
SE OS TEUS OLHOS FOREM MAUS... 

TEXTO: MT. 6:22-23 

INTRODUÇÃO 

 

Este estudo visa trazer ao discernimento acerca da necessidade 

que temos de olhar para os lugares certos, e não sermos pegos 

desprevenidos pelo inimigo olhando para pessoas e coisas que não 

pertencem ao nosso viver cristão. Quando damos brecha, e 

olhamos para pessoas e coisas erradas, principalmente nos nossos 

momentos de ócio, o inimigo pode aproveitar a ocasião e armar um 

laço contra as nossas vidas.   

A candeia do corpo são os olhos, porque é a primeira impressão 

que temos do mundo. É como enxergamos o mundo. A função da 

candeia é iluminar para que a visão se torne mais nítida. Sem a luz 

da candeia, andamos em trevas, portanto, olhar da forma correta 

traz luz à alma, e nos permite sair da escuridão do pecado. Quando 

a nossa candeia produz luz suficiente para a nossa mente ter o 

discernimento necessário em situações de conflito, andamos no 

centro da vontade de Deus.  

1. SE OS TEUS OLHOS FOREM MAUS 

 

Quando os olhos do homem são maus, todo o seu corpo vive em 

trevas, é o que estabelece a Bíblia sagrada. Ter os olhos maus é 

dirigir os olhos para aquilo que não é bom. Precisamos olhar para 

bons objetivos, bons projetos de vida, boas imagens, boas palavras, 

boas conversas, porque quando os nossos olhos são maus, instala 

no nosso cérebro o desejo de pecar.  Nós estamos em um mundo 

de pecado, exatamente porque Eva viu que a árvore do fruto 

proibido era “agradável aos olhos” (Gn. 3.6). O pecado atrai pelos 

olhos, mas o sangue de Jesus é o colírio eficaz! 

 

1.1 OS OLHOS DE SANSÃO 

(JZ. 16:1,4,21,23) 

 

Os olhos de Sansão inicialmente estavam voltados para uma 

prostituta, e posteriormente estiveram voltados para Dalila, uma 

mulher filisteia, ou seja, Sansão era perito em olhar para as 

pessoas erradas. Quando Sansão olha para Dalila, seu coração 

sente algo diferente, então ele apaixonado começa a relacionar-se 

com a moça. Depois, em algumas situações românticas, em tom de 



brincadeira responde às perguntas de Dalila acerca de qual seria a 

fonte da sua força descomunal. O que Sansão não sabia era que 

Dalila tinha um trato com os seus inimigos. Ele continuou 

respondendo uma e outra pergunta sempre em tom de brincadeira, 

até que Dalila se cansa das charadas e propõe que Sansão não 

gosta dela. Com a insistência de Dalila, Sansão revela o segredo da 

sua força, é aprisionado pelos filisteus, tem os olhos vazados e é 

feito de espetáculo para toda gente. Mas tudo começou com um 

olhar.  

 

1.2 OS OLHOS DE DAVI 

(2 SM 11:2; 2 SM 12:9-14) 

 

Davi estava ocioso no palácio, caminhava no terraço, quando viu 

uma mulher formosa de nome Bate-Seba, tomando banho. Talvez 

por achar que o rei poderia fazer o que quisesse, mandou buscar 

aquela mulher para saciar a sua vontade de tê-la. Teve um breve 

momento de prazer, mas posteriormente descobriu que a mulher 

estava grávida. Ou seja, o rei estava literalmente em maus lençóis. 

Para tentar consertar a questão, premeditou primeiramente uma 

noite de relacionamento entre Bate-Seba e Urias, para que este 

posteriormente fosse declarado pai da criança, mas não deu certo. 

Urias não aceitou trair Davi, preferiu ser leal ao rei, a ter uma noite 

de prazer com a sua esposa. Como o primeiro plano não deu certo, 

premeditou o assassinato de Urias. Após os acontecimentos, 

seguro de que nada mais poderia acontecer consigo, Davi recebeu 

a visita do profeta Natã com uma mensagem de reprovação da parte 

de Deus. O filho do adultério morreu e outras tragédias 

aconteceram na vida de Davi. Porém, todas as tragédias oriundas 

do relacionamento entre Davi e Bate-Seba foram fruto de um 

primeiro olhar.  

 

1.3 OS OLHOS DE GEAZI 

(2 RS 5:19-27) 

 

Os olhos de Geazi eram cheios de cobiça. Quando Eliseu profere a 

mensagem para a cura do General Naamã, este, agradecido, decide 

recompensá-lo com vários presentes. Contudo, como Eliseu era 

homem de Deus, que não fazia a obra em troca de presentes, 

recusou-se a aceita-los. Mas Geazi havia presenciado a cena, e 

seus olhos viram os presentes. A partir dali começou a maquinar 

no seu coração um plano para lançar mão dos presentes para si, 

já que seu mestre havia se recusado a recebê-los. Correu até o 



encontro de Naamã, informou que o profeta Eliseu agora havia 

mudado de ideia, e trouxe consigo talentos de prata e vestes de 

festival. Tal atitude rendeu a Geazi lepra para si e toda a 

posteridade. Mas tudo começou com olhos de cobiça, de interesse 

pelos presentes do General. Após o olhar, Geazi deixou entrar no 

seu coração o interesse por presentes que não lhe pertenciam, 

mentiu para obtê-los e pagou um caro preço por esta atitude.  

 

2. ONDE ESTÃO OS OLHOS DOS CRISTÃOS ATUALMENTE? 

 

Infelizmente os olhos de muitos cristãos na atualidade não estão 

voltados para as coisas de Deus. Muitos estão se perdendo em meio 

à pornografia e outras imoralidades, outros estão com os olhos 

cheios do mundanismo e alguns outros são viciados em redes 

sociais. Desta forma, a luz que está havendo nos cristãos que não 

estão voltados para o Senhor são trevas, e tais trevas poderão 

impedi-los de verem a vontade de Deus de forma mais clara.  

 

2.1  PORNOGRAFIA? 

(Sl. 101:3; Mt. 18:9; Sl. 42:74; Pv. 29:1;) 

 

A pornografia tem sido um dos piores tipos de câncer dentro das 

igrejas na modernidade, porque é um mal silencioso. Não são 

poucos os cristãos que estão enredados nesta prática, que ficam 

alguns períodos louvando a Deus nos cultos, mas quando chegam 

em casa ligam a tela do computador, notebook, celular ou televisão 

e se esbanjam com as imagens imorais. Os nossos olhos não podem 

estar voltados para a pornografia, principalmente porque o risco de 

a mente ficar cauterizada com essa prática é muito grande! Quando 

o cristão acessa um site pornográfico pela primeira vez o Espírito 

Santo brada no seu coração, na segunda vez a voz fica mais fraca, 

e na terceira vez, quase imperceptível. Muitas vezes o cristão tem 

remorso pela prática carnal, mas remorso não é arrependimento. 

Portanto, necessitamos evitar o primeiro olhar para a pornografia. 

Os homens são mais susceptíveis à queda nessa área do que as 

mulheres, devido o contato visual ser mais prevalecente no sexo 

masculino. Não são poucos os cristãos que tiveram a vida destruída 

por este mal. O primeiro contato com a pornografia pode ser fatal 

para a vida espiritual do cristão.  

 

Consequências (trevas): alteração da estrutura cerebral, 

ansiedade, depressão, disfunção erétil, confusão mental e perda de 

memória, procrastinação, ejaculação precoce, sentimentos 



constantes de vergonha e culpa, pensamentos suicidas, baixa 

autoestima, objetificação do sexo oposto, princípio de 

desenvolvimento de psicopatias sociais, voyeurismo, estupro, 

tendência a envolver-se em relacionamentos doentios, perda da 

afetividade, tendência à depravação moral, efeito escalada, 

esfriamento espiritual, porta aberta para atuação de espíritos 

malignos, incentivo ao adultério, pedofilia e outras anomalias 

sexuais.  

     

2.2 O MUNDANISMO 

(1 Jo 2:15; Lc. 9:25; Jo 17:14; 1 Jo 4:5) 

 

Os olhos de muitos cristãos atualmente estão voltados para o 

mundo. As roupas de muitos irmãos já não diferem muito das 

roupas das pessoas mundanas. A tendência do mundo tem ditado 

moda no meio cristão, porque as roupas das novelas tem sido moda 

dentro das igrejas. A linguagem falada por muitos irmãos não difere 

da linguagem falada pelas pessoas mundanas, repletas de gírias e 

xingamentos. As músicas ouvidas pelos cristãos, e até tocadas nas 

igrejas, não diferem muito das músicas mundanas. Não são poucas 

as músicas mundanas adaptadas com letras “gospel” para tentar 

atrair o público evangélico.  Enfim, os objetivos das pessoas do 

mundo, também estão sendo o objetivo das pessoas cristãs: 

conquistas materiais, conforto na terra, bem estar, sentir-se bem 

consigo mesmo. O namoro cristão não tem sido tão diferente do 

namoro mundano. Os olhos dos cristãos estão voltados para o 

mundo, e de certa forma estão se sentindo atraídos pelo que estão 

vendo. Os olhos do mundo estão voltados para a igreja, e não estão 

conseguindo ver nenhuma diferença, por isso, não estão sentindo-

se atraídos para virem à igreja, a não ser para fazerem campanhas 

e correntes em benefício próprio.  

 

2.3 REDES SOCIAIS? 

(1 Co 15:33) 

 

Os olhos dos cristãos estão nas redes sociais? Sim estão. É benéfico 

ou maléfico? A resposta depende do relacionamento que o cristão 

está tendo com as redes sociais. Não são poucos os cristãos que 

estão tão entretidos com as redes sociais que deixam de congregar, 

deixam de orar, deixam de ler a Bíblia, deixam de jejuar, deixam 

de visitar...enfim, deixam de viver uma vida cristã real para viverem 

uma vida virtual artificial. As redes sociais tem um lado benéfico 

de divulgação da palavra de Deus, mas também tem um lado 



obscuro, de más conversações, notícias falsas, doutrinas 

enganosas, imoralidade disseminada, fraudes, e outros males. O 

cristão deve estar atento a essas armadilhas das redes sociais, e 

principalmente, não ocupar todo o seu tempo com futilidades.  

 

Consequências (trevas): exposição da intimidade à pessoas 

desconhecidas, más conversações, exposição exacerbada, 

informações falsas, imoralidade.  

 

3. QUÃO GRANDES TREVAS SERÃO!  

(v. 23) 

 

Jesus destaca que as trevas advindas da falta de luz que vem do 

olhar correto são grandes. Ou seja, as consequências dos pecados 

que vêm de olhares indevidos são terríveis. Notamos que na vida 

de Sansão, Geazi, Davi e Eva as consequências foram terríveis. Nos 

dois primeiros casos geraram a morte e nos dois casos 

subsequentes geraram a morte espiritual. As trevas que invadem a 

vida do cristão que olha na direção errada geralmente causam a 

morte física ou a morte espiritual, quando não causam as duas.  

  

3.1 TREVAS NA ALMA 

(Is. 59:2) 

 

As trevas na alma são sensações internas na vida do cristão que 

deixa de olhar para Cristo e olham para pessoas e coisas indevidas. 

Ocorre uma sensação de vazio existencial, falta de sentido para a 

vida, desespero, ansiedade, depressão...  quando deixamos de 

enxergar esperança em Cristo devido a cegueira causada pelo 

pecado, começamos a ver apenas um retrato mundano da 

existência. A partir do momento em que Eva experimentou do fruto 

proibido, perdeu a inocência e passou a notar em si as suas 

vergonhas, quis se esconder de Deus juntamente com o seu 

marido. As trevas na alma causam vergonha na vida do cristão, ele 

tenta se esconder de Deus e faz todo o possível para tentar tampar 

as suas vergonhas, mas tudo isso em vão, porque Deus é onisciente 

e onipresente. Tudo sabe e tudo vê! Os cristãos que têm trevas na 

alma, não conseguem usufruir da presença de Deus na sua 

inteireza. As orações parecem que não estão sendo respondidas, ou 

melhor, parece que não estão sendo sequer ouvidas. As trevas na 

alma são a angústia, a tristeza e a solidão consequência da 

separação que o pecado causa entre Deus e o homem. Davi sentiu 



essa angústia quando perdeu a alegria da salvação e estava 

temeroso de perder a presença do Espírito Santo. (Sl. 51:9-11) 

 

3.2 OPRESSÃO E POSSESSÃO DE DEMÔNIOS 

(I Sam 16:14-15; Lc 11:24-26) 

Quando o homem desvia o olhar da cruz de Cristo pode ser alvo da 

atuação de demônios através da opressão e posteriormente da 

possessão demoníaca. O inimigo aproveita as brechas deixadas 

pelo olhar orientado para a pessoa e lugar indevido e lança uma 

seta maligna (sugestão) na mente do crente. A partir de então a 

mente do cristão começa a ficar perturbada com as setas malignas 

que estão sendo lançadas na mente, imaginações vãs começam a 

se formar, em um estágio mais avançado pode ver vultos, ouvir 

vozes, sentir toques... algumas enfermidades também podem 

ocorrer pela atuação demoníaca: epilepsia, mudez, surdez, 

loucura...podemos dizer que algumas depressões e outros 

transtornos mentais tais como transtorno bipolar, também podem 

ser causados pela opressão maligna. O inimigo aproveita as 

brechas e a fraqueza espiritual do cristão que está com os olhos 

voltados para os manjares do mundo para inculcar mentiras, ou 

melhor, meias-verdades na sua mente. Quando a serpente percebe 

a vulnerabilidade de Eva, lança uma seta maligna na mente dela, 

com uma meia verdade: foi assim que Deus disse? Mas não é bem 

assim... Portanto, quando nossos olhos se desviam para situações 

indevidas, somos oprimidos e posteriormente corremos o risco de 

sermos possessos por espíritos malignos.  

3.3 INFERNO 

(I Co 6:9-10; Mt. 18:9; Ap. 21:8) 

 

As piores trevas são justamente o inferno! Quem desvia o olhar da 

Palavra de Deus, da cruz de Cristo e deixa seus olhos se voltarem 

para as coisas deste mundo, a pornografia, a imoralidade 

desenfreada, certamente terá sua parte neste lugar que a bíblia 

descreve como sendo um local de pranto e ranger de dentes. Alguns 

podem considerar que é só um espiadinha inocente em um material 

pornográfico, outros podem considerar que é apenas uma 

musiquinha inocente ou é só uma roupa, Deus quer o coração. A 

verdade é que infelizmente quando Jesus vier buscar a sua igreja, 

muitos irão perder o arrebatamento porque estarão acessando 

material pornográfico, outros perderão pela imoralidade das suas 

vestes outros perderão a salvação devido o mundanismo no 

coração. Na verdade, existem cristãos que estão sendo atraídos 



pelos olhos assim como um peixe é atraído pela isca no anzol, e 

depois que mordem a isca de Satanás, não conseguem se livrar das 

suas garras! Quando a opressão tem conotação sexual produzida 

pela pornografia, o cristão pode começar a ter um comportamento 

depravado, imaginações imorais até ao ponto de ser dominado e 

cometer por ex. um estupro ou ato divergente da sua orientação 

sexual. O inimigo tem prevalecido na vida de muitos cristãos, 

destruindo a sua vida espiritual, física e levando suas almas para 

o inferno! Precisamos acordar para esta realidade...Jesus está 

voltando. 

 

CONCLUSÃO 

(Ap. 3:18) 

 

Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. 

Precisamos orar e rogar a Deus que os nossos olhos sejam bons! 

Rogar a Deus que venha ungir os nossos olhos com colírio 

enquanto ainda há tempo! Nossos olhos precisam ser bons para 

que possamos alcançar a salvação e escapar das armadilhas que o 

inimigo tem armado para os cristãos nessa última hora. Maranata! 

 

 

Ev. Sylmar Ribeiro Brito 


