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DIAMANTES – 11 ABRA MEUS OLHOS 
 

Responda: Diga algo importante em sua Familia  
 

A visão nos dá força para perseverar mesmo em tempos difíceis. A sua visão é quem te da a 

direção da vitória. Quando decidimos ter uma visão aberta, conseguimos enxergar diamantes 

onde ninguém consegue enxergar. Olha essa oração de Davi: Salmos 119:18 Desvenda os meus 

olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Esta oração é funda mental enquanto 

navegamos pela vida.  

 

Quando você está caminhando em meio ao fogo e a pressão, Deus pode abrir seus olhos para 

perceber o potencial, a beleza, a verdade e a vida aonde outros não enxergam. Na ótica do 

natural, pode não parecer possível, mas se você perguntar, Ele pode revelar a você os diamantes 

que você não consegue avistar. 

 

Quando o rei da Síria estava indo para a guerra contra Israel, ele cercou a cidade onde o profeta 

Eliseu estava com milhares de soldados armados, cavalos e carruagens. Quando o servo de 

Eliseu acordou de manhã, ele saiu de sua casa para uma cena assustadora: O inimigo tinha vindo 

para matar Eliseu. O servo correu de volta para dentro em pânico,. Com medo em seus olhos, ele 

gritou: “Ai, meu mestre, o que vamos fazer?” (2 Reis 6.15). 

 

Eliseu disse: “Não tenha medo”.  “Aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que 

estão com eles” (2 Reis 6:16). Então, ele orou a Deus para abrir os olhos de seu servo a fim de 

que pudesse ver por si mesmo. Quero que você pare um momento, coloque uma das mãos sobre 

os olhos e diga: “Espírito Santo, abra meus olhos". Esteja aberto para receber a visão Dele. 

 

Quando Deus abriu os olhos do servo de Eliseu, o jovem viu cavalos e carros de fogo cobrindo a 

montanha ao redor de Eliseu. O Exército de Deus! Quando Ele abre seus olhos, você pode ver 

provisão. Quando Deus abre seus olhos, você pode ver a direção certa. Quando Deus abre seus 

olhos, você pode ver uma proteção que os olhos naturais normalmente não podem ver. Se você 

pedir a Deus para abrir seus olhos, poderá ver carros de fogo em torno de sua família, em torno 

de seu casamento, em torno de uma situação de enfermidade, de depressão ou em torno de sua 

ansiedade.  

 

Quando você pensou que ele não se importava, quando você achou que Ele não entendeu, 

quando você acha que Ele não está se movendo, você verá que, na verdade, Deus esteve lá o 

tempo todo. 

 

Deus também pode abrir seus olhos para o que você tem agora, mesmo em um lugar que parece 

desolado. Provérbios, oferece uma grande visão sobre como podemos fazer a nossa parte para 

revelar o melhor de Deus em nossas vidas: Quando você é uma pessoa sábia, começa α ver e 

apreciar o que está ao seu redor. Você começa a ver e apreciar as pessoas em sua vida, como a 

sua família. Você começa a ver e apreciar as coisas que você tem, como o seu trabalho. 

 


