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1. Palavra de Deus (Teologia cristã)

Para minha irmã, Angee.

Aquela que me conhece há mais tempo que todas as
outras pessoas, que me ama melhor e que modela
de maneiras extraordinárias a mensagem de
Redescobrindo a beleza da vida.
Você foi pura loucura para mim quando nasceu.
Eu estava espantada com a ideia de a mamãe
pensar que ter outro bebê era boa.
Você foi pura mágica para mim quando percebi
que você limparia meu quarto por uns trocados.
Desculpe-me por isso e pelas tortas de barro.
Você foi puro mistério para mim quando eu era uma
nerd estudiosa; e você, a célebre líder de torcida.
Você foi pura bravura para mim quando atravessou
seu período mais duro na vida com coragem, graça e
amor inabaláveis por seus filhos maravilhosos.
Você foi puro amor para mim quando atravessou
comigo o período mais difícil da minha vida
segurando minha mão e meu coração com
sentimento ardente de proteção e ternura absoluta.
Você é minha favorita, minha melhor amiga, minha
parceira (com medo de altura) de aventura na vida e
uma das melhores dádivas que Deus já me deu. Angee,
amo você para sempre e gosto de você sempre.
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Em meio ao sofrimento
que você não causou,
à mudança que você não quis
ou à realidade que você
não sabia estar chegando...
sua vida ainda pode ser bela.
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O

processo antes
da promessa

Esperei com paciência no Senhor,
e ele se inclinou para mim,
e ouviu o meu clamor.
Salmos 40:1, ARC

Alguma decepção profunda em sua vida parece estar se
prolongando demais? Você sente como se fizesse a mesma oração vez após vez com pouca ou nenhuma mudança
na situação?
Entendo como isso é difícil. Nos últimos anos atravessei
um dos períodos mais dolorosos na minha família, no meu
casamento e na minha saúde. E embora as circunstâncias de
sua vida possam ser diferentes, provavelmente você também
tem seus momentos de luta com lágrimas no meio da noite.
Há lembranças que ainda doem. Realidades que fazem
você se perguntar se sentirá normal de novo. Sofrimentos que parecem eternos. E você fica desapontada por não
estar vivendo hoje as promessas de Deus que implorou para
que acontecessem.
Em seus momentos mais privados, você quer gritar palavras que não usa perto de suas amigas e irmãs em Cristo a
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respeito da injustiça disso tudo. Mas, aí, voltam os momentos de esperança... quando você quer elevar louvores e orações honestos e declarar que Deus
é bom mesmo quando a situação
Sofrer, mas
não parece boa.
ainda esperar —
E essa é a situação em que
essa é a jornada encontramos Davi no salmo 40.
Nos dez primeiros versículos, Davi
humana.
louva a Deus por ter sido liberto,
mas, a seguir, nos versículos 11 a 17, ele clama a Deus a fim
de que seja liberto de novo. Davi estava sofrendo, mas ainda esperava no Senhor.
Esperar não significa ignorar a realidade. Nada disso,
esperar significa reconhecer a realidade no mesmo sopro
que reconhecemos a soberania de Deus — sua capacidade e seu poder absolutos para operar da maneira que
achar melhor.
Nossa esperança não pode depender da mudança de
uma circunstância ou de outra pessoa. Nossa esperança
tem de depender das promessas imutáveis de Deus. Esperamos pelo bem que sabemos que Deus, no final, trará a
nossa situação, quer esse bem seja compatível com nossos desejos quer não. E isso às vezes leva um tempo. O
processo exige com frequência que sejamos perseverantes
e pacientes.
Honestamente, sei que o processo pode ser um pouco
opressivo.
Quero a bênção prometida em Salmos 40:4: “Como é
feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança”, mas
esqueço que esse tipo de confiança em Deus é muitas vezes
forjado no crisol da temperança. Deus está me escolhendo
pessoalmente para viver uma de suas promessas.
14
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É uma grande honra, mas nem sempre parece assim.
Tenho de atravessar os lugares baixios do processo antes
de estar perfeitamente equipada para viver a promessa.
Lemos sobre alguns dos lugares baixios do processo nos
versículos de 1 a 3 do salmo 40:
Coloquei toda minha esperança
no Senhor;
ele se inclinou para mim
e ouviu o meu grito de socorro.
Ele me tirou de um poço de destruição,
de um atoleiro de lama;
pôs os meus pés sobre uma rocha
e firmou-me num local seguro.
Pôs um novo cântico na minha boca,
um hino de louvor ao nosso Deus.
Muitos verão isso e temerão,
e confiarão no Senhor.
No versículo 1, a ideia de esperar com paciência é incrivelmente importante nesse salmo. A palavra hebraica para
“esperar” indica continuidade e tem um sentido de expectativa e esperança vivas.
Assim, enquanto quero uma rocha firme na qual permanecer, tenho primeiro de esperar com paciência o Senhor
me levantar do lodo e da lama e pôr meus pés em lugar
firme. A palavra “pôr” no original hebraico é “qum”, cujo
sentido é “levantar ou tomar posição”. Deus tem de me conduzir pelo processo de me libertar do qual tem me mantido cativa antes que eu possa tomar uma posição.
Também quero esse novo cântico prometido nesse salmo.
Você percebeu o que vem diante da promessa de um novo
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cântico? O clamor de muitos pela ajuda do Senhor. Os cânticos de louvor mais poderosos são com frequência gritos
guturais de sofrimento transformados em belas melodias.
Sei que isso é difícil. Então, deixe-me ser aquela que
se inclina e sussurra estas palavras para você enquanto
começamos essa jornada juntas: “Deus está trabalhando
as situações. Ele não está distante. Está bem aqui conosco. Precisamos nos apegar a essa esperança. Acreditar nela.
Vivê-la. Bem aqui e bem agora. Mesmo que nossas orações
não sejam atendidas da maneira e no tempo que queremos. Mesmo quando esse processo parece uma bagunça,
confiamos que Deus é bom”.

Senhor Deus, sei que operas com frequência
de maneiras que não entendo. Há partes da
minha história que parecem incrivelmente
difíceis de viver, mas confio que estás fazendo
algo belo até mesmo dessas partes da minha
vida. Em nome de Jesus, amém.
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