A candeia
do corpo
"Os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o Seu corpo será cheio de
luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz
que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas são!" Mateus 6.22-23.

Candeias
Nos versículos anteriores do capítulo 6 de João, Jesus ensina a verdade sobre os tesouros na terra e nos céus. De acordo
com o Mestre, precisamos repensar e redirecionar as prioridades de nossa vida para acumular tesouros eternos. Agora, em
continuação ao seu discurso, Jesus passa a utilizar-se de uma figura bastante conhecida pelo povo da época, a fim de trazer
à luz, uma vez mais, os desejos do coração do homem e suas consequências. Trata-se da candeia, também chamada de
lamparina. Era esta a lâmpada nos tempos de Jesus. O olho natural, assim como a candeia, capta a luz que guia todo o
corpo em suas ações. A depender para onde olhamos, nosso corpo poderá ser afetado positiva ou negativamente.

Para onde estou olhando
No versículo tema desta lição, Jesus passa a explicar a importância daquilo que olhamos, uma vez que o foco da nossa vida
determinará a nossa trajetória. Para entender a associação que Ele faz com a candeia, basta imaginarmos uma sala escura
com várias coisas dentro. Se você pega uma lanterna e ilumina uma delas, toda a sua atenção estará ali. De igual maneira
acontece em nossas vidas. Se jogamos a atenção sobre as coisas certas, toda a nossa vida será luz.

Os olhos bons
Os olhos bons a que Jesus se refere no verso 21 são aqueles que captam a vida sob a ótica de Deus. Pessoas com esse
tipo de visão são capazes de ver a si mesmas e o próximo, bem como os bens e as circunstâncias da vida, da mesma forma
como o Senhor vê. Esse tipo de olhar nos permite focar naquilo que é mais valioso para Deus. Assim, essas pessoas entendem que "tudo é vaidade" (Eclesiastes 1.1-2) e reconhecem que são peregrinos nesta terra, vivendo em prol do reino e dos
valores da eternidade.

Os olhos maus
Uma visão comprometida pode levar uma pessoa a tropeçar e até mesmo a se ferir. Da mesma forma, quando deixamos de
enxergar as coisas sob a ótica do Senhor, corremos o risco de focarmos naquilo que também pode nos fazer cair e, inclusive, nos levar à destruição. Entenda: desejar um bom emprego, um bom curso superior, ou, então, uma bela casa é legítimo.
Todavia, quando concentramos nossa maior energia em coisas passageiras como essas, e nos esquecemos da nossa missão
principal como cristãos nessa terra, elas podem se tornar ídolos e nos distanciar do Senhor, nos conduzindo às trevas. Não
podemos nos esquecer do que Jesus nos ensinou: "Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas
coisas vos serão acrescentadas." Mateus 6:33

Pare, pense e veja
Os olhos são a fonte de luz para a nossa vida. Se eu tiver cuidado com o que eu olho, se eu olhar com prudência para as
coisas deste mundo e desejar ardentemente as coisas de Deus (amor, mansidão, domínio próprio, santidade, salvação),
meus olhos serão uma fonte de luz para minha vida e eu ficarei tão iluminado, como se uma lamparina estivesse sobre
mim, ou melhor, como se a verdadeira Luz, que é Jesus, estivesse dentro de mim e de fato ela estará: "E esta é a mensagem
que dele ouvimos, e vos anunciamos: que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão
com ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está,
temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado." (1 João 1.5-7).
Que escolhamos ter a visão do Senhor e resplandecermos a sua luz!

