
 Não seja sábio aos seus próprios olhos. 

Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema:  

Ouvindo a Deus. 

Temos dois ouvidos e uma boca. Recebemos desde o nascimento o ensinamento 

da importância do ouvir. O mundo ordena que falemos, nos expressemos, mas a 

Palavra de Deus, no diz: Cale-se e Me escute. Quando Maria e Marta receberam 

Jesus em sua casa, Marta fez tudo menos ouvir, Maria, porém fez o mais 

importante, ouvir o Mestre. Quantas lições deixamos de aprender apenas por não 

calar nossas vozes e pensamentos. (Solitude). 

João 9:35 Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, veio então encontrar-se 

com ele e lhe disse: Crês tu no Filho do Homem? 

O ex-cego, ouviu uma simples pergunta, não feita em parábolas ou envolta em 

algum mistério. Ouvir essa pergunta mudou a sua vida, pois estabeleceu o seu 

contato com Jesus. Nós somos abençoados com perguntas como essa, todos os 

dias. Nesta noite mais uma oportunidade nos será apresentada. Você vai ouvir 

Deus ou se fixar em seus problemas, que são reais, mas que não são eternos? 

Não seja sábio aos seus próprios olhos. Abra a Palavra de Deus... 

João 9:39 Prosseguiu Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os 

que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. 

Eu vim a este mundo para juízo. Jesus e um porrete na mão... 

A Palavra e seus significados... 

O termo juízo, nesta passagem, não pode ser entendido como significando 

simplesmente o castigo que é infligido sobre os incrédulos, e sobre aqueles que 

desprezam a Deus, pois nesse juízo está incluso a graça da iluminação.  

Cristo o denomina de juízo, porque ele restaura à perfeita ordem no que estava 

desordenado e confuso, devido à entrada do pecado no mundo. 

Gênesis 3:6 Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável 

aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e 

comeu e deu também ao marido, e ele comeu.  

O pecado entrou no mundo. Estória da corrupção de Lúcifer. 

O que há de ser realizado é feito pelo maravilhoso propósito de Deus e contraria a 

opinião comum dos homens. (Ação de Deus não é aceita pelo homem). 

Filipenses 3:18 Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu 

vos dizia e, agora, vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. 

Os fariseus, segundo a razão humana não consideram racional Jesus dizer:  

Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que 

veem se tornem cegos.  

 Que entendimento é esse? 

 Que Luz é essa que cega os que veem? 

  Que Luz é essa que dá vista aos cegos? 



 Do que Ele está falando? 

Esta, é pois, uma ações de Deus, pelo qual Ele lança por terra o orgulho humano.  

É preciso entender que a cegueira que aqui é mencionada procede dos próprios 

homens, porque, por sua própria natureza a Luz de Cristo não cega ninguém, 

porém, como não há nada que os ímpios mais ansiosamente desejem do que 

extinguir Sua luz, essa mesma os cega.  

Oseias 4:6 O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o 

conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te 

rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim; visto que te 

esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. 

A Luz incomoda. Os relatos da igreja perseguida. 

TANZÂNIA - Os cristãos da etnia Masai são hostilizados pelo próprio povo por não 

seguirem algumas de suas práticas culturais. Ore para que eles fiquem firmes na fé 

e perdoem aqueles que os atacam. 

Em resumo, visto que Cristo é, por sua própria natureza, a luz do mundo, é um 

resultado natural que alguns se tornem cegos com sua vinda.  

João 8:12 De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem 

me segue não andará nas trevas; pelo contrário, terá a luz da vida. 

Mas, se todos são acusados de cegueira, quem são os que veem?  

 Os que dizem saber tudo e ver, não veem (Soberbos); 

 Os que dizem não saber nada, estes veem (Humildes). 

É verdade que todos nós nascemos cegos, mas, no meio das trevas da natureza 

corrompida e depravada, se nos submetemos a Cristo, algumas fagulhas passam a 

brilhar, diferente do que acontece com o soberbo.  

Jesus não veio para julgar o mundo, mas para salvar. (Primeira vinda). 

Mateus 18:11 Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido.  

O juízo que Jesus instaura, vai transtornar as situações estabelecidas; aqueles que 

nunca puderam conhecer, como o cego de nascimento, conhecerão, porque 

experimentarão a ação de Deus, e com ela o Seu amor.  

Porém, os que podiam conhecer, mas enganavam e exploravam o povo com falsa 

doutrina, ficarão cegos, ao consumar sua rejeição por Jesus. 

João 9:40 Os fariseus que estavam com ele ouviram essas palavras e lhe 

disseram: Por acaso também nós somos cegos? 

Jesus estava num lugar público e instantaneamente, os fariseus perceberam que 

foram citados, por essas palavras de Cristo.  

Que fariseus eram esses, senão àqueles que coxeavam entre dois ensinos? 

Esses homens se sujeitavam em ouvir a Cristo, mas sem qualquer proveito, pois 

ninguém é qualificado a ser discípulo de Cristo até que renuncie a si mesmo, e eles 

estavam longe desse padrão. Apenas mais um procedimento... 



Mateus 3:7 Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao 

batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira 

vindoura? 

Confrontados, expõe seus corações... Por acaso também nós somos cegos? 

Esta pergunta fluiu da indignação, porque criam estar sendo insultados ao serem 

dito como cegos.  

Quem é você para nos censurar? (aparece a verdadeira identidade deles...).  

Eles achavam que sabiam demais e eram na verdade cegos.  

Com isso percebemos que a hipocrisia sempre existiu naquele grupo.  

A soberba se manifesta em os soberbos viverem satisfeitos consigo mesmos e 

recusar permitir que algo lhes seja tirado. (Zona de conforto). 

Quando somos confrontados pela Luz, realmente mostramos quem somos... 

João 9:41 Jesus lhes respondeu: Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas 

como dizeis que veem vosso pecado permanece.  

Se não nos reconhecermos pecadores, não precisamos de um salvador.  

Esta é a tônica deste capítulo.  

Não é pecado ser cego, mas o ser voluntariamente, ou seja, rejeitar a luz quando 

esta brilha diante dos olhos.  

João 9:3 Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais; mas foi para que 

se manifestem nele as obras de Deus. 

O verdadeiro cego é aquele que tendo ciência de sua própria cegueira, não busca 

um remédio para a cura de sua enfermidade.  

Romanos 10:17 De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.  

O único remédio é a Palavra de Deus... (Conflitos no mundo). 

Dessa forma o significado deste versículo é: Se reconhecerdes vossa doença, não 

sereis totalmente incuráveis, mas agora, visto que pensais estardes em perfeita 

saúde, continuais num estado irremediável.  

Provérbios 26:12 Tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? 

Maior esperança há no insensato do que nele. 

 

 


