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“O ARQUEIRO E A TRAVA”
Mateus 7:3-5
Introdução: Você já foi incomodado com um cisco no olho? Quando isso aconteceu pediu auxilio para removê-lo?
Você deve ter ficado muito grato pelo favor prestado. Devemos sempre ser gratos quando as pessoas nos prestam
tão relevante serviço. São enviados pelo próprio Deus a nos auxiliar na jornada cristã.
No evangelho segundo escreveu Mateus 7:3-5 encontramos o Senhor Jesus Cristo contrariando o espirito de
censura. Nessa passagem ele nos ensina a prestar esse serviço a nós mesmos, reconhecer as nossas faltas. No
versículo 5 Jesus nos orienta que somente após retirarmos a trave do nossos olhos poderemos retirar o cisco nos
olhos de nossos irmãos. Destarte com o amor de Jesus derramado em nossos corações conseguiremos auxiliar
nossos irmãos.
I – A FALTA DE HUMILDADE
A humildade sempre foi uma das maiores qualidades encontradas em grandes homens. O próprio Senhor Jesus
Cristo é manso e humilde de coração (Mateus 11:29). Sem humildade é impossível sermos seguidores de Jesus,
pois ele nos ensina a ser manso e humilde de coração. Ser humilde é ser cheio do Espírito, é ter o fruto do Espírito.
A falta de humildade, ou falsa humildade me leva a comparar o erro do outro com o meu erro, e então, eu sempre
saio na vantagem. Ficando com pena de mim mesmo a qual camamos de síndrome da auto-piedade.
II – O QUE É A TRAVE
A trave é comparado a uma ferpa, um pedaço de madeira atravessado no olho impedindo a boa visão. Quando
isso acontece não temos qualquer possibilidade de tirar o argueiro do outro, porque nós mesmos não podemos ver
direito. A trave em nosso olho é simplesmente a falta de amor quando percebemos o argueiro no olho do outro.
Quando o argueiro dele provocou em nós ressentimento, ou frieza, ou critica, ou amargura, ou maledicência, ou má
vontade. Segundo Jesus esses sentimentos são maiores e mais graves do que o pequenino argueiro no olho do
outro. Com essa metáfora, o Senhor Jesus está nos ensinando que a nossa reação de falta de amor ao
percebermos o erro do outro está na mesma proporção que uma viga.
Cada vez que apontamos um dos nossos dedos para o outro e dizemos você está errado, apontamos ao mesmo
tempo três dedos para nós e um para Deus que é testemunha.
Precisamos pedir a misericórdia de Deus sobre nossas vidas, nas muitas vezes que isso acontece.
Quando você critica alguém, isso é uma trave. Nunca nos esqueçamos do seguinte versículo (Mateus 7:2) Pois,
com o critério com que julgardes, sereis julgados; e, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão
também”.
III – LEVE TUDO ISSO AO CALVÁRIO
“Tira primeiro a TRAVE do teu olho e, então, verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão” (Mateus
7:5. Na busca pelo verdadeiro avivamento a primeira coisa que precisamos fazer é tirar a trave do nossos olhos.
Precisamos também reconhecer nossos julgamentos e falta de amor como pecado. Precismos nos lançar aos pés
de Jesus clamando por perdão, pedindo a ele que nos purifique de toda maldade. Muitas vezes precisaremos
procurar nosso irmão para confessar-lhe do sentimento que abrigamos no coração, e da operação realizada ali pelo
sangue de Jesus.
Ao darmos este simples passos de arrependimento, então poderemos ver claramente para poder tirar o arqueiro no
olho do outro, porque a trave no nosso olho já se foi. É nesse momento que a luz do Senhor nos alumia nos
revelando coisas ocultas sobre a superfície de nossas vidas, das quais não estávamos conscientes. Só então
debaixo da direção de Deus podemos de maneira amorosa e humilde levar nossos irmãos a perceberem o argueiro
em seus olhos e levá-los a fonte purificadora. Então essa pessoa esclarecida pelo Espírito Santo será grata pela
nossa participação em seu processo de quebrantamento.
Conclusão: Quando o nosso bondoso Deus estiver nos levando a ajudar outra pessoa, não permitamos que o
medo nos impeça de fazê-lo. Sem discutir ou insistir falemos somente aquilo que Deus nos mandou e limitemo-nos
a esse ofício. A obra é do Senhor e não nossa, de levar os outros a ver suas próprias falhas. Precisamos aprender
a ouvir as exortações em silencio , agradecendo, e depois levando o assunto a Deus. Se nosso irmão tem razão,
sejamos pois bastante humildes para admitir, e juntos louvaremos ao Senhor nosso Deus. Precisamos lembrar que
necessitamos imensamente uns dos outros. Há pontos escuros na vida de cada um de nós que precisamos
conhecê-los, e nunca o veremos a não ser que permitamos que outra pessoa seja o instrumento de Deus a nosso
favor. Peça a Deus a mansidão e humildade de Coração como presente este ano.

