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Proteja a sua Visão 
 

Juízes 16:28-30 

Introdução: Sansão foi um homem escolhido por Deus desde o ventre de sua mãe para liderar 
Israel no tempo dos Juízes. Segundo a lei, era nazireu consagrado a Deus, seu cabelo não 
poderia ser cortado, nem vinho ou bebida forte poderia beber (Jz 13:2-7). Deus seria sempre 
com ele, cingindo-o de força e, assim, Israel seria livre dos inimigos filisteus. Sansão recebeu de 
Deus, desde o ventre materno, uma visão de supremacia sobre os adversários. Ele foi 
levantado pelo Altíssimo para vencer sempre e nunca provar de derrota. Entretanto, por se 
envolver com o pecado, Sansão foi dominado pelos inimigos que lhe vazaram os olhos, 
roubando-lhe a visão (Jz 16:19-22).  

Deus dá aos seus filhos a visão de uma vida vitoriosa em todos os sentidos. Ele nos chamou 
para dominar o inimigo sobre todos os aspectos. O trabalho do adversário é tentar roubar a 
visão que Deus nos deu, assim como fez com Sansão. Por isso, ele usa de todos os meios para 
nos iludir, a fim de encontrar uma brecha por onde possa entrar e nos roubar a visão. No 
estudo dessa semana, com base no triste exemplo de Sansão, veremos o que acontece quando 
perdemos a visão, e o quanto é importante protegê-la.  

 
1. Perdemos a força – o primeiro prejuízo que temos quando o inimigo nos rouba a visão é 

perder a nossa força. Muitas pessoas estão desanimadas, deprimidas, sem força para continuar 
lutando, porque perderam a visão. O que nos mantém vivos e lutando para vencer na vida é a 
nossa visão. Os nossos sonhos, os nossos ideais, as nossas metas, constituem-se em 
combustível para continuarmos lutando. 

 
Se você perde a perspectiva, se você perde a visão, você perde tudo. Se você negociar a sua 
visão, os seus sonhos, você vai vegetar pelo resto da vida. A visão produz uma força 
inexplicável que nos leva a vencer qualquer obstáculo. Quando temos uma visão, somos 
capazes de realizações impressionantes. Fazemos coisas que aos olhos das outras pessoas 
chegam a ser absurdas. Todavia, sem visão não realizamos nada. 

 
2. Somos escravizados – o segundo prejuízo é perdermos a nossa liberdade. Sansão foi preso por 

duas cadeias de bronze e forçado a virar um moinho de cereal. Ele substituiu um burro ou um 
boi, foi obrigado a fazer o trabalho de animais, foi colocado no mais humilhante serviço. 
Existem muitas pessoas que, por falta de visão, hoje vivem como escravas, são obrigadas a 
fazer o que não gostam, gastam toda a sua energia em coisas que não lhes dão prazer e 
satisfação. 

 
Outro aspecto que deve ser levado em conta é que, depois de escravizado, Sansão foi trazido 
para divertir os filisteus (Jz 16:25). Esta é uma dura realidade espiritual: quando o homem não 
tem visão, ele vive para divertir o inimigo, passa a ser uma marionete nas mãos do adversário. 
Nós não nascemos para ser bonecos nas mãos do diabo, nem para diverti-lo. Deus nos fez para 
triunfar sobre todos os nossos adversários. Portanto, venha para a luz e receba visão de Deus. 

 
3. Perdemos a razão de existir – Deus tinha um plano de sucesso para Sansão. Ele foi escolhido 

desde o ventre de sua mãe para ser um homem separado para Deus. Foi escolhido para 
governar sobre Israel como juiz, ele era o libertador de seu povo, a resposta de oração de seus 
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pais e de sua nação. Além disso, Deus o dotou de uma força excepcional para triunfar sobre 
todos os seus adversários e, por isso, se tornou a esperança de Israel. 
 
Porém, depois de perder a visão, Sansão também perde a razão de existir. Em Juízes 16:30 ele 
diz: “Morra eu com os filisteus”. Quando o inimigo nos rouba a visão perdemos o verdadeiro 
sentido da vida. A visão que recebemos de Deus é o que nos orienta, é o que traz significado 
para a existência e sem ela a vida não faz sentido.  

 
4. A alma adoece – em Juizes 16:28 nós encontramos mais um prejuízo na vida de Sansão 

provocado pela falta da visão. Ele pede que Deus lhe dê força para poder se vingar dos filisteus 
pelo menos por um de seus olhos. Sem visão, a alma de Sansão adoece e ele fica dominado por 
sentimentos de vingança. Interessante que ele não pede a Deus a restauração dos seus olhos, 
mas força para poder se vingar.  

 
O final da vida de Sansão é muito triste. Deus lhe devolveu a sua força pela última vez e ele 
derrubou as duas colunas principais e assim a casa caiu sobre todos os que ali se encontravam. 
A Bíblia diz que ele matou mais gente na sua morte do que os que matou em vida. Uma alma 
doente não pensa em outra coisa a não ser em destruição. Sem visão caímos em profunda 
amargura, não pensamos em construir, mas em destruir. Muitas pessoas, por falta de visão, 
estão com a alma enferma e, por não conseguirem ver nada que possa motivá-las, ficam na 
“torcida” pelo fracasso dos outros. Isso, na verdade, denuncia uma alma adoecida que precisa 
de cura.  

 
Conclusão: Por que os filisteus prenderam Sansão ao invés de matá-lo? Por que não cortaram 
as suas mãos? Por que eles preferiram furar os seus olhos? Porque o inimigo sabe que um 
homem sem visão, sem sonhos, sem ideais, é facilmente manipulado. O inimigo quer 
escarnecer da criação de Deus antes de destruí-la. 

 
Portanto, proteja a visão que Deus lhe deu, não deixe o inimigo roubá-la, não brinque com ela 
como Sansão brincou. Ela é o instrumento que Deus lhe deu para lhe fortalecer. Se você acha 
que não tem visão espiritual para a sua vida, peça ao Senhor e hoje mesmo Ele lhe concederá e 
a sua vida será transformada para sempre.  

 


