CONSELHOS DE UM SÁBIO
“Já fui jovem e agora sou velho”. Salmos 37.25a
O salmista Davi se defronta nesse texto com a realidade temporal do ser humano. Quando foi chamado para ser rei, o filho de
Jessé, mais novo e menos valorizado, talvez jamais imaginasse que seria escolhido para algo dessa natureza, uma vez que era
um pastor de ovelhas e não um homem de guerra como seus irmãos, que tinham um “currículo” melhor para ocupar tal
função. No entanto, o profeta Samuel, que também se deixou enganar pelas aparências, aprendeu uma lição importante:
Deus vê o coração (I Samuel 16). Davi não teve uma vida perfeita, mas conheceu profundamente a Deus, inclusive, confiando
no perdão dos seus próprios pecados (Salmos 51). Na época da sua velhice, ao escrever o Salmo 37, como um sábio que
compreende a importância de olhar para trás e transmitir o que aprendeu da vida, ele revela alguns segredos importantes e
fundamentais para nós.
“Deleite-se no Senhor, e ele atenderá aos desejos do seu coração”. Salmos 37.4
A ordem “deleite-se” pode ser facilmente aplicada para alguém que encontrou um poço de prazeres e não quer mais sair
daquele local. É estar diante de algo que se deseja demais e ao invés de repressão encontrarmos motivação para atender
aquele desejo. Desejo e prazer não são palavras vistas normalmente como positivas no “crentês”, mas é exatamente isso que
Deus quer que tenhamos em relação a Ele. Infelizmente, em nossa vida com Deus, parece que focamos mais detidamente nas
abnegações e esquecemos de “treinar” o sentido dos prazeres para o objeto certo. Quando aprendermos a ter prazer em
Deus, essa experiência será tão maravilhosa que passaremos a querer a Sua vontade e termos alegria na obediência. Isso
mudará nossas orações, geralmente egoístas e nos fará compreender o que Ele realmente quer de nossas vidas. Assim, nosso
coração será Dele e vice-e-versa. Por isso nossos desejos serão atendidos e saciados.
“Entregue o seu caminho ao Senhor; confie nele, e ele agirá”. Salmos 37.5
Quando uma criança está aprendendo a caminhar, é comum a queda, a insegurança e o andar sem jeito. A nossa tendência é
querer segurá-la em nossas mãos para que ela não caia. No entanto, sabemos que é necessário que aprenda a andar sem a
ajuda dos adultos. Todos passamos por esse e outros aprendizados até saber executar todas as habilidades que possuímos e
nem percebemos que as temos. Andar com Deus é aprender a fazer o caminho inverso, ou seja, aprender a caminhar
segurando nas mãos do Pai. Essa dependência não ocorre com naturalidade, mas depende de uma “parceria” de cooperador
com o Senhor por meio, principalmente, de uma vida piedosa e das disciplinas espirituais. Quando aprendermos a andar
segurando a sua mão poderosa Dele, deixaremos de tentar agir e passaremos a contemplar a obra de Deus em nosso
caminho.
Pare, pense e seja feliz confiando
A única forma do ser humano aprender a ser feliz é buscando a alegria e o prazer na água que sacia para sempre nossa sede
(João 4). Somente por meio do pão da vida é que podemos encontrar alimento revigorante para o nosso apetite insaciável
(João 6.35). Jesus é o único caminho para nos deixar plenamente felizes.
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