CORAÇÃO: UM GRANDE
OBSTÁCULO PARA MUDANÇA
“O Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse: "Ouvi o que este povo lhe disse, e eles têm razão em
tudo o que disseram. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para
obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para
sempre!" Deuteronômio 5.28-29

CORAÇÃO, UM ÓRGÃO VITAL

A Bíblia fala mais sobre o coração do que sobre poder, ele é um órgão tão vital para o ser humano que é tratado pelos escritores bíblicos como o centro pessoal da humanidade. Todas as referências bíblicas sobre este
órgão são desafiadoras. O próprio Jesus nos ensinou na parábola do semeador (Mt 13.19) que só vamos frutificar as sementes do Reino se nossos corações estiverem saudáveis.

PRIMEIRO CORAÇÃO

O primeiro coração que veremos hoje é o coração OBSTINADO. Este é um coração que tanto pode gerar
virtude como pode transformar essa virtude em uma teimosia pecaminosa que não se convence e nem
muda, mesmo diante de grandes evidências. Herodes é um exemplo de alguém com um coração obstinado.
Conforme lemos em Marcos 6.17-20, foi Herodes quem prendeu e mandou assassinar o profeta João Batista.
Mas nestes versos vemos que ele: 1. Ouvia e admirava as mensagens de João Batista (por temê-lo, chegou até
a protege-lo); 2. Reconhecia a santidade e a justiça de João; 3. Mesmo assim, foi dominado pelo pecado e
mandou matar o profeta de Deus. Tudo isso porque ele tinha um coração obstinado. João mostrou a Herodes
seus pecados, mas ele não aceitava e nem os admitia. Ele não reconhecia nem temia a Palavra de Deus. Por
isso, nunca se arrependeu e muito menos mudou sua vida. Assim são as pessoas com o coração obstinado.

SEGUNDO CORAÇÃO

O segundo coração é o coração CÉTICO. Este é um coração que não anda pela fé, só pelo que vê, toca e
experimenta. Vemos isso em João 20.24-29, onde é narrado o encontro de Jesus com o discípulo chamado
Tomé. Neste encontro, Jesus questiona o ceticismo do apóstolo que, mesmo depois de conviver mais de três
anos com Cristo, ver e experimentar milagres, ouvir testemunhos quanto à ressureição, não acreditava na
verdade da ressureição de Cristo. Esse coração cético de Tomé foi um grande obstáculo na sua vida, mostrando que seu ceticismo era fruto de: 1. Sua não compreensão quanto à mensagem de Jesus (Jo 14. 4-6) 2. Sua
formatação e enquadramento da fé — “só acredito se for assim, só é de Deus se acontecer assim” (Jo 20.25)
3. Sua visão terrena — ele acreditou na ressurreição de Cristo porque o viu (Jo 20.27-29). Jesus nos mostra, em
João 20.29, que as pessoas que creem não são pessoas sem dúvidas ou questionamentos, são sim pessoas
que, mesmo com dúvidas e questionamentos, creem.

VOCÊ TEM UM DESSES CORAÇÕES?

Se seu coração pode ser comparado a um destes exemplos tome cuidado, pois o obstinado pode se tornar
em “turrões”, pessoas teimosas, que não ouvem o outro lado, que não aceitam nem reconhecem erros, se
distanciando das pessoas à sua volta por se tornar insuportável. E o coração cético nos torna incrédulos,
pessoas religiosas, as quais acham que as verdades e as promessas de Deus são mitos, e só enxergam aquilo
que é natural, impedindo o próprio descanso em Deus.
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