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LIÇÃO

Certamente, você já ouviu falar que nossos olhos são a janela 

da alma. Detalhes minuciosos como o abrir e fechar das pálpe-

bras revela que eles são uma verdadeira obra de engenharia fei-

ta pelo Criador. Um simples olhar pode, por exemplo, denunciar 

se você está triste ou alegre. Para seu pleno funcionamento, os 

olhos são constantemente lubrificados pelas lágrimas que são 

secreções compostas por água, sais minerais e gordura. Elas 

também atuam como proteção de agentes externos. Existem 

três tipos de lágrimas: as basais que mantêm a umidade dos 

olhos; as reflexivas que são formadas quando algo irrita nossos 

olhos como cortar cebola, por exemplo, e as emocionais co-

mumente conhecidas por choro que podem ser causadas por 

diversas situações que mexam com o nosso emocional. 

Ao chorar de alegria, tristeza, descontentamento, dor ou so-

frimento, estamos externando o que sentimos. Quem nunca 

derramou uma lágrima mediante a um desafio? Ou não chorou 

quando teve seu corpo ferido? Chorar faz parte do amadureci-

mento, é algo que nos acompanha desde os primeiros meses 

de vida. Quando uma criança cai e se machuca ela chora, este 

choro sinaliza que ela está com dor. Ela não precisa externar 

com palavras, pois ao ver as lágrimas, sua mãe entende que dói. 

A IMPORTÂNCIA DE UMA LÁGRIMA
Isso também acontece na nossa vida espiritual, muitas 

vezes as lutas da vida exigem de nós além do que humana-

mente podemos suportar. Passamos por desertos que, aos 

nossos olhos, parecem intermináveis. Sentimo-nos por vezes 

como o povo de Israel quando, por 40 anos atravessou o 

deserto, e nessas horas nos faltam palavras para ir até o Pai. 

Dobramos nossos joelhos, tentamos falar com Deus, mas 

saem apenas lágrimas. Em Mateus 5.4 está escrito que bem 

aventurados são aqueles que choram porque certamente 

serão consolados. 

Aquele que foi enviado para estar conosco todos os 

dias, que faz de nosso corpo Sua habitação, Ele entende 

todas as lágrimas que deixamos rolar. A Bíblia nos ensina 

que mesmo quando, mediante as nossas fraquezas, não 

sabemos o que pedir, o Espírito Santo intercede. Não im-

porta se, mediante a nossa incapacidade de expressar os 

sentimentos, deixamos de orar sobre o que precisamos. O 

Espírito intercede por nós com gemidos que não podem 

ser expressados em palavras (Rm 8.26), por isso creia que o 

seu clamor está chegando ao trono de Deus. A sua lágrima 

tem valor, ela é uma verdadeira frase.

#conectou?

3º Trimestre de 2022: Espírito Santo presente em todo o tempo.
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CONHECENDO O ESPÍRITO SANTO


