
C A P Í T U L O  U M

Entre dois jardins

Minhas mãos tremiam enquanto eu discava o número para o 

qual já tinha ligado centenas, senão milhares, de vezes antes. 

Eram 5h34 da manhã. Eu soube, no minuto em que minha amiga 

atendeu, que o horror que eu acabara de descobrir, era real. 

Eu não queria que fosse. Quem sabe, se eu não contasse a nin-

guém, conseguiria negar a dor que estava ameaçando me con-

sumir por inteiro.

No entanto, fingir nunca melhora as coisas. Apenas faz com 

que você desmorone, enquanto sorri do lado de fora.

Isso não é jeito de viver!

Às vezes, para recuperar a sua vida, é preciso encarar a morte 

do que pensava que sua vida seria.

Eu sentia o reflexo da morte em meu rosto, quando ouvi 

minha amiga perguntar de forma sonolenta, mas aflita: “Alô! 

Lysa? Você está bem?”

Eu definitivamente não estava.

E não me sentiria bem por muito tempo ainda. Os sentimen-

tos de segurança e proteção que existiam em meu casamento, e 

que me aconchegaram por mais de duas décadas, foram repen-

tinamente arrancados, deixando meu coração brutalmente 

exposto e minha alma ferida.
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Mesmo agora, mais de dois anos depois do fato, ainda luto 

com a distância entre o que eu pensei que seria e o que se tor-

nou. Há dias em que me encontro muito distante de estar bem, 

que chego a “querer enviar uma mensagem de texto para esse 

sentimento e exigir o seu retorno.”

Mas isso não é algo que se limite à minha casa de tijolos bran-

cos. Esse pensamento ocorre, senão a todos, à grande maioria 

dos seres humanos. Ele vem como um 

sussurro através das pequenas decep-

ções. Um corte de cabelo ruim. Uma 

máquina de lavar louça que transborda. 

Um jantar que queima. Uma criança que 

não obedece. Uma balança que continua 

aumentando e uma conta bancária que 

continua diminuindo.

Então, o sussurro aumenta a sua voz 

quando uma amiga fica em silêncio por muito tempo. E por aí 

vai... O emprego que você não conseguiu. As palavras duras que 

lhe foram ditas por alguém de quem você ansiava ouvir uma pala-

vra de encorajamento. O sentimento latente de que seu casa-

mento esfriava, enquanto suas discussões esquentavam. Tudo 

isso acrescentado de um sentimento de solidão que você achava 

que não teria mais nessa fase de vida.

Então, o desapontamento ruge como o trovão batendo na 

terra quando chega um telefonema do seu médico e o diagnós-

tico vira a sua vida de cabeça para baixo. As situações conti-

nuam a surgir. O caso é descoberto. Os vícios, ocultados. O filho 

que parece que você não conhece mais. O incêndio. A falência. 

A separação. A morte que chegou tão inesperada que você con-

tinua ligando para o número deles, esperando que tudo seja um 

pesadelo e aguardando que respondam do outro lado da linha.

Não sabemos quando esses desapontamentos, tanto os 

grandes quanto os pequenos, chegarão à nossa vida. Eles 

Às vezes, para 

recuperar a sua 

vida, é preciso 

encarar a morte do 

que pensava que sua 

vida seria.
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simplesmente surgem do nada. São hóspedes inesperados com 

os quais não sabemos o que fazer.

Esse sentimento que vem junto com a decepção nos deixa 

exauridos.

Mas eu não preciso lhe dizer essas coisas.

Elas também lhe causam frustração e esgotamento.

A vida não é do jeito que achávamos que seria. 

Decepção. Quer você utilize essa palavra quer não, é indife-

rente. Ela está presente. E quero dar nomes aos sentimentos 

que estão nos afetando mais do que percebemos ou nos atreve-

mos a verbalizar.

Sentimos que a vida deveria ser melhor do que é. As pessoas 

deveriam ser melhores do que são. As circunstâncias deveriam 

ser melhores do que são. As finanças deveriam ser melhores do 

que são. E os relacionamentos também.

E sabe de uma coisa? É isso mesmo. Tudo deveria ser melhor 

do que é. Não é de se admirar que estejamos exaustas.

Fique aqui comigo e deixe-me compartilhar algo que Satanás 

lutou cruelmente para nos impedir de saber.

Você acha a decepção exaustiva e frustrante? Sabia que, 

potencialmente, ela pode ser algo bom? No entanto, só veremos 

esse lado, se confiarmos no coração do Doador.

Veja bem, uma decepção pode ser um presente de Deus, ape-

sar de não parecer. O presente é pontiagudo, fazendo com que o 

Doador possa até parecer cruel, pois, quando se vai desembru-

lhá-lo, os dedos chegam a sangrar. Eles se sentirão enganados e 

muito tentados a parar de acreditar que algo de bom poderá ser 

encontrado ali dentro. Certamente questionarão quem permitiu 

que as coisas acontecessem daquela maneira.

Tudo isso aconteceu comigo. Eu fiz muitas perguntas difí-

ceis, sacudida por soluços, sobre como Deus podia permitir que 

tudo aquilo acontecesse, quando liguei para minha amiga às 

5h34 horas da manhã.
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É bom que se diga que a decepção não significa que Deus 

está evitando nos dar coisas boas. Às vezes é a forma de Ele nos 

levar para casa. Só que, para que isso possa acontecer e possa-

mos entender corretamente o que realmente está ocorrendo, 

devemos dar um passo para trás e olhar o contexto da épica 

história do amor de Deus — Jesus, Aquele por meio de quem Ele 

resgata e reconcilia a humanidade para Si mesmo.

Vamos, então, fazer as nossas perguntas sobre o porquê 

de essas coisas estarem acontecendo. E então voltaremos a 

elas depois de estarmos mais bem equipados com as verda-

des por meio das quais poderemos processá-las. Vamos abrir 

as respostas de Deus, os caminhos de Deus, a Palavra de Deus. 

Eu prometo que você não encontrará nenhum ditado típico dos 

para-choques, frases que não ajudam, e muitas vezes ofendem. 

Juntos, vamos encontrar ajuda real e verdadeira esperança em 

um Deus que nos mantém seguros em meio a isso tudo. Vamos, 

então, começar do começo.

Gênesis nos diz que o coração humano foi criado na perfei-

ção do jardim do Éden.

Você pode imaginar como era o mundo quando Deus o criou? 

Quando Ele disse que tudo estava bom — muito bom! Tudo 

era perfeito.

A sinfonia da perfeição encheu a atmosfera. Tudo se encai-

xou e fluiu em completa harmonia. A música soava com os mais 

ricos tons, e a dança era com estrita precisão. Não havia nada 

que não fosse certo, nenhum sentimento inadequado. Tudo era 

lindo, pacífico e gratificante. Havia paz perfeita nos relaciona-

mentos. Adão e Eva estavam perfeitamente conectados um ao 

outro e viviam na presença perfeita de Deus. Era o paraíso com 

uma intimidade única, onde Deus interagia diretamente com 

Adão e Eva. Havia uma provisão perfeita, e perfeito também era 

o cumprimento de Seu propósito. Não havia tristeza, confusão 

ou injustiça. Não havia doença, divórcio, depressão nem morte. 
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“DECEPÇÃO  
não significa que Deus 

está evitando nos dar 

coisas boas. Às vezes é 

a forma de Ele nos levar            

para casa.”
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Não havia motivos desalinhados, não havia manipulações nem 

intenções maliciosas.

Era tudo o que se pode imaginar e muito mais.

Foi assim que o coração humano foi criado, no contexto da 

perfeição do jardim do Éden. Só que não vivemos mais lá.

É por isso que nossos instintos continuam difundindo a men-

tira de que a perfeição é possível. Temos imagens de perfeição 

gravadas no próprio DNA de nossa alma.

Nós perseguimos isso. Nós focamos nossas câmeras ten-

tando capturá-la. Tiramos inúmeras fotos, na esperança de 

encontrá-la. No entanto, até mesmo as nossas melhores fotos 

precisam ser corrigidas, filtradas e recortadas.

Fazemos de tudo para que os outros pensem que a imagem 

publicada é verdadeira. Porém, todos nós conhecemos a ver-

dade. Todos nós percebemos a farsa. Todos nós enxergamos 

que o imperador está nu.1 Mas lá estamos nós, batendo palmas, 

seguindo adiante, participando do jogo. Tentando acreditar que 

talvez, apenas talvez, se nos aproximarmos de algo que pareça 

perfeição, isso nos ajudará a captar um pouco daquele brilho 

para nós mesmos.

Mas sabemos que até mesmo a mais brilhante das luzes acaba 

se esvanecendo. O novo sempre se torna velho. Seguidores dei-

xam de seguir. As mesmas pessoas que nos ajudam a levantar, 

acabam nos deixando para baixo. Os aspectos mais integra-

dos da vida laceiam, se desfazem e se desintegram diante de 

nossos olhos.

Então, ficamos profundamente decepcionados.

Porém, não estamos falando sobre isso.

Não temos a permissão para, nem sabemos como, processar 

nossas decepções. Especialmente em nossos grupos de estudo 

bíblico ou nas reuniões dominicais da igreja. Isso ocorre porque 

1[NT]: Famosa lenda de Hans Christian Andersen.
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a fala de todos é: “Seja grato e positivo e deixe sua fé dominar 

seus sentimentos”.

Eu acredito que precisamos ser gratos e positivos e deixar a 

nossa fé dominar nossos sentimentos. Porém, também acredito 

que há um lado perigoso em calar-se e fingir que não estamos 

exaustos por causa das nossas decepções.

Os desapontamentos silenciosos, não verbalizados, represa-

dos, permitem que Satanás fabrique suas mais ardilosas armas 

contra nós e contra os que amamos. É a sedução sutil que nos 

deixa sozinhos com nossos pensamentos e abre nossos ouvidos 

para seus sussurros, os quais ampliam nossas decepções e nos 

conduzem a escolhas destrutivas.

Se o inimigo conseguir nos isolar, ele conseguirá nos influenciar.

Sua porta de entrada favorita é através das nossas decep-

ções. O inimigo entra como um sussurro, permanece como uma 

brisa suave e se torna uma tempestade daquelas que não se vê 

chegando. Seu insaciável apetite por destruição desencadeia 

um enorme tornado, que vai assolando tudo ao redor, exata-

mente como planejado. Ele não mais sussurra para as nossas 

decepções tentando nos enganar. Ele cresce para nos esmagar.

Conselheiros de toda parte estão 

dizendo às pessoas de coração partido, 

sentadas em sofás encharcados em 

lágrimas, que uma das razões de seus 

relacionamentos terem falhado foram 

as conversas que vocês precisariam ter 

tido, mas que nunca aconteceram.

Se não houver uma maneira de processarmos as nossas 

decepções, ficaremos tentados a deixar que Satanás reescreva 

a história de amor de Deus como uma narrativa negativa, dei-

xando-nos desconfiados do nosso Criador. Por que Ele criaria 

nosso coração na perfeição do jardim do Éden sabendo que, por 

causa dos nossos pecados, não viveríamos lá?

Se o inimigo 

conseguir nos 

isolar, ele 

conseguirá nos 

influenciar.
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Quero dizer, uma vez que Adão e Eva pecaram, Deus não 

poderia tirar a consciência e o desejo de perfeição do cora-

ção deles em vez de bani-los do jardim? Sim, Ele certamente 

poderia ter feito isso. Só que tirar o motivo de nossa decep-

ção também nos rouba a esperança gloriosa do lugar para onde 

estamos destinados.

Lembre-se: essa é uma história de amor. E nunca aprecia-

remos, ou mesmo desejaremos, a esperança do nosso Maior 
Amor se os amores menores não nos desapontarem. A angus-

tiante sensação de desapontamento geral deste lado da eterni-

dade cria um descontentamento com este mundo que nos leva 

a desejar o próprio Deus — e o lugar onde iremos andar com 

Ele novamente no jardim. Lugar em que finalmente teremos 

paz e segurança. No qual nossos olhos jamais verterão lágrimas. 

E... onde nenhum coração jamais será partido.

Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, e é ali que lemos sobre o 

primeiro jardim do Éden. Mas não podemos nunca nos esquecer 

de que as Escrituras terminam com o Éden restaurado, no final 

do Apocalipse, o último livro.

Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: “Agora o taber-

náculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles 

serão os seus povos; o próprio Deus estará com eles e será o seu 

Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais 

morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem 

já passou”. Aquele que estava assentado no trono disse: “Estou 

fazendo novas todas as coisas!” E acrescentou: “Escreva isto, pois 

estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança”. (Ap 21.3-5)

Observe as palavras repletas de sentimento utilizadas 

para descrever o mundo que habitamos: tristeza, choro e dor. 

A decepção geral quase sempre implica lágrimas abundantes. 

Como falamos anteriormente, tudo deste lado da eternidade 

está em decadência. Isso é simplesmente o resultado natural de 
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o pecado ter entrado na equação. Dias brilhantes tornam-se noi-

tes escuras. O riso da vida é eclipsado pelas lágrimas da morte. 

O entusiasmo do momento atual é arrancado pela decepção 

do momento seguinte. Essa constante ameaça aos nossos mais 

profundos sentimentos nos leva à depressão, ansiedade, insen-

sibilidade e, sendo bem sincera, a um ceticismo no que se refere 

à bondade de Deus.

A não ser que...

Tenhamos a percepção de que todas essas duras realida-

des não são o fim, mas um espaço intermediário temporário. 

Não é lugar para afundar e permanecer, mas um espaço no 

qual temos que aprender a equilibrar fé e sentimento. Eu pre-

ciso desse equilíbrio. Há momentos em que, honestamente, eu 

desejo levantar meus punhos e, em total frustração, gritar sobre 

a injustiça geral. Negar dar voz a qualquer desses sentimentos 

é negar minha humanidade. Por outro lado, permitir que meus 

sentimentos sejam minha única voz roubará a minha alma das 

perspectivas terapêuticas com as quais Deus quer me consolar e 

me levar adiante. É praticamente certo que meus sentimentos e 

minha fé entrarão em conflito entre si. Meus sentimentos veem 

situações assoladoras como sendo uma dor absolutamente des-

necessária com cheiro de esterco. Minha alma enxerga a mesma 

situação como um fertilizante para um futuro melhor. Ambas 

as perspectivas são reais e me puxam em diferentes direções, 

resultando em uma luta sem fim. Viver em equilíbrio significa 

reconhecer meus sentimentos, mas também significa seguir em 

frente, deixando minha fé liderar.

Deus sabe que, antes de habitarmos eternamente com Ele, 

teremos que aprender a sermos bons “equilibristas”. Você con-

segue ver o encorajamento que Deus está nos dando por meio 

da passagem de Apocalipse 21, ajudando-nos com esse apren-

dizado, quando nossos sentimentos nos imploram que duvide-

mos de nossa fé? Ele porá um fim em tudo isso, interrompendo 
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a decadência, a morte e a desilusão total. Ele fará novas 

todas as coisas!

Nesse jardim do Éden restaurado, a maldição será eliminada 

e a perfeição nos cumprimentará como um amigo de longa 

data. Não haverá diferença entre a expectativa e a experiên-

cia. Elas serão a mesma coisa. Não vamos nos machucar. Não 

nos feriremos. Não ficaremos desapontados e não viveremos 

decepcionados com as pessoas, nem com nós mesmos, nem 

com Deus. Nossos sentimentos e nossa fé estarão de acordo. 

Retornaremos a uma pureza de emoção em que será possível 

vivenciar o melhor do nosso coração, trabalhando em conjunto 

com os absolutos da verdade.

No novo Éden, não haverá luta entre nossos sentimentos 

e nossa fé, porque não haverá discrepâncias sobre a natu-

reza de Deus. Não haverá corrupção na criação de Deus. Não 

haverá questionamentos sobre o motivo de Deus permitir que 

as coisas aconteçam. E não haverá medo de que as coisas não 

saiam bem.

Lá, estaremos bem, porque o equilíbrio será natural: seremos 

inteiros, completos, protegidos, seguros, confiantes, vitorio-

sos. E assim se fará um círculo perfeito em nossa compreensão 

da verdade.

Porém, como disse no início, nós não vivemos na perfeição do 

Éden, nem no Éden restaurado que ainda está por vir. Por isso, 

devemos hoje entender a nossa necessidade do equilíbrio entre 

fé e sentimento, neste espaço entre os dois jardins. E devemos 

aprender a viver e a amar, no ritmo imperfeito de nossa desa-

jeitada humanidade, tentando permanecer compassados dentro 

de uma sinfonia divina.

Cantaremos, às vezes, uma letra errada com a música.

Cantaremos fora do tom e fora do ritmo.

Erraremos algumas notas, para cima ou para baixo.
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Mas, se a sinfonia de Deus continuar a tocar alto e forte como 

a trilha sonora definitiva de nossa vida, vamos conseguir voltar 

para a música. Vamos sentir como retomar o ritmo. Vamos vol-

tar à afinação.

É mais ou menos como quando eu canto no meu carro 

seguindo uma música com um arranjo benfeito. Com essa trilha 

sonora, canto maravilhosamente. Mas não é porque, de repente, 

me tornei uma grande musicista. É porque o fundo musical está 

mais alto que minha voz, guiando-me, segurando-me na tonali-

dade e ritmo. Nesse caso, “eu até que engano bem”, porque não 

estou cantando sozinha.

Mas, os céus me ajudem, se eu desligar o rádio e pegar um 

microfone para fazer um solo!

Eu não canto bem. Transformo uma linda música em um 

emaranhado irreconhecível de sons desagradáveis e acabo con-

tribuindo com o barulho caótico deste mundo. Porém, sentirei 

falta da gloriosa trilha sonora feita por Deus para me lembrar 

da épica história de amor que estou destinada a viver com o 

Grande Amor da minha alma.

Então... Esse é o propósito deste livro. Claro e simples. 

Eu quero aprender a viver em equilíbrio nesta vida entre os dois 

jardins. E quero abrir o presente da decepção e liberar a atmos-

fera de esperança que há nele. Sou muito grata por podermos 

fazer isso juntas.
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Indo à fonte
O coração humano foi criado no contexto 
da perfeição do jardim do Éden. Só que 
não vivemos mais lá. 

Lembre-se
• Às vezes, para recuperar a sua vida, é preciso encarar 

a morte do que pensava que sua vida seria.

• Desapontamento é sentir que as coisas deveriam ser 

melhores do que são.

• Decepção não significa que Deus está evitando nos 

dar coisas boas. Às vezes é a forma de Ele nos levar 

para casa.

• Se o inimigo conseguir nos isolar, ele conseguirá 

nos influenciar.

• Nunca apreciaremos, ou mesmo desejaremos, 

a esperança do nosso Maior Amor se os amores 

menores não nos desapontarem.

• Deus sabe que, antes de habitarmos eternamente 

com Ele, teremos que aprender a sermos bons 

“equilibristas”. 

• No novo Éden, estaremos bem porque o equilíbrio 

será natural. 

Receba
Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: “Agora o 

tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele 

viverá. Eles serão os seus povos; o próprio Deus estará com 
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eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda 

lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, 

nem dor, pois a antiga ordem já passou”. Aquele que estava 

assentado no trono disse: “Estou fazendo novas todas as 

coisas!” (Ap 21.3-5)

Reflita 
• Que decepções você está enfrentando atualmente?

• Há alguma inverdade que, há tempos, você acredita 

sobre suas decepções?

• Ao olhar para trás e considerar o passado, que 

presentes surgiram de suas decepções?

• De que maneiras você pode precisar aprender a 

equilibrar sua fé com seus sentimentos no momento 

atual de sua vida?

• Como esse ensinamento sobre o jardim do Éden ajuda 

a entender melhor o que você está passando?

Oração
Pai,

Viver neste meio desordenado entre os dois jardins é 

muito desafiador. Ensine-me a equilibrar minha fé com 

os meus sentimentos, quando a vida trouxer desilusões 

que nunca imaginei. Minhas decepções não parecem ser 

um presente, mas confiarei no Senhor — que é doador de 

bons presentes. Conceda-me um alento de esperança em 

minha vida agora, eu oro.

 Em nome de Jesus. Amém.


