
nestes dias temos colocado diante do nosso olhar?

Faça uma pequena avaliação, de onde nas 
últimas 24hs: Onde você colocou seu olhar? Após essa 
avaliação, se chegou à conclusão que foi em coisas 
inúteis, confesse e abandone essa prática. Pv 28.13 “o 
que esconde os seus pecados não prospera, mas quem 
os confessa e os abandona encontra misericórdia.”.

A primeira coisa é confessar, em seguida 
abandonar e não para por aí, é necessário agir como 
diz esse salmo; “Sl119.37...Faze-me viver nos 
caminhos que o Senhor traçou para nós”. Essa é uma 
ação que é difícil de executar, pois queremos a nossa 
independência e queremos escolher os nossos 
próprios caminhos.

Como podemos encontrar o caminho que o 
Senhor traçou para nós? O Salmista responde 
Sl119.35 “Dirige-me pelo caminho dos teus 
mandamentos, pois nele encontro satisfação”. O 
Caminho dos mandamentos do Senhor, ou seja, não é 
um caminho como nós traçamos, mas sim na Palavra 
do Senhor e nesse caminho encontraremos 
satisfação. 

Nestes dias, �que atento ao que entra pelos seus 
olhos, busque as coisas que são úteis para colocar 
diante dos seus olhos.
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Só bastou os campeonatos de futebol voltarem, 
para que os noticiários voltassem com toda força! 
Formam-se equipes de comentaristas esportivos para 
falar sobre as partidas de futebol. Esses se debruçam 
sobre alguns atletas ou lances ou esquemas técnicos, 
comentam sobre contratações e assim seguem por 
horas. Debates, muitas vezes acalorados, mas que não 
redundam em quase nada. E os clubes e jogadores 
continuarão a seguir com seus projetos. Algumas 
vezes, confesso que acompanho, por gostar de futebol.

Em 1994, o técnico que dirigia a seleção italiana na 
Copa, Arrigo Sacchi, disse: “O futebol é a coisa mais 
importante dentre as coisas menos importantes das 
nossas vidas”. Acho que disse isso pelo fato da seleção 
italiana ter perdido a �nal da Copa para o Brasil, mas... 
mesmo com despeito sobre o resultado do Brasil, há 
uma verdade nesta frase.

Em nosso dia a dia, somos acometidos com várias 
coisas que não tem valor, fazendo ou criando um 
destaque exagerado: séries, realities-shows, 
programas de variedades, etc.

Ser atraído por coisas que não tem valor, não é 
algo novo, olha o que o salmista disse a mais de 3mil 
anos. Sl119.37 “Desvia os meus olhos das coisas inúteis; 
faze-me viver nos caminhos que traçaste.”. O salmista 
aponta para um dos nossos sentidos (a visão), por onde 
entra uma grande quantidade de informações, quer 
seja uteis ou inúteis.

O clamor do salmista é para que o Senhor desvie o 
seu olhar das coisas inúteis, quantas coisas inúteis 
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Meu olhar


