No mundo da lua
Pr. Harry Tenório
Texto para hoje:
(Lucas 2:41-46) “Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da páscoa; E, tendo
ele já doze anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E, regressando
eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José,
nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram
caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos; E, como o não
encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados três dias, 1
o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, e interrogando-os”.

Introdução
Durante muitos anos tenho procurado estudar o comportamento das pessoas que
prestam assistência aos cultos. De tudo já vi um pouco:
Comunhão com o irmão durante o culto, jovens que entram na igreja com MP3, celulares
inconvenientes que alimentam conversas fúteis, os que interrompem o culto
constantemente para tomar água, ir ao banheiro, tem também as que vêm para olhar a
roupa das outras e o irmão mais avivado que fala em línguas em um tom alto sem que
haja interprete durante todo o culto. Já sentou do lado de uma pessoa assim? Pais
displicentes que soltam suas crianças no templo sem ensiná-las a importância de se
comportar no templo é um parêntese a parte.
Certo dia, estava na metade de um sermão na igreja quando vi um irmão dar dois socos
no ar. Qualquer pregador fica eufórico quando sente que o espírito de Deus está
operando no meio da congregação. Fiquei excitado achando que Deus estava falando
com o irmão. Cinicamente tirou o celular do bolso, abriu a caixa de mensagem e mostrou
um digimail que recebera do seu irmão que em casa assistia a um jogo do campeonato
carioca. Inteiro teor do texto: “Mano manga do pastor, o Vasco acabou de fazer 1 x 0 no
Flamengo.

Por causa da falta de concentração na mente de muitos já vi alguns pastores na sua
abertura orar assim: “Que o Senhor repreenda todo espírito de distração”.
Reconheço que existe alguma potestade na esfera do mal potencializando uma mente
dispersa. Reconheço também que muitas pessoas saem prejudicadas com a desordem
do culto, contudo, tenho que reconhecer que há muito pouco proveito nesta oração de
repreensão.
- Nem tudo é demônio nesta área, tem muito mais sintonia com indisciplina mental. Por
isto o Senhor nos traz uma palavra elucidativa, construtiva e disciplinadora de mentes.
Hoje vamos falar para irmãos de mentes distraídas. Aos queridos irmãos que detêm
um poder de concentração exemplar, suportem esta palavra. Sei que ela não foi enviada
por Deus para você, mas será útil a sua vida à medida que os nossos cultos sejam mais
proveitosos.
- Oremos!
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1) DDA – Distúrbio do Déficit de Atenção
DDA é o distúrbio neurológico que produz a desatenção, a hiperatividade e a
impulsividade.
A desconcentração mais facilmente ocorre quando você está sentado realizando alguma
função passiva. Como distúrbio neurológico o problema pode ser resolvido com
ensino e disciplina da mente. Depende mais da sua vontade em lutar para sarar deste
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mal que de um milagre de Deus.
Você conhece alguém que é um astronauta? Todos estão na terra enquanto ele está
na lua? O Poeta e cantor Guilherme Arantes é um destes. Veja seu testemunho NA
POESIA DA MÚSICA LINDO BALÃO AZUL:
“EU VIVO SEMPRE NO MUNDO DA LUA / TENHO ALMA DE ARTISTA / SOU UM
GÊNIO SONHADOR / E ROMÂNTICO... / PEGAR CARONA NESTA CAUDA DE
COMETA / VER A VIA-LÁCTEA / ESTRADA TÃO BONITA / BRINCAR DE ESCONDEESCONDE NUMA NEBULOSA / VOLTAR PARA CASA / NOSSO LINDO BALÃO AZUL”
A alteração da atenção, seja ela produzida pelo motivo que for, sempre ocorrerá por uma
indisciplina da mente. Como tudo na vida que você sabe necessitou um dia ser
aprendido, sua mente necessita ser ensinada a está concentrada no que é necessário ou
no que faz bem a sua vida. Para alguém que ainda não treinou sua mente, permanecer
com a mente concentrada parece ser uma tarefa impossível.
O caos produzido por falta de concentração:
• Pedro afundando depois de flutuar sobre o mar é um caso exemplar. “Quando
reparou no vento, teve medo, e começando a afundar gritou: Senhor, salva-me!” (
Mt 14.29).
- Uma indisciplina mental distraiu Pedro e ele tirou a sua visão de Jesus para reparar no
sopro do vento. Só não morreu por ter sido socorrido.

Falo para alguém nesta noite que por diversas vezes esteve muito próximo de desfrutar
de um milagre completo de Deus, mas sua mente desconcentrou, viajou da fé a dúvida,
da certeza corajosa a ao medo covarde e você sentiu o milagre escapando das suas
mãos sem dizer adeus?

2) Lapsos que causam prejuízos
Com o passar do tempo, a própria pessoa que sofre do Distúrbio do Déficit de Atenção
se irrita com seus lapsos de dispersão, pois estes causam muito prejuízos, gerando
problemas de relacionamento, deficiência organizacional, e perda de oportunidades
importantes.
Profissionais assim pode ser uma ameaça na área das ciências médicas. Não são
poucos os casos de pacientes operados que têm que voltar a sala cirúrgica para retirar
objetos utilizados pelos médicos durante o processo cirúrgico.
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Dificilmente seriam profissionais destacados na área de cálculos, que exige profunda
concentração.
Os prejuízos sofridos por um DDA podem surgir de várias ordens e dimensões.
Prejuízos de tempo
• Quantas vezes você já constatou que após uma leitura de um livro sua mente
viajou enquanto seus olhos permaneceram nas linhas? Para compreender o que
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estava lendo não há alternativa senão voltar toda leitura.
• Objetos perdidos dentro de casa (chaves de casa, do escritório, do carro) então...
Você conhece alguém assim? Não raro, descobrimos um DDA procurando algum
objeto perdido que está na sua própria mão.
• Pessoas que perdem vôos porque esqueceu passagem e só descobrem no guichê
de Check-In, motoristas com carros aprisionados porque esqueceram a carteira.
- Existe até uma parábola especial para os DDA´S na bíblia em Lc 15.8-10. Ela
perdeu uma dracma dentro de casa. Disciplinada e consciente da sua deficiência,
procurou até encontrar.
A senhora é daquelas que já colocou um bolo no forno e só lembrou que ele estava lá
quando o cheiro de fumaça já impregnava toda casa?
Prejuízos profissionais
• Quantos negócios ja foram perdidos por que um DDA esqueceu de um
compromisso?
• Quantos clientes insatisfeitos porque passaram um pedido para um DDA que se
esqueceu de transmiti-lo ao faturamento?
Soube de um Adorador consagrado no Brasil que esqueceu em casa quando em viagem
para participar de um congresso de relevância nacional.
Recentemente presenciei dois constrangimentos em casamentos.
Em um o fotógrafo esqueceu sua máquina principal, na outra o pastor esqueceu o envio
da Ata a um pastor substituto que oficiaria o casamento em seu lugar.
Prejuízos espirituais
Quantos não têm gasto tempo e energia para está em um culto, mas ao final não leva
nada para casa porque a mente esteve em outro lugar?
Na bíblia existem vários DDA´S
•

Um DDA expoente, Pedro ao ver Jesus lavando os pés dos discípulos não atentou
para a lição de humildade que o mestre dava. Sua cabeça só pensava em JESUS
REI, jamais imaginou Jesus Servo. Desejava que seu mestre assumisse o trono para
que ele gozasse da proximidade do Rei.
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•

Os pais de Jesus eram DDA´S? Aos doze anos os pais de Jesus foram a
Jerusalém participar da festa da Páscoa. Ao término da festa, seguiram caminho de
um dia sem aperceberam-se que Jesus não estava com eles.

Prejuízos emocionais
Você ama um DDA? Já experimentou está conversando com ele e no meio do diálogo
notou que sua mente está viajando? Normalmente o DDA ainda tem outra característica
negativa: Você está falando de um assunto, nem terminou aquela conversa e ele sai com
4
outro assunto totalmente diferente interrompendo sua fala. Isto causa muitas brigas.
Minha esposa certa vez fazendo a minha mala para uma viagem colocou dois sapatos
com pares diferentes. No o
Tem também a moça que se apaixona por um DDA, dá a ele todas as bandeiras
possíveis e o moço aéreo, no mundo da lua nem desconfia.
Já namorou com um DDA Hiperativo? Suas pernas não param um minuto, tremem a todo
momento. A última vez que viajei de avião havia um assim no banco de trás do meu.
Prejuízos materiais
Quem mais causa acidentes no trânsito são os DDA’S.
Certa vez, fui acertado em cheio na traseira em um semáforo da Fernandes Lima. A moça
nervosa, com as pernas tremendo, disse: Moço me desculpe! Estava pensando no que
comprar para meu marido que hoje aniversaria e esqueci o semáforo. Estava aberto ou
fechado para mim?

3) Voltando a terra
Sou dos que crêem na cura para qualquer enfermidade ou deficiência. Então vamos criar
um programinha de recuperação.
Para ser curado você deve:
1.
2.
3.
4.

Humildemente assumir ser possuidor da debilidade
Pacientemente resolver lutar contra elas
Confiar plenamente na ajuda de Deus para cura completa do mal
Fazer um inventário dos prejuízos causados por esta deficiência em sua vida e orar
sobre as áreas mais reincidentes, buscando socorro do alto.
5. Listar as pessoas prejudicadas e pedir perdão pelos males causados, se propondo
inclusive a fazer reparações diretas aos prejudicados.
-Por exemplo, quantas vezes você não falou o que não devia, magoando a quem
não podia por ser um DDA impulsivo?
6. Evitar zonas de risco. Por exemplo, sua mente se dispersa a cada mínimo estimulo,
para que estudar na frente da televisão? Para que sentar na igreja do lado de outro
DDA?
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7. Cronometrar cada dia os prejuízos de tempo que esta sua deficiência tem causado
para uma melhor conscientização
8. Cada vez que esta imperfeição se manifestar publicamente prejudicando a alguém,
revelar gentilmente que está lutando para não se tornar um reincidente compulsivo
nesta área.
9. Não transferir para os outros a responsabilidade de conserto para esta sua
deficiência
- Meu pai quando perdia alguma coisa em casa colocava a culpa no primeiro que 5
aparecia a sua frente, gerando um sentimento indevido de culpa no acusado e uma
mobilização coletiva na busca para achar o objeto perdido. Em posição de
superioridade você transfere a responsabilidade do conserto do seu mal para os
outros, demonstrando falta de interesse na cura.
- A irmã Maria disse a Jesus ao achá-lo depois de três dias no templo: “Meu filho,
por que você fez isto comigo? Eu e seu pai estávamos aflitos, à sua procura ( Lc
2.48).” Obviamente o menino Jesus não era o culpado daquele evento.
Se você se dispôs a lutar contra este mal, quero orar a Deus solicitando sua ajuda
para sua cura.

Este material é parte integrante da Igreja Batista Gênesis

