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Olhos
1João 1,5-9
Lucas 11,34
Introdução: Ao olhar para o texto de Gênesis 1,25-26 verificamos
que fomos criados para refletir a imagem e a semelhança de Deus
exercendo domínio. No cap. 3 se tem a queda do homem, isto é, o
pecado que o tirou deste propósito, sendo assim aquele que foi
criado para exercer domínio foi dominado e tornou-se escravo do
pecado.
O propósito de Deus ao nos criar:
1. Deus nos fez para estar nele. O pecado nos tira dele e nos coloca
em uma ambiente de trevas
2. Deus não nos fez para ser escravos dele, sua maneira de nos
manter junto dele, é nos amando. Ao contrário de Satanás que nos
escraviza e nos ameaça o tempo inteiro.
3. O amor nos dá direito a escolha, não nos aprisiona. O pecado
nos aprisiona no medo, culpa e na descrença.

4. A proposta de Deus sempre foi um caso de amor de aceitação e
não de acusação. Mas de perdão e restauração. O pecado nos
coloca em um lugar de acusação e aprisionamento.
5. Nunca foi por que fazemos ou o que deixamos de fazer, mas de
amor; por quem somos.
Provérbios 11,18 “O perverso recebe um salário ilusório, mas o
que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Tão certo como a
justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal, para a sua
morte o faz. Abomináveis para o SENHOR são os perversos de
coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer.”
Romanos 4, 4 “ora, ao que trabalha, o salário não é considerado
como favor, e sim como dívida”

Conclusão: o texto de 1João afirma que Deus é luz e nele não há
treva alguma. Treva é ausência de luz. Lucas 11,34 fala respeito de
nossos olhos como uma lâmpada. O que nos atrai? O que causa em
nos maior tentação é justamente sobre aquilo que nossos olhos
desejam. Se queremos andar com Deus precisamos de desenho um
relacionamento com ele, ao ponto que ter Ele seja mais importante
do que obter aquilo que podemos ter, porque senão facilmente
trocaremos o Senhor pela atração de nossos olhos.
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