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Você já passou alguma vez pela situação de 
chegar em determinado ambiente e perceber que 
os olhares das pessoas mudaram, a expressão em 
seus rostos começaram a esboçar um sorriso de 
sarcasmo ou um olhar de espanto, mas ninguém 
falava nada, ficavam apenas olhando. As 
perguntas que surgem em ocasiões como esta, 
normalmente são: O que estão vendo em mim? Há 
algo de errado comigo? O que foi que eu fiz?

Já ouvimos várias frases relacionadas com o 
que vemos, tais como: “A primeira impressão é a 
que fica” - “Imagem é tudo” - “As aparências 
enganam” – “Quem vê cara não vê coração”.

Algumas conclusões podem ser �radas de 
frases como estas:
• Corremos o risco de julgar as pessoas antes 
mesmo de as conhecermos.
• Há uma grande inversão de valores. Como a 
imagem – exterior – é valorizada hoje em dia. Você 
tem que ser e mostrar o que você na maioria das 
vezes não é e não tem para impressionar ou 
mesmo conquistar algo ou alguém.
• O importante para as pessoas é o que 
aparentamos ser, geralmente não estão tão 
interessadas em quem realmente somos.
• A importância que há em sermos coerentes com 
o que falamos e fazemos.
• Muito mais do que chegar a conclusões sobre as 
pessoas somente observando sua aparência 
externa, fisionomia, ves�mentas... é importante 
conhecer genuinamente o outro.

Certamente você teria outras frases e 
princípios que também estão ligados a este 

assunto ou mesmo grandes lições que já aprendeu 
com suas próprias experiências, mas ainda assim 
eu gostaria de incen�vá-lo a parar um pouco e 
relembrar que Deus disse que não olha para o 
homem de maneira muito mais profunda do que 
simplesmente observar o exterior ou algumas 
poucas ações, pois Ele atenta para o que está 
dentro do coração (1 Sm 16.7). O que nos move 
em direção a algo e nos levar a agir é o que temos 
permi�do entrar em nossos corações, são os 
valores que cul�vamos, a fé que alimentamos ou 
deixamos de alimentar, são os sonhos que 
nutrimos.

Paulo nos es�mula a nos reves�rmos do novo 
homem que se refaz para o pleno conhecimento, 
segundo a imagem daquele que o criou (Cl 3:10). 

Que as pessoas, ao ouvirem o que dizemos e 
observarem o que fazemos, vejam as palavras e 
ações de Cristo sendo refle�das.

Que a nossa preocupação e ocupação não 
sejam apenas com o exterior ou com as 
aparências, mas sim com quem de fato somos e 
com o quanto do caráter, personalidade e 
mentalidade de Cristo as pessoas estão vendo em 
nós.

Vivamos como Paulo - “Já não vivo eu, mas 
Cristo vive em mim” (Gl 2.20) - e que ao olharem 
para nós, já não nos vejam mais, mas sim Cristo 
em nós.

Fabio Grigorio
fgrigorio@igrejafonte.org.br

O que você está
vendo em mim?
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Fé e dúvidas, pode?
O Grande Plano | Lucas 7.18-23 - Fernando Leite
30.01.2022

Introdução
Lc 7.19; Jo 8.56; Jo 5.46; Mt 22.42; Lc 24.27;At 17.11; Mt 11.11

A Dúvida de João 
Jo 3.30; Lc 7.18-19; Lc 3.9; Lc 4.18

Passagem revela quatro evidências implícitas da divindade 
de Cristo, e conclui a narra�va da resposta daqueles que 
testemunharam o milagre.
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A Resposta de Jesus
Lc 7.21-22; Is 26.19; Is 33.5-6

Uma Bem-aventurança
Lc 7.23
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Membresia
Membros recebidos por testemunho:
- Patrícia Santos Amorim de Almeida
- Mateus Dias Magalhães
- Raquel Cantos Magalhães
- Adriana Mendes

Membro transferido para outra igreja:
- Isabella C. Baqueiro

Membros desligados: (geograficamente distantes)

- Leonardo H. R. Coelho
- Mariana S. M. Coelho

Membro desligado por solicitação:
- Tiago N. Lopes

Falecimento
Comunicamos o falecimento do Valdomiro Ghencev, 
marido da Valdivia no dia 22 de janeiro e da Irene 
Preciosa de Souza Castro, mãe da Sandra kisala no dia 
26 de janeiro.

Aos familiares, a nossa oração para que Deus os 
conforte e fortaleça.


