
De Olhos Abertos 
 

2 Reis 6:15-17 

 
Introdução: nesse estudo, veremos um episódio bíblico protagonizado pelo profeta Eliseu 
que nos remete à uma reflexão profunda sobre a nossa fé. Certa ocasião, ele se viu cercado 
pelo exército do rei da Síria na cidade de Dotã. Imagine uma situação como essa, um exército 
inteiro, com fortes tropas, saiu ao encalço do profeta a fim de exterminá-lo. Aos olhos 
naturais, Eliseu e seu servo, Geazi, não teriam a mínima chance de escapar daquela 
emboscada, entretanto o poder de Deus prevaleceu. 

 
Com base nesse acontecimento, faremos três considerações que servirão para alimentar a 
nossa fé, principalmente, quando nos encontramos em situações que não nos permitem ver 
uma saída.  

 
1. Compromisso que atrai perseguição – em primeiro lugar, entendemos que a nossa 

opção em fazer a vontade de Deus, certamente, tem o seu preço. Paulo, escrevendo ao seu 
filho na fé, Timóteo, ensina que “todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus 
serão perseguidos” (2 Tm 3:12). Ou seja, em outras palavras podemos dizer que o 
compromisso atrai perseguição. 
 
Eliseu tinha compromisso com o Deus, por isso revelou ao rei de Israel todos os planos do rei 
da Síria. Ele não se omitiu, não pensou em salvar a própria pele, pelo contrário, desempenhou 
o seu papel profético. Todavia, ao saber o que Eliseu estava fazendo, o rei da Síria deu ordens 
ao seu exército para liquidar o profeta. Assim sendo, guardadas as devidas proporções, 
sabemos que o nosso posicionamento pró Reino de Deus, também desperta a fúria do 
adversário.  
 

2. O cerco que rouba a visão – em segundo lugar, a Bíblia diz que pela manhã, ao ver a 
cidade cercada, Geazi, servo de Eliseu, exclamou: “Ai, meu senhor! Que faremos?” O coração 
do moço do profeta encheu-se de temor diante daquele cerco, ele não conseguiu ver outra 
coisa a não ser a destruição. Entretanto, o profeta orou ao Senhor pedindo que os olhos de 
Geazi fossem abertos a fim de que ele visse os cavalos e os carros de fogo que estavam ao 
redor deles. 
 
Muitas vezes, quando nos sentimos cercados, perdemos a visão espiritual e passamos a 
considerar a vida somente pelo prisma natural. Olhamos para a dimensão dos nossos 
problemas e reconhecemos que não há saída. A lógica das coisas nos pressiona de tal forma 
que nos curvamos, achando que o fim chegou por não vermos solução. Todavia, em nome de 
Jesus eu declaro que os olhos espirituais de todos vocês sejam abertos, que a fé seja 
restaurada, pois aqueles que estão conosco são muito mais do que os que estão contra nós. 
 

3. Visão espiritual é fundamental – Paulo ensina em 2 Coríntios 4.18: “não atentando 
nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem; porque as que se veem são temporais, 
e as que se não veem são eternas”. Para sermos bem sucedidos nessa vida, é fundamental 
termos visão espiritual. Se vivermos simplesmente dentro do campo da razão, certamente 
seremos convencidos pelas circunstâncias e não veremos a mão de Deus agir. Segundo o texto 
que estamos estudando, a visão espiritual produz três efeitos preciosos: 



 
a) Devolve a confiança – quando temos somente a visão natural, perdemos a esperança, 

mas quando o Senhor nos faz ver com os seus próprios olhos, nos enchemos de confiança. 
Por isso Eliseu pediu a Deus para abrir os olhos de Geazi. Naquele momento, somente a 
visão do que estava ocorrendo no mundo do espírito poderia lhe devolver o ânimo. 
 

b) Reordena as coisas – a visão espiritual também coloca as coisas no seu devido lugar. 
Com um olhar meramente natural a nossa alma se convence de que o poder do adversário 
é maior. Geazi, a princípio, só viu o poder do adversário, mas de olhos espirituais abertos 
conseguiu ver que o poder de Deus era superior. Que Deus lhe dê visão para que você, de 
fato, saiba que “maior é Aquele que está conosco do que aquele que está no mundo” (1 Jo 
4:4). 
 

c) Prepara o caminho para o milagre – quando os olhos de Geazi foram abertos para 
a realidade espiritual, o caminho do milagre se configurou. Ao descer contra Eliseu e Geazi, 
as tropas da Síria foram feridas de cegueira. Essa ação de Deus contra os sírios é 
reveladora, ela nos mostra que a nossa visão espiritual faz com que o adversário se 
confunda e não nos veja mais.  
 
Conclusão: portanto, peça para Deus abrir os seus olhos a fim de que você veja além das 
circunstâncias. Ainda que você esteja numa situação que aparentemente não lhe ofereça 
saída, creia que no mundo do espírito Deus tem uma solução que você não conhece, creia 
que os que estão conosco são muito mais do que os que estão contra nós, creia que o 
milagre vai acontecer. 

 


