
 



 



  



 

 

PALAVRA DE EDIFICAÇÃO! 

Uma cegueira necessária... 
Começar a escrever algo desse tipo, sobretudo, 

para se iniciar a nossa revista e edição mensal dos 
informes missionários parece que não combina. No 
entanto, me deixe explicar e logo você compreenderá! 
Quando quero ver algo usando a fé é preciso cegar os 
olhos físicos do momento. Porque vivemos por fé, e 
não pelo que vemos. - 2 Coríntios 5:7 
Me chamam muitas vezes de visionário e homem de Fé 
(até que aceito), mas tenho meus tropeços e lhe digo 
onde caí em algumas vezes. 
- USAR OS OLHOS FÍSICOS ME FAZ CAIR. 

Jesus uma vez falou que os que viam não iam 
ver e os que não viam iam ver. Há uma troca de olhos 
quando Deus quer que movimentemos algo do seu 
reino, “cegue os olhos físicos “. Expressão que uso para 
dizer: o que você vê agora, não tem nada a ver, com 
que Deus quer com você no seu Reino. Para conquistar 
as nações, para fazer o trabalho que fazemos hoje, com 
olhos físicos não se fazia nem mesmo no nosso bairro. 
A OBRA DE DEUS É POR FÉ E NÃO POR VISTA. 

O que tenho em minha visão hoje são os 
objetivos que queremos conquistar com a missão 
Mãos para as Nações e Mãos para o Sertão, o olho não 
pode ficar. Levamos algumas pessoas conosco na 
missão e tento diariamente cegar seus olhos físicos 
para que eles possam ver com a medida da fé. 

Ter dinheiro e fazer essa obra não seria muito 
difícil, ser efetivo e fazer essa obra não seria muito 

difícil, mas não ter nada e deixar Deus ir montando à 
medida que a fé enxerga aí está o ponto do Ide! 

Ir às nações é não saber o que você encontrará, 
é tudo escuro (é um lugar que não combina para os que 
confiam em algo nessa terra materialmente). Sem 
ofertas certas, sem morada certa, sem saber, 
basicamente, como tudo acontecerá. Que lugar 
perfeito para Deus se mover, Ele se agrada demais dos 
que se movem nesse lugar. 
Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6 
A fé não é uma circunstância! 

Muitos me perguntam os motivos pelo qual eu 
decidi atender o chamado missionário, como foram os 
dias desse chamado? 
Eu digo: - somente obedeci. 

O ato de obedecer quando Deus quer que você 
não enxergue honra, isso o agrada de sobremaneira. A 
honra é d’Ele, por meio d’Ele e para Ele. 
Por isso, escrevi “uma cegueira necessária”, VOCÊ NÃO 
PRECISA VER NADA PARA ATENDER AO QUE DEUS TA 
PEDINDO! 
“Ide por todo o mundo” não diz nome de bairro, cidade 
ou país, diz o mundo, e todo lugar é o mundo, é só 
parar de calcular, de fazer medidas, e ir, isso se chama 
obediência.  
E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o 
evangelho a toda criatura. - Marcos 16:15 
Vou viver de que? como vai ser? Isso e aquilo outro?  
- FIQUE CEGO. 
 
Pr. Kalênio Fernandes 
Diretor presidente do Mãos para as Nações

 
 


