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"Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra,
e do trabalho do amor que para com o seu nome
mostrastes, enquanto servistes aos santos; e ainda servis".
Hebreus 6.10 (ACF)
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QUERIDO AMIGO
O quarto de onde escrevo é diferente. A apenas uns poucos
meses estas paredes eram brancas. Agora são verdes. A pouco
tempo, as janelas estavam enfeitadas com cortinas; hoje estão com
venezianas. Minha cadeira costumava ficar sobre um tapete cor de
canela, que agora é branco. Para ser franco, eu não tinha nenhum
problema com o tapete canela. Para mim estava bom. Tampouco
tinha objeção para as paredes e cortinas brancas. Do meu ponto
de vista, a casa estava boa do jeito que estava.
Mas não da perspectiva de minha esposa. Denalyn adora
decorar. Melhor dizendo, ela tem que decorar. Não pode deixar
uma casa sem mudanças, assim como o artista não pode deixar
uma tela sem pintar, nem o músico pode deixar uma canção sem
cantar.
Felizmente ela limita seu trabalho de remodelação ao que
temos. Nunca move os móveis nos hotéis, nem reorganiza os
quadros nas casas dos amigos. (Mesmo que se sinta tentada a
fazê-lo.) Remodela o que possuímos; mas lembre o que digo: o que
é nosso ela remodelará. Para Denalyn não é suficiente ter uma
casa; ela tem que mudar a casa.

Quanto a mim, estou contente tendo uma casa. Meus gostos
são, por assim dizer, menos refinados. No meu modo de ver, uma
cadeira e um refrigerador são equivalentes para receber um prêmio
por decoração de ambientes. Para mim, a tarefa de Hércules é
comprar a casa. Uma vez que a transação está finalizada e a casa
comprada, estou preparado para me mudar e descansar.

Mas para Denalyn não é assim. Assim que a tinta das
assinaturas secam nas escrituras, ela está se mudando e
remodelando. Me pergunto se ela herdou esse traço de seu Pai, o
Pai celestial. Acontece que Denalyn vê uma casa da mesma
maneira como Deus vê uma vida.

Deus adora decorar. Deus tem que decorar. Deixe-o viver por
tempo suficiente em um coração, e esse coração começará a mudar.
Os retratos de feridas serão substituídos por paisagens de graça. A
paredes de ira serão demolidas e os alicerces fracos restaurados.

Deus não pode deixar uma vida sem mudar, assim como uma mãe
não pode deixar sem tocar a lágrima de seu filho.

Não é suficiente para Deus ser seu dono; Ele quer mudá-lo.
Onde você e eu nos daríamos por satisfeitos com uma poltrona e
um refrigerador, Ele recusa se conformar com qualquer moradia
que não seja um palácio. É sua casa. Não há gastos a serem
regulados. Não há atalhos a tomar.
«E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os
que cremos, segundo a operação da força do seu poder»
(Efésios 1.19, PJFA).

Isso talvez explique algo do desconforto em sua vida. A
remodelação do coração nem sempre é agradável. Não objetamos
quando o Carpinteiro acrescenta umas poucas prateleiras, mas Ele
adora demolir a ala esquerda por inteiro. Ele tem aspirações muito
altas para você. Deus vislumbra uma restauração completa. Não
retrocederá até que tenha concluído. Não terminará até que
tenhamos sido «feitos conformes à imagem de seu Filho» (Romanos
8.29).
Seu Criador está refazendo você à imagem de Cristo. Quer
que você seja como Jesus. Este é o desejo de Deus e o tema deste
livro.
Antes de continuar, posso fazer uma pausa e lhe dizer
obrigado? Passar estes momentos com você é um privilégio, e
quero que saiba que estou muito agradecido pela oportunidade.
Minha oração por todos os que lerem este livro é singela. Que Deus
abra seus olhos para que possam ver a Jesus; e ao vê-lo, que você
veja o que foi chamado a ser.
Também gostaria de lhes apresentar algumas pessoas que
tornaram possível este livro. Esta é uma saudação a alguns amigos
queridos:

A Liz Heaney e a Karen Hill; poucos editores podem recortar
e colar com tal destreza e amabilidade. Obrigado de novo por outro
trabalho corajoso.

A Esteban e Cheryl Green; só o fato de tê-los por perto
simplifica meu mundo. Obrigado por tudo o que fazem.

À maravilhosa família cristã da igreja do Oak Hills; mesmo
que alguns possam questionar seu gosto por um pastor principal,
o carinho que vocês têm por este é apreciado. É uma década de
trabalho juntos. Que Deus nos conceda muitas mais.

A Scott Simpson. Que precisão! O momento foi perfeito para
ambos. Obrigado pela inspiração.
À hábil equipe da Casa Publicadora Word; mesmo que em
transição vocês são confiáveis e verdadeiros. Me honra estar
incluído em sua lista de nomes.

A minhas filhas: Jenna, Andrea e Sara; se no céu faltam três
anjos, eu sei onde encontrá-los.

A Kathy, Karl e Kelly Jordon; o nascimento deste livro
coincidiu com o falecimento de seu marido e pai, Kip. Na
complicada teia da publicação, sua figura se ergue por sobre as
demais. Nunca poderá ser substituído, e sempre será lembrado.
E, acima de tudo, a Denalyn; o que você tem feito em nossa
casa é nada, comparado com o que tem feito em meu coração.
Decore-o como quiser, meu bem.

1. UM CORAÇÃO COMO O SEU
Que aconteceria se por um dia Jesus se convertesse em você?

Que tal se por vinte e quatro horas Jesus se levantasse de
sua cama, andasse com seus sapatos, vivesse em sua casa, e
seguisse seu horário? Seu chefe seria o chefe dEle, sua mãe seria a
mãe Dele, suas dores seriam as dEle? Com uma exceção, nada em
sua vida muda. Sua saúde não muda. Suas circunstâncias não
mudam. Seu horário não se altera. Seus problemas não se
resolvem. Só ocorre uma mudança.
Que tal se, por um dia e uma noite, Jesus vivesse sua vida
com o coração dEle? O coração que você tem no peito tem o dia
livre e sua vida é dirigida pelo coração de Cristo. As prioridades
dEle governam suas ações. As paixões dEle impulsionam suas
decisões. O amor de Cristo dirige sua conduta.

Como seria? As pessoas notariam alguma mudança? Sua
família, veria algo novo? Seus colegas de trabalho, perceberiam
alguma diferença? Que tal os menos afortunados? os trataria da
mesma maneira? Que tal seus amigos? Detectariam mais alegria?
Que tal seus inimigos? Receberiam mais misericórdia do coração
de Cristo que do seu?

E você? Como se sentiria? O que essa mudança alteraria no
seu nível de tensão? Em seu aspecto? Em suas explosões
temperamentais? Dormiria melhor? Veria o pôr-do-sol diferente? A
morte? Os impostos? Necessitaria de menos aspirinas e calmantes?
Que tal sua reação às demoras no trânsito? (Isso dói, não?)
Temeria ainda o que hoje teme? Melhor ainda, continuaria fazendo
o que está fazendo?
Faria o que você planejou pelas próximas vinte e quatro
horas? Detenha-se e pense em seu horário. Obrigações, encontros,
saídas, compromissos. Com Jesus apoderando-se de seu coração,
mudaria alguma coisa?

Continue pensando nisto por um momento. Ajuste a lente da
sua imaginação até que tenha um quadro claro de Jesus guiando
sua vida, então aperte o obturador e fotografe a imagem. O que
você vê é o que Deus quer. Ele quer que você pense e atue como
Jesus Cristo (Veja Filipenses 2.5).
O plano de Deus não é nada menos que um novo coração. Se
você fosse um carro, Deus iria querer controlar seu motor. Se fosse
um computador, Deus controlaria os programas e o disco rígido.
Se fosse um aeroplano, tomaria assento na cabine de comando.
Mas você é uma pessoa, então Deus quer mudar seu coração.
Paulo diz:

"E vos renoveis no espírito da vossa mente; E vos revistais
do novo homem [que é ter um novo coração], que segundo
Deus é criado em verdadeira justiça e santidade" (Efésios
4.23–24 ACF).

Deus quer que você seja como Jesus. Quer que tenha um
coração como o Dele.

Vou correr um risco. É perigoso resumir em uma só
declaração verdades grandiosas, mas vou tentar fazê-lo. Se uma

frase ou duas pudessem captar o desejo de Deus para cada um de
nós, diria o seguinte:

Deus o ama tal como você é, mas se recusa a deixá-lo assim.
Ele quer que você seja simplesmente como Jesus.

Deus o ama tal como você é. Se pensa que Seu amor por
você seria maior, se a sua fé fosse maior, está enganado. Se pensa
que Seu amor seria mais profundo se os seus pensamentos o
fossem, equivoca-se de novo. Não confunda o amor de Deus com o
carinho das pessoas. O carinho das pessoas em geral aumenta
com o desempenho e diminui com os enganos. Mas não é assim
com o amor de Deus. Deus o ama exatamente como você é. Cito o
autor favorito de minha esposa:
"O amor de Deus nunca cessa. Jamais. Ainda quando o
desprezamos, o ignoramos, o rejeitamos, o menosprezamos, o
desobedeçamos, Ele não muda. Nosso mal não pode diminuir Seu
amor. Nossa bondade não pode aumentá-lo. nossa fé não ganha
Seu amor, assim como a nossa torpeza não o incomoda. Deus não
nos ama menos porque fracassamos, nem mais porque triunfamos.
O amor de Deus nunca cessa". 1
Deus ama você tal como você é, porém se recusa a deixá-lo
assim.

Quando minha filha Jenna tinha aproximadamente dois anos,
eu costumava levá-la a um parque perto de nosso apartamento.
Certo dia ela estava brincando num monte de areia, e um vendedor
de sorvetes se aproximou. Comprei o doce, e quando me virei para
entregá-lo a ela, percebi que ela estava com a boca cheia de areia.
Onde eu queria pôr algo saboroso, ela tinha colocado terra.
A amei com sua boca suja? É claro que sim. Era ela menos
filha minha porque sua boca estava cheia de areia? Lógico que não.
Eu a deixaria com areia na sua boca? Nem pensar. Eu a amava
exatamente como ela era, porém me recusei a deixá-la como estava.

Adaptado de "O trovão aprazível", Max Lucado, Editorial Betânia, Miami, Fl, p. 46 do
original em inglês.
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A levei até uma torneira e lhe lavei a boca. Por quê? Porque a
amava.

Deus faz o mesmo conosco. Nos carrega até a fonte. "Cuspa a
terra, meu bem", nosso Pai nos insta. "Tenho coisa melhor para
você". Então nos limpa de nossa imundícia: imoralidade, falta de
honra, prejuízos, amargura, avareza. Não gostamos que nos limpe;
algumas vezes preferimos a terra em vez do sorvete. "Posso comer
terra se quiser!", proclamamos e nos acabrunhamos. O que é
verdade; podemos. Mas se o fizermos, nós é que sairemos
perdendo. Deus tem uma oferta melhor. Quer que sejamos como
Jesus.
Não são boas notícias? Você não está entalado em sua
personalidade atual. Não está condenado ao "reino dos
resmungões". Você é maleável. Ainda que se tenha esmerado todos
os dias de sua vida, não precisa esforçar-se exageradamente o
resto de sua vida. E daí se você nasceu intolerante? Não precisa
morrer assim.

De onde tiramos a idéia de que não podemos mudar? De onde
vêm afirmações como "A preocupação faz parte da minha natureza",
ou "Sempre fui pessimista. Eu sou assim mesmo", ou "Tenho gênio
ruim. Não posso evitar". Quem disse? Será que diríamos coisas
similares a respeito do nosso corpo? "É minha natureza ter uma
perna quebrada. Não posso fazer nada para evitar". Com certeza
não. Se nossos corpos funcionam mal, buscamos ajuda. Não
deveríamos fazer o mesmo com nossos corações? Não deveríamos
procurar ajuda para nossas atitudes azedas? Não podemos pedir
tratamento para nossos ataques de egoísmo? Com certeza
podemos; Jesus pode mudar nossos corações. Ele deseja que
ganhemos um coração como o dEle.
Consegue imaginar uma oferta melhor?

O CORAÇÃO DE CRISTO

O coração de Jesus foi puro. Milhares adoravam o Salvador,
porém Ele estava feliz com uma vida simples. Havia mulheres que
o atendiam (Lc 8:1-3), contudo jamais foi acusado de pensamentos
luxuriosos;
sua
própria
criação
o
desprezou,
porém
voluntariamente os perdoou, antes mesmo que pedissem

misericórdia. Pedro, que acompanhou Jesus por três anos e meio,
o descreve como "um cordeiro sem mácula e sem contaminação" (1
Pedro 1:19). Depois de passar o mesmo tempo com Jesus, João
concluiu: "não há pecado nEle" (1 Jo 3:5).

O coração de Jesus foi pacífico. Os discípulos se
preocuparam como a necessidade de alimentar milhares de
pessoas, mas Jesus não. Agradeceu a Deus pelo problema. Os
discípulos gritaram de medo diante da tempestade, mas Jesus não.
Ele dormia. Pedro levantou sua espada para enfrentar os soldados,
mas Jesus não. Jesus levantou sua mão para curar. Seu coração
tinha paz. Quando seus discípulos o abandonaram, Ele se zangou
e foi embora? Quando Pedro o negou, Jesus perdeu a paciência?
Quando os soldados cuspiram no seu rosto, vomitou fogo sobre
eles? Nem pensar. Tinha paz. Os perdoou. Recusou a se deixar
levar pela vingança.

Também recusou se deixar levar por nada que não fosse seu
chamado do alto. Seu coração estava cheio de propósitos. A
maioria das vidas não se planejam para nada em particular, e
nada conseguem. Jesus se planejou para uma única meta: salvar a
humanidade de seus pecados. Pôde resumir sua vida com uma
frase: "o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia
perdido" (Lc 19:10, ACF). Jesus se concentrou de tal modo na sua
tarefa que soube quando devia dizer: "Ainda não é chegada a
minha hora" (Jo 2:4, ACF) e quando "Está consumado" (Jo 19:30,
ACF). Mas não se concentrou em seu objetivo a ponto de ser
desagradável.
Ao contrário. Que agradáveis foram seus pensamentos! As
crianças amavam sua companhia. Jesus pôde achar beleza nos
lírios, alegria na adoração e possibilidades nos problemas. Podia
passar dias com multidões de doentes e ainda sentir compaixão
deles. Passou mais de três décadas vadeando entre o lodo e o
lamaçal de nosso pecado, e ainda assim viu em nós suficiente
beleza para morrer pelos nossos erros.

Mas o tributo que coroa a Cristo é este: seu coração foi
espiritual. Seus pensamentos refletiam sua íntima relação com o
Pai. "Estou no Pai, e o Pai em mim", afirmou (Jo 14:11, ACF). Seu
primeiro sermão registrado começa com as palavras: "O Espírito do
Senhor é sobre mim" (Lc 4:18, ACF). Era "conduzido Jesus pelo
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