
       O dicionário define como: ato ou 
efeito de distrair-se; estado em que a 
atenção está dividida entre vários assun-
tos ou ações, falta de concentração dos 
sentidos quanto à realidade imediata, 
desatenção...
 
        Quando ocorre uma distração em 
uma atividade esportiva de alta perfor-
mance, podemos ver seu efeito interfe-
rindo diretamente no resultado final; 
por exemplo em uma corrida de Formula 
1 em frações de segundos, perde-se po-
sições na corrida. Em uma partida de 
futebol, quando há uma distração pode-
-se perder a bola para o adversário que 
marca um gol decretando a vitória do 
time adversário. Em diversas profissões, 
uma pequena distração pode causar 
muitos transtornos até colocar vidas em 
risco. 

        O Senhor Jesus, foi tentado várias 
vezes a distrair-se do seu propósito, mas 
sempre tinha foco no que era de fato 
importante. Quando os seus discípulos 
pedem para que ele comesse ou dormis-
se, não sendo o momento, por exemplo: 
Jo 4.31. Nesse ínterim, os discípulos 
lhe rogavam, dizendo: Mestre, come! 
32.Mas ele lhes disse Uma comida 
tenho para comer, que vós não co-
nheceis. 33.Diziam, então, os discí-
pulos uns aos outros: Ter-lhe-ia, por-
ventura, alguém trazido o que co-
mer?34. Disse-lhes Jesus: A minha 

comida consiste em fazer a vontade 
daquele que me enviou e realizar a 
sua obra.
 
        Quando olhamos para a nossa vida 
cristã, muitas são as distrações que 
podem nos desviar do que de fato é 
importante como o nosso compromisso 
de intimidade com o Senhor. 

        Como se dá esse compromisso? 
Através de uma relação saudável como 
a de um pai amoroso para o seu filho; o 
Pai deseja que esse filho esteja cada vez 
mais próximo a Ele para que possa 
moldar seu caráter. Sl105.4: Buscai o 
Senhor e o seu poder; buscai perpe-
tuamente a sua presença
 
        Esse caráter será moldado quando 
esse filho se desvencilhar cada vez mais 
das distrações oferecidas pelo mundo, e 
focalizar no que tem valor para eterni-
dade, valores esses expressos nas Escri-
turas, comunicados pelo Espírito Santo 
na vida dos filhos e por meio de irmãos 
na fé que podem e devem ser auxilio 
para retorno a atenção.

Wagner Fonseca
wagner@igrejafonte.org.br

Distrações


