
Centrado em si, cultiva uma postura de 
superioridade e desprezo para com o próximo.  É 
arrogante, acreditando que suas boas obras, o fazem 
merecedor de acesso exclusivo e diferenciado a Deus.  O 
Fariseu, tem visão equivoca do ser humano e está obeso 
em seu orgulho, sua percepção em relação a Deus é 
míope e encontra-se desnutrido espiritualmente! 

O publicano ilustra o caminho de acesso a Deus: 
“...Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no 
peito, dizia: “Deus, tem misericórdia de mim, que sou 
pecador”. V.13

Sem coragem de olhar para o céu, mas, ousado em 
erguer sua voz, o Publicano declara em sua oração o 
profundo conhecimento do caráter misericordioso e 
amoroso de Deus, dizendo: “tem misericórdia de mim”; 
ele corajosamente, olha para si e enxerga sua corrupção, 
seu desvio, sua falência, expressando sua condição: “sou 
pecador”. Esta cena nos remete ao texto registrado em 
Marcos 2.17: “Os sãos não precisam de médico, e sim os 
doentes; não vim chamar justos, e sim pecadores”. O 
favor e o acesso a Deus pode ser alcançado, por aqueles 
que reconhecem sua miserável condição, e que de forma 
humilde buscam socorro na graça e misericórdia do 
poderoso Deus. 

O orgulho resulta em obstrução a humildade em 
livre acesso e justi�cação!

Antes, ele dá maior graça; pelo que diz: Deus 
resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 
Tg.4.6

Acesso impedido! Você já presenciou ou vivenciou 
esta situação na porta de uma agência bancária? Já foi 
barrado em algum departamento público por vestir algo 
inadequado para aquela repartição? Estas, são situações 
extremamente desconfortáveis. Mas, no relacionamento 
com Deus, qual deve ser nossa postura para que tenhamos 
acesso livre e não haja impedimentos?

Vamos olhar para a parábola contada por Jesus em 
Lucas 18.9-14

09 A alguns que confiavam em sua própria justiça e 
desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola: 10 
Dois homens subiram ao templo para orar; um, era 
fariseu e o outro, publicano. 11 O fariseu, em pé, orava 
no íntimo: “Deus, eu te agradeço porque não sou como os 
outros homens: ladrões, corruptos, adúlteros; nem 
mesmo como este publicano. 12 Jejuo duas vezes por 
semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho”. 13 Mas o 
publicano ficou a distância. Ele nem ousava olhar para o 
céu, mas batendo no peito, dizia: “Deus, tem 
misericórdia de mim, que sou pecador”. 14 “Eu lhes digo 
que este homem, e não o outro, foi para casa justificado 
diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e 
quem se humilha será exaltado”.

O Senhor Jesus, apontou taxativamente onde reside 
a atitude inadequada para aquele que deseja aproximar-se 
de Deus e tem o acesso negado: “Aqueles que confiam em 
sua própria justiça”. 

Os “que confiam em sua própria justiça”, estão no 
trilho errado, assumem uma postura inadequada, nutrem 
uma espiritualidade de aparência, desejam ser 
reconhecidos e aplaudidos pelos homens! 

Este “tipo”, foi ilustrado e descrito na �gura do 
Fariseu. Ele, ancora a sua alma em uma religiosidade 
exacerbada, cheia de ritos e tradições, mas vazia da 
verdadeira espiritualidade, devoção e piedade. 

Edson Rodrigues
Edson@ibcu.org.br

ACESSO A DEUS


