 119:140 - Puríssima é a tua palavra; por isso, o teu servo a 
estima. 

 
At 6:4 - e, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério 
da palavra. 
 
 

05. A Visão da Fé - Jo 4.35 - Não dizeis vós que ainda há quatro meses até 
à ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já 
branquejam para a ceifa. 

 

• Levante os olhos    x    ver os campos 

• Trabalhadores     x     crentes carnais 
 

Um vinho novo exige odres novos! Antes de Deus derramar vinho novo Ele 
prepara a estrutura. 
 
Deus está nos preparando para uma explosão de crescimento: Isaías 60:22  
O menor virá a ser mil, e o mínimo, uma nação forte; eu, o SENHOR, a 
seu tempo farei isso prontamente. 
 
Para que isso aconteça temos que reconhecer o tempo oportuno de Deus. 

 
Lc 19:44 – “... e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti; não 
deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a 
oportunidade da tua visitação.” 

Este é o tempo de Deus para gerarmos discípulos. 
Este é o tempo de Deus para estabelecermos líderes em treinamento. 
Este é o tempo de Deus para ampliarmos nossos limites (Is 54:2) 

 
Para que isso aconteça temos que reconhecer, ter revelação. 

 
- Peça para Deus abrir os teus olhos. 

 
- Você diz que está morrendo de sede, mas existe um poço diante de  
você. 
 
- Você diz que tem medo, mas o Senhor já lhe deu autoridade para derrotar 
Golias. 
 
- Você já é um discípulo, reconheça Jesus andando ao seu lado. Você não está 
sozinho! 
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Conclusão: 
 
Este é o tempo oportuno de Deus. Prepare-se para receber a unção do 
crescimento, da multiplicação! 
 
Esta unção porém tem um preço! 
 

Ap 3:18 - Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo 
para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de 
que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para 
ungires os olhos, a fim de que vejas. 
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