
Lógico, não podemos desconsiderar 
nenhuma destes modos de observar e ver o 
mundo, mas essa visão não deve ser a que vai 
conduzir a vida de um �lho de Deus. O �lho de 
Deus precisa manter os seus olhos em algo mais 
nobre, 1Portanto, se fostes ressuscitados 
juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, 
onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. 
2Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui 
da terra, Cl3. Hoje como anda sua busca? Onde 
você tem deposita seus olhos? Somos forçados a 
olhar com a visão que a sociedade impõe para 
nós, mas o versículo acima nos convida a buscar 
e colocar os nossos olhos no que tem valor para a 
eternidade.

Como disse, você precisa trabalhar, 
estudar, levar sua vida como pai, cônjuge, �lho, 
pagar as suas contas, aproveitar suas férias, 
conviver com parentes, mas com uma visão 
adequada com cor e luminosidade que só a 
graça de Jesus pode transmitir. Assim, em 2017 
olhe da perspectiva correta para os desa�os que 
virão, pois eles virão. Use as lentes que o Senhor 
Jesus tem para compreendermos esse mundo 
bem como para seus desa�os.

Visão é algo fascinante, é um dos cinco 
sentidos que permite aos seres vivos, dotados de 
órgãos adequados, aprimorarem a percepção do 
mundo. No entanto, os neuroanatomistas 
consideram que a visão engloba dois sentidos, já 
que são diferentes os receptores responsáveis pela 
percepção da cor (i.e. pela estimativa da 
frequência dos fotões de luz) os cones, e pela 
percepção da luminosidade (i.e. pela estimativa 
do número de fotões de luz incidente) os 
bastonetes.

Qual é então a visão que temos do mundo 
que vivemos, além de cores e luminosidades? Creio 
que podemos e temos condições de perceber o que 
ocorre a nossa volta. Alguns olham o mundo pela 
ótica econômica: avaliando os índices do mercado 
�nanceiro, como anda o PIB, como será a oferta de 
empregos, balança comercial e assim vai. Outros 
olham o mundo pela política: o partido de direita 
está no poder, mas precisava ser o de centro 
esquerda, a troca de prefeitos, vereadores, ou 
mesmo eleições no USA e muda o cenário mundial. 
Outros olham as questões climáticas, pois se o 
clima não vai bem não teremos água assim não há 
vida. Outros olham só o caos e a degradação ao 
começar os noticiários sensacionalistas e 
extravagantes. Ou uma visão hedonista, onde 
posso tirar proveito onde posso desfrutar de 
prazer? Pois o que vale são os meus interesses.
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