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

 

Igreja 
_______________________________________________________________________________________ 

 

CEGUEIRA ESPIRITUAL 

Disse Jesus: "Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem 

cegos". JOÃO 9:39 Existem coisas que estão diante dos olhos, mas as pessoas não enxergam, como aquela mãe 

que acha que o filho é um anjo e todos sabem que o filho dela está envolvido com o crime. Quantos exemplos 

não vivemos no nosso cotidiano? Acredito que destes exemplos que surgiu o ditado dos mais velhos: “O Pior 

cego ´´e aquele que não quer enxergar”! 

Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1 A pessoa não 

precisa enxergar para ver! Por que as coisas espirituais são vistas não com os olhos naturais, é por isso que 

vemos muitas pessoas andando esbarrando nas coisas, “quebrando a cara” na parede precisando de um guia. 

Pessoas que são cegas espirituais, cegos sem guias podem ser atropelados, cair em buracos, dar de cara na 

parede. Ou o cumulo, que é um CEGO Guiar um Outro CEGO: Deixai-os; são cegos condutores de cegos. 

Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Mateus 15:14 

 

Primeiro vem a cegueira espiritual: Então ela lhe disse: "Como você pode dizer que me ama, se não confia em 

mim? Esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força". 

Importunando-o o tempo todo, ela o esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe 

contou o segredo: "Jamais se passou navalha em minha cabeça", disse ele, "pois sou nazireu, desde o 

ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria 

tão fraco quanto qualquer outro homem". Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, 

enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: "Subam mais esta vez; pois ele me contou todo o segredo". 

Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um 

homem para cortar as sete tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. 

Então ela chamou: "Sansão, os filisteus o estão atacando! " Ele acordou do sono e pensou: "Sairei como 

antes e me livrarei". Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus 

olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze, e o puseram a girar um moinho na 

prisão. Juízes 16:15-21 
Você faz uma aliança com o Senhor e quebra esta aliança por persuasão, isso causa cegueira! Você faz um 

voto: “se acontecer na minha vida algo assim eu farei algo para Deus” e logo que acontece o que você faz? É 

persuadido a não cumprir com seu voto! Vem pensamentos do tipo:  “pois não é bem assim não... aconteceu 

por Deus já ia fazer acontecer mesmo”!  

 

Quantas vezes você já disse: Vou me entregar a Deus! Vou dar tanto se sair aquilo! Vou me consagrar, Jejuar 

e orar todos os dias! Vou fazer isso ou aquilo!  Quando acontece e você não cumpre é o inicio da cegueira 

Espiritual... O inimigo quer é vazar os seus olhos para que você não veja que a sua força não vem do seus 

cabelos mais do Senhor a cegueira de Sansão foi achar que a força dele estava no cabelo pelo fato dele ser 

nazireu sendo que a força vinha de Deus. A cegueira começa assim... 

 

As pessoas perdem a fé e começam a acreditar no natural acha que chegaram onde estão por que trabalharam, 

por que se esforçaram, por que são inteligentes, por que são determinadas etc... Você pode ser tudo isso mais 

não tire a glória de quem te colocou onde você esta! Até porque conhecemos tantas pessoas que não tem 

nenhum destes adjetivos, porém prosperaram por DEUS!  E o Senhor disse a Gideão: "Você tem gente 

demais, para eu entregar Midiã nas suas mãos. A fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que 

a sua própria força o libertou, Juízes 7:2 

O que Deus fez com você foi extraordinário e não é nada perto do que ainda está por vir! Caso você não fique 

cego nesse meio do caminho e comece a desagradar a Deus com suas arrogâncias. Sem fé é impossível agradar 

a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. 

Hebreus 11:6 Se você não crê no invisível você não sai do lugar e quando o invisível se tornar visível saiba 

quem foi que fez o milagre e de a honra e a glória a Ele, quem é você? E o que Deus vai fazer na sua vida? 

Agrada-te do SENHOR, e ele satisfará os desejos do teu coração.”(Sl 37.4)Oro para que você torne e recobrar 

suas vistas e saber que é Deus quem fez tudo o que você é hoje é Porque dele e por ele, e para ele, são todas as 

coisas; glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11:36  

 

Deus sem você continua sendo DEUS! Agora e você sem DEUS? 
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