
:: PALAVRA:: 
 Lâmpada para os meus pés é tua palavra,  
e luz para o meu caminho. SALMO 119:105 

 

Igreja 
_______________________________________________________________________________________ 

 

SEM OLHAR PRA TRÁS 

 

E Jesus lhe disse: Ninguém, que lança mão do arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Lucas 

9:62  

 

Tem algumas tarefas que precisamos ter muita atenção, pois se não estiver atentos, podemos criar desastres. 

Uma simples distração pode causar danos, alguns que levariam tempos para se acertar novamente. Por isso 

temos que estar sempre atentos na caminhada... 

 

Jesus disse em seus ensinamentos, “Ninguém, que lança mão do arado e olha para trás, é apto para o reino 

de Deus” O ARADO é uma ferramenta dos agricultores para preparar a terra, parece muito um “rastelo”. Eles 

pegavam esta ferramenta e ajustava nas costas e ficavam com os olhos atentos em uma estaca que era seu ponto 

de referencia, para caminhar em linhas retas. Jesus sempre pegava ilustrações do que as pessoas viviam e 

sabiam o que era Uma vez que a pessoa lançava mão ao ARADO, se olhasse para trás, começava a estragar 

tudo. 

 

Para estar apto para o Reino de JESUS, preciso parar de olhar para trás, para de me distrair.  Hebreus 12:1-2  

Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo 

o embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está 

proposta, 

Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, 

desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. 

 

Precisamos correr a carreira que nos está proposta! Porém ninguém corre olhando para trás!!! Quem corre 

olhando para trás certamente vai cair e se esborrachar no chão! Você precisa parar de olhar para trás, pare de 

querer voltar a trás! Se o seu passado você bom, Jesus não tinha te tirado dele, e projetado a você um novo 

Futuro. 

 

Sabe porque muitas vezes as pessoas olha para trás? Certamente são pessoas que não decidiram ainda para onde 

quer ir, estão confusas, sem convicção de onde quer chegar! Quando vamos viajar, o que precisamos antes é 

definir onde quer chegar... Existem muitas pessoas hoje que nem sabe onde quer ir!  

 

Você já definiu onde quer ir? Maioria dos registros de acidentes de automóveis é pela distração... Hoje muitas 

pessoas morrem por olhar na direção errada! Uma pequena distração de 15segundos acaba custando a vida de 

toda uma família! Isto é muito sério! Não coloque a sua vida e a vida de pessoas que você ama em risco, por 

ficar tirando seus olhos do Alvo Maior. 

 

Se você está indo para um ponto, você tem um percurso, dentro do percurso tem lugares de lentidão, lugares de 

parada, ligares de aceleração, lugares com buracos, com pessoas, com fluxo alto e etc.: Então você passa por 

um edifício bonito, e fica observando, porém quando passamos dele, se continuar olhando você perde o foco do 

que está em sua frente...  

 

Por mais belas que sejam a paisagem, o mais importante é chegar no destino. E Qual é seu destino? O meu é 

JESUS, a Vida ETERNA! E o SEU? 

 

Um dia Bartimeu (um cego) um homem que tinha perdido o alvo, ficou gritando, clamando para que JESUS o 

fizesse tornar a ver, quando JESUS perguntou e ele; O que queres? Ele prontamente sabia o que queria, e disse: 

Tonar a ver! Quero Ajustar meu Alvo, quero te ver JESUS! E diz a palavra que ele seguia JESUS pelo 

Caminho!  

 

Quem segue, segue algo ou alguém!  Lança mão do ARADO... Mãos a Obra! Pare de olhar para TRÁS, o que 

passou, PASSOU! Estabeleça teu ALVO, JESUS! Corra para o Premio da poderosa Vocação! 


