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VISÃO, COM ELA TRANFORMO O MEU MUNDO!
Pr. Harry Tenório
(Gênesis 19.31-32) – “Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há homem
na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra; Vem, demos de beber vinho a
nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai”.

Introdução
Temos sido conduzidos pelo Espírito Santo nos últimos dias em uma série de mensagens sobre as
ferramentas que Deus entregou a igreja para que pudéssemos vencer todos os obstáculos. A
mecânica é a associação de meios naturais a uma unção sobrenatural e, portanto divina. Uma
espécie de: “faça a sua parte que eu garanto a minha, diz Deus”.
Já dissemos que a igreja no Brasil tem se tornado nas últimas décadas marqueteira, interesseira e
egoísta. Estamos aos poucos perdendo a essência da adoração, comendo uma espiritualidade
enlatada, do tipo que sugere: “você não precisa ficar buscando Deus para achar isto, chegue aqui
que já oferecemos Deus e todas as respostas prontas”. Como consequência disto, estamos
perdendo a essência do cristianismo, que é o nosso relacionamento com Deus e o nosso
relacionamento com o próximo.
Já falamos dos votos como ferramenta poderosa, primeiro para atrair a presença de Deus as
nossas vidas. Depois, como fonte de força e segurança para pessoas fracas, fragilizadas pela vida,
que vivem tentando mudar e não conseguem. Quando aprendem que depois que votou não pode
voltar atrás, tornam-se fortes em suas decisões. Falamos também do Júbilo, uma incrível
ferramenta sobrenatural de superação. Às vezes o milagre ainda não foi concretizado, mas você
continua orando para que ele se realize. Durante o período de espera o júbilo é uma ferramenta
poderosa que alimenta e enche nosso coração de alegria, fé, convicção e esperança de que o
milagre já está a caminho.
Hoje vamos falar sobre outra ferramenta poderosa que Deus nos entregou para a conquista de
vitórias incríveis, e para a transformação do meu mundo.
Vamos orar?
1 – O PODER DA VISÃO
Vamos iniciar falando do poder da visão.
A visão tem um poder tão grande na minha vida que será ela quem vai me levar a conhecer o
melhor de Deus e o melhor desta vida. Ela também pode nos conduzir para um buraco existencial,
onde a depressão pode produzir visões completamente distorcidas da realidade e o ideal de Deus
para nossas vidas.
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Venha comigo ao exemplo do profeta Elias.
Ele foi usado por Deus para combater a apostasia, o sincretismo religioso, a idolatria, o relativismo
e as ruínas da moral na qual Israel estava mergulhada.
Forjado no calor do deserto, Elias era um homem de meias palavras. Quando Deus lhe entregava
um recado, não tinha um jeito “abrandado” de transmitir. Fazia o tipo do “famoso casca-grossa”.
Sua aparição na história bíblica é curiosa.
Reinava Acabe em Israel, mas quem de fato dirigia a nação era Jezabel, sua mulher. O problema
residia justamente aqui. Ela era uma princesa fenícia, que havia nascido em uma nação que não
adorava a Deus, e instituiu em Israel o culto a Baal. Recorreu a verbas do tesouro nacional para
sustentar 450 profetas dos deuses fenícios. Deus vai usar o profeta Elias para combater as práticas
do casal que reinava em Israel.
Que segurança!
Ele não pensa nas consequências nem nos perigos advindos da sua atitude. Seguro da visão que
recebera de Deus, parte na direção do rei Acabe para denunciar:
(1 Rs 17.1) – “Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como
vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes
anos, segundo a minha palavra”.
Você prestou atenção no que ele disse?
Na ousadia e segurança de quem havia recebido uma palavra de juízo, na demonstração de quem
está no controle de tudo, inclusive no controle das estações do tempo, Elias diz:
•
•

Deus mandou avisá-los que não haveria orvalho ou chuva em Israel.
Só quando houvesse o anúncio do profeta a chuva voltaria.

Tempo condicionado ao controle de Deus, este era o recado.
O porta-voz era o profeta, a volta da chuva só quando Deus determinasse. Talvez vivendo em um
grande centro urbano você não se aperceba da gravidade do recado. O que Elias estava avisando
que a longa estiagem acabaria com toda produção agrícola do país, e dizimaria todos os animais.
Um caos total para um governante.
- Acabe tinha um mordomo que temia muito ao Senhor, chamado Obadias
(No tempo que Jezabel dera uma ordem para exterminar todos os profetas do Senhor, fora
Obadias quem escodera 100 deles em uma cova, levando alimento e água todos os dias). Um dia
ele chama Obadias para procurar junto com ele alguma fonte perdida de água ainda jorrando,
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onde houvesse alguma relva, na tentativa de salvar os cavados que devido à longa estiagem
morria de fome. Dividiram-se, o Rei vai por um lado e Obadias pelo outro.
Obadias não encontra uma fonte de água, mas encontra Elias!
O profeta manda Obadias avisar que ele quer voltar a conversar com ele. O mordomo temente a
Deus vacila, e diz:
“não houve uma nação ou reino que Acabe não mandasse vasculhar tentando achar você. Agora
você quer que eu diga: Aqui está Elias?” (1 Rs 18.7-11).
•

Obadias teme por sua vida e pela vida do profeta

Obadias tenta convencer Elias do contrário a todo instante. Alguns argumentos são interessantes,
como:
“e se enquanto eu estou avisando onde você está o Espírito de Deus o levar para outro lugar? Ele
vai me matar!” (1 Rs 18.12)
A visão era clara, Elias estava seguro, precisava mostrar ao Rei que Deus é quem detém o controle
de Tudo.
Em uma mistura de espanto, pavor e ironia, quando Acabe chega diante de Elias, diz: “ÉS TU, Ó
PERTURBADOR DE ISRAEL?” (17).
- A ousadia do profeta é contagiante: “Eu não tenho sido o perturbador de Israel, mas tu e a casa
de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os adoradores de Baal”.
O desafiro...
(1 Rs 18.19) – “Elias diz a Acabe: manda levar ao monte Carmelo todo os Israel e os 450 e
cinqüenta profetas de Baal e também os 400 profetas de Azera que comem da mesa de Jezabel.
Alí oraremos, e o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro”.
- Todos já conhecemos esta história. É lógico que os profetas de Baal foram envergonhados e que
Deus honrou a fé de Elias respondendo com fogo.
- Só aí é restabelecida a verdade de que Deus verdadeiro só há um.
Deus manda Elias avisar a Acabe que a chuva vai voltar a cair sobre Israel. À visão era fantástica,
do ponto mais alto do monte Carmelo, Deus mostrou a Elias uma pequena nuvem se formando,
do tamanho da mão de um homem, e ela trazia água, muita água para derramar sobre a nação.
Elias manda seu auxiliar avisar a Acabe.

4
Página

↗ Elias nos serve de modelo para conhecermos o PODER DA VISÃO que o impulsiona a desafiar
Monarcas, que o faz anunciar o controle de Deus sobre as estações, que o inclina a desafiar o
poder das trevas e fazer fogo de Deus descer do céu.
↗Mais infelizmente é dele também o modelo negativo destrico 1 Rs 19. Lá encontro outra visão,
uma outra história para nos contar.
O destemido Elias agora não é nem a sombra do homem que conhecemos.
A sua visão agora é depressiva. Após Deus ter mostrado seu domínio e controle, após ter sido
tremendamente usado por Deus, ele caminha na direção do deserto por um dia completo. Sentase debaixo de um zimbro, e pede:
•
“Toma agora Senhor a minha alma, quero morrer como já morreram meus pais. Exausto
adormece. É acordado por um anjo que determina: Levanta-te e come. Ele levantou e deprimido
voltou a deitar. O anjo novamente o desperta mandando que comesse e bebesse novamente,
porque a caminhada seria longa. Ele levanta e come novamente. Depois caminha alimentado
por aquela comida, quarenta dias e quarenta noites até o horebe” (1 Rs 19.4-8).
•
Chegando em Horebe enfurna-se em uma caverna até ser desperto por Deus.
Que fazes aqui Elias?
Só eu sobrou entre os homens de Deus em Israel, responde. A crise de depressão o impulsionaria
novamente a caverna até Deus o arrancar novamente de lá, dando-lhe uma nova visão e direção.
Volta ao teu ofício, exerce o teu chamado, unge Hazael como rei da Síria (15).

O que Deus quer nos falar nesta noite meu irmão?
Primeira lição - Deus quer nos mostrar que ele está no controle de tudo.
Segunda lição – Mesmo ele estando no controle de tudo, dentro de um coração de um homem
pode brotar duas visões.
•
O primeiro tipo de visão o levará a realizar proezas, a desafiar gigantes, a vencer o mal, a
atrair dos céus a terra as manifestações sobrenaturais de Deus.
•
Já o segundo tipo de visão, alimentada pelo medo, pela visão crítica de que Deus já
poderia ter feito algo melhor e maior, só vai levá-lo a um profundo estado de depressão e
letargia.
Quando dominado por este tipo de visão, Elias nem vontade de alimenta-se tinha. Foi necessário
Deus mandar um anjo despertador, um mensageiro celestial, para tirá-lo do seu estado de entrega
e da sua crise depressiva.
- O que você está fazendo aí Elias, pergunta Deus.
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2 – O que faço com a visão?
Querido irmão, a visão tem que ser alimentada, preservada, aquecida pelas promessas de Deus
para sua vida. Ela é determinante, você será qual ela for, você irá para onde ela levá-lo.
A visão é uma destas ferramentas poderosas que Deus nos deixou como fonte de vida, e que aos
poucos, embora muito falada e ensinada na bíblia, foi caindo em desuso na igreja moderna.
A visão tem que ser:
•
•
•
•
•
•
•

Contagiante
Transformadora
Aquecida
Poderosa
Inquietante
Restauradora
E poderosa em Deus

Notem que muitos homens foram levados a uma vida triunfante e vitoriosa porque se
apropriaram poderosamente do poder que há na visão.
→Noé que não conhecia a chuva, passou anos construindo um navio de dimensões maiores que
o Titanic, para salvar sua vida e a vida da sua família do dilúvio.
→ Abraão tornou-se o pai da fé, porque abraçou a visão de ser o primeiro missionário que Deus
já teve na terra. Saiu da sua terra, de entre os seus parentes e foi para a terra onde Deus o
mandou.
→ Apenas Josué e Calebe entraram na terra da promessa. Foram os únicos entre os espias, que
trouxeram relatórios positivos da terra.
Vejam o relatório destes homens:
(Números 13.30) - “Então Calebe fez calar o povo perante Moisés, e disse: Certamente
subiremos e a possuiremos em herança; porque seguramente prevaleceremos contra ela”.
Enquanto todos murmuravam dizendo o povo que habitava ali era gigante, às cidades fortificadas,
aparentemente invencíveis, Josué e Calebe voltaram impressionados, com:
•
•

O tamanho dos frutos
A fertilidade da terra
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Veja:
(Números 13.23) – “Depois foram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um
cacho de uvas, o qual trouxeram dois homens, sobre uma vara; como também das romãs e dos
figos”.
Ei, você aí:
→Pare de reclamar do trabalho que Deus lhe deu, do chefe que você tem, do salário pequeno que
recebe. Se esta é a sua visão, você jamais passará de um murmurador.
Amanhã entre no seu trabalho com o coração inflamado por uma nova visão. Queira transformar
o ambiente daquele lugar, queira conquistar o coração, o respeito e a confiança do seu chefe.
→Pare de reclamar do casamento que você tem. Tem muita gente se esforçando para conseguir
um casamento e ainda não conseguiu. Encha o seu coração de uma nova visão, comece a fazer as
coisas de maneira superior e mais excelente do que fazia. Ore, Deus se manifestará do céu em seu
favor transformando tudo o que não lhe agrada.
→Crente, pare de reclamar do seu Deus. Ele jamais vai ocupar seu tempo socorrendo um crente
rabujento que só sabe reclamar de tudo. Comece a desenvolver uma outra visão do seu Deus, de
como ele o ama, e de como ele fará tudo para satisfazer os desejos do seu coração.

Tal a visão, tal a vida triunfante ou derrotada.
3 – Inclinação por visões trágicas
O reino infernal sabe do poder revigorante, restaurador, transformador, avivador e contagiante
que uma visão pode fornecer. Ele vai trabalhar para que uma tendência pela tragédia sempre
alimente as visões do seu coração.
Veja o que Deus fez com a família de Ló.
Eles habitavam em uma cidade impenitente, tão pecadora que Deus resolveu varrê-la da terra.
Mas Deus preservou Ló, preservou sua família, enviou anjos para avisá-los e arrancá-los de lá
antes que o Juízo se estabelecesse.
A mulher com saudades da cidade resolveu ter uma visão do passado, que não deveria fazer mais
parte da sua existência. Já notou que tem gente presa ao passado que só olha para traz? Foi
transformada em estátua de sal. O sal serve para dar gosto e para conservar o alimento. O que
Deus quer nos falar com aquela tragédia ocorrida com a mulher de Ló?
- Ele nos fala: “Dê um novo sabor a sua vida”. Mesmo as lembranças mais maravilhosas do
passado, não podem ser as lembranças quem motivam o meu coração.
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- A minha visão está na frente. Estou olhando para o futuro. O que Deus já fez por mim no passado
é motivo de dar glórias ao meu Deus, mas alto lá... Não vou viver do que ele fez, meu coração está
ardendo pelo que ele fará.
As filhas quando chegaram ao lugar de residência após a fuga, imaginaram o trágico. Pensaram:
“Deus não destruiu apenas Sodoma e Gomorra, Ele destruiu o mundo. Não há mais homem com
quem possamos deitar e ter filhos. A mais velha disse a mas nova: “embriaguemos o nosso pai e
deitemos com ele!”
- Que visão catastrófica, diabólica, distorcida da realidade. Tiveram dois filhos, mais a maneira
com que engravidaram foi simplesmente vergonhosa.
Escute aí meu irmão, cuidado com as visões trágicas, elas são infernais, ilusórias, alucinógenas.
Deus tem muito para fazer por você e com você.
Mais ele tem uma maneira certa e uma visão certa.
Você pode compreender o que Deus está falando? Deus falou a Habacuque:
(Habacuque 2.2) - “Então o SENHOR me respondeu, e disse: Escreve a visão e torna bem legível
sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo”.
Receba uma nova visão de Deus hoje para sua vida financeira, para o seu casamento, para sua vida
emocional, para sua vida espiritual Escreva... outros necessitarão ler.

