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Olha pra Cima 
 

Salmo 121:2 
 

Introdução: a nossa visão tem uma influência muito grande sobre a nossa vida. Se não 
olharmos na direção correta, perderemos o melhor de Deus. Em Lucas 13:11, a Bíblia conta a 
história de uma mulher possessa de um espírito de enfermidade que durante dezoito anos 
andou encurvada sem poder se endireitar. O inimigo fez com que aquela mulher se habituasse 
a olhar para baixo, assim, ela perdeu qualquer perspectiva de vida. Porém, quando ela se 
encontrou com Jesus, Ele a libertou daquele espírito e ela se endireitou.  

 
Entendemos pela Palavra de Deus, que o inimigo das nossas almas quer nos forçar a olhar para 
baixo. Ele quer que percamos de vista as bênçãos de Deus; quer nos prender à desesperança; 
quer nos convencer de que não há solução para a nós. Por outro lado, Deus quer que elevemos 
os nossos olhos; quer nos dar uma visão correta; quer que olhemos para cima. O salmista 
pergunta no Salmo 121:1: “Elevo os olhos para os montes; de onde me virá o socorro?. A 
resposta é imediata no verso 2: “O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra”.  

 
Quando olhamos para o alto nós encontramos respostas para as nossas perguntas. A nossa 
confiança é renovada e nos convencemos de que o nosso socorro vem de Deus. No estudo 
dessa semana, veremos alguns resultados na vida daqueles que olham para cima. Vamos a 
eles:  

 
1. Promessa de Deus – em Gênesis 13:14, Deus manda o seu servo Abraão erguer os seus olhos e 

olhar para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Então diz para Abraão que 
daria a ele e a sua descendência, para sempre, a terra que ele estava vendo. Além disso, Deus 
promete que a sua descendência seria como o pó da terra, de modo que se alguém pudesse 
contar o pó da terra, também poderia contar a descendência de Abraão. 

 
É interessante notar que a promessa só foi liberada depois que Abraão obedeceu à ordem de 
olhar para cima. Assim entendemos que quando olhamos para cima, quando levantamos a 
cabeça e passamos a olhar a partir da ótica de Deus, recebemos as suas promessas. Se não 
olharmos para cima, não veremos o que Deus preparou para nós. 

 
2. Provisão – Gênesis 22 relata outra experiência vivida por Abraão. Deus fez um teste com o seu 

servo, ordenando-lhe que fosse a terra de Moriá e ali, sobre um dos montes, oferecesse 
Isaque, seu único filho, em holocausto. Abraão obedeceu ao Senhor, preparou a lenha, tomou 
consigo dois dos seus servos e partiu para o lugar que Deus havia lhe indicado. Depois de três 
dias de viagem, chegou o momento do sacrifício. Abraão amarrou Isaque e o deitou no altar, 
em cima da lenha. Tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas do céu o anjo do Senhor 
bradou, impedindo-lhe que executasse a tarefa (12). 

 
O verso 13 diz que Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres entre os 
arbustos. Ele pegou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho, e pôs o nome 
daquele lugar de “o Senhor proverá”.  Repare que a provisão foi notada por Abraão quando ele 
levantou os olhos. Quando olhamos para cima, mesmo envolvidos por uma circunstância 
desfavorável, encontramos a saída para os nossos problemas, porque o nosso Deus é o Jeová-
Jire, o Deus da provisão.  
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3. Multiplicação – outro benefício de se ter uma visão elevada nós encontramos num episódio 

protagonizado por Jesus. Em Mateus 14:19, Jesus tomou dois peixes e cinco pães, ergueu os 
olhos ao céu, os abençoou e deu aos seus discípulos e estes à multidão. Com cinco pães e dois 
peixes, Jesus alimentou cinco mil homens. Dentro do processo da multiplicação, vemos Jesus 
erguendo os olhos antes de abençoar os pães e peixes. Podemos até mesmo ter pouco, mas 
quando elevamos os nossos olhos e olhamos para o Pai, certamente Ele multiplicará o pouco 
que temos. 

 
4. Cura – Marcos 7:34 relata a cura de um surdo realizada por Jesus. A Bíblia diz que ele era surdo 

e gago. Jesus o tirou do meio da multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua 
com saliva, depois ergueu os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. É 
interessante que Jesus tenha olhado para cima no momento da cura daquela pessoa. Deus tem 
cura para o homem, todas as enfermidades Jesus levou sobre si, olhar para o alto nos leva a 
romper com a incredulidade, a demonstrar a nossa confiança num Deus sublime e Poderoso 
que domina todas as circunstâncias, até mesmo as enfermidades. 

 
Conclusão: Paulo nos orienta, em Colossenses 3:1, a buscar as coisas lá do alto onde Cristo 
vive, assentado à direita de Deus. Portanto, não podemos abaixar a cabeça, não podemos 
deixar que as circunstâncias negativas nos forcem a olhar para baixo. A nossa esperança vem 
de cima, é para lá que nós temos de olhar. 

 

 


