Um coração com o do rei
Igreja em Campinas ago/2018

Davi?
Estava lendo a alguns dias o velho testamento, entre os livros de Reis e Crônicas, e num
determinado momento algo chamou muito minha atenção. Não vi nenhum rei agir como o
rei Davi agiu, com o coração 100% submisso ao Senhor.
Encontrei coisas como:
2 Crônicas 25:2 (Amazias de Judá) Fez ele o que era reto perante o SENHOR; não, porém,
com inteireza de coração.
2 Crônicas 26:16 (Uzias de Judá, filho de Amazias) Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se
o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o SENHOR, seu Deus,
porque entrou no templo do SENHOR para queimar incenso no altar do incenso.
Tinha certeza que o tema da palavra seria esse – “um coração com o de Davi”!
Até que durante aquela semana sentei para preparar a palavra e encontrei uma outra que
ministrei em jul/2013 com o tema “De quem é o seu coração?”.
Nela encontrei esse texto:
2 Reis 23:25 (NTLH) - Não houve antes nenhum rei como ele, que servisse a Deus, o SENHOR,
com todo o seu coração, mente e força, obedecendo a toda a Lei de Moisés; e depois nunca
houve outro rei igual a ele.
Só que a palavra aqui fala do Rei Josias! E lá se foi toda a estrutura da palavra que eu tinha
imaginado...
Mas no final das contas essa palavra, de 2013, resume e explica muito melhor o incômodo
que eu estava sentindo ao ler sobre o coração dos reis de Israel e Judá!
Então quero falar um pouco sobre o coração que devemos ter.

De TODO o coração
Existem dezenas de textos na palavra que usam a expressão “de todo o teu coração”.
Vejamos alguns:
Jeremias 29:13 - Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
Usualmente pensamos nesses textos como um incentivo a buscarmos o Senhor com
bastante esforço, empenho e insistência, não? Ou só eu entendia esse texto assim?
Só que não é isso que o Senhor está dizendo. Não é por força, insistência e empenho,
mas de TODO O CORAÇÃO! Buscaremos e acharemos quando buscarmos de TODO
nosso coração, com nosso coração por completo, em total obediência e total
submissão!
Vejamos outro texto:
Deuteronômio 10:12 (NTLH) - Povo de Israel, escute o que o SENHOR Deus exige de você. Ele
quer que vocês o temam e sigam todas as suas ordens; quer que o amem e que o sirvam com
todo o coração e com toda a alma.
Temer, seguir as ordens, amar e servir – com todo o coração e com toda a alma!
Aqui o Senhor acrescenta também nossa alma, nossos desejos e vontades!
Voltando ao texto do Rei Josias:
2 Reis 23:25 (NTLH) - Não houve antes nenhum rei como ele, que servisse a Deus, o SENHOR,
com todo o seu coração, mente e força, obedecendo a toda a Lei de Moisés; e depois nunca
houve outro rei igual a ele.
O Senhor acrescenta ainda mais uma dimensão – nossa força! Aí sim estão nosso
empenho, disposição e esforços. Ou seja, o Senhor deseja ver todo nosso ser a seu
serviço, ao seu dispor. Tudo o que somos e tudo o que podemos fazer.
Porém, o profeta Jeremias nos adverte do seguinte:
Jeremias 17:9-10 - Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente
corrupto; quem o conhecerá? Eu, o SENHOR, esquadrinho o coração, eu provo os
pensamentos; e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas
ações.
Jeremias fala aqui de coração, pensamentos e ações.
Podemos dizer então que é uma decisão ter todas essas coisas – coração, alma e força
– entregues ao senhorio de Cristo.

Cingir o entendimento
1 Pedro 1:13 - Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente
na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência,
não vos amoldeis às paixões que tínheis anteriormente na vossa ignorância;
Cingir (anazonnumi) - metáf. estar preparado, metáfora derivada da prática dos orientais
que para movimentar-se com mais naturalidade, estavam acostumados, quando iniciando
uma jornada ou engajando-se em algum trabalho, a ajustar suas vestes longas e ondeantes
ao redor de seus corpos e prendê-las com um cinto de couro.
[demonstrar como eram ajustadas as vestes – lençol e cinto]
“Entendimento” é o que preenche nossa mente. Ali estão armazenados o conhecimento, a
razão, a capacidade de análise, etc.
Devemos estar preparados, e mais que isso, ajustar o longo conhecimento que recebemos
ao longo do tempo bem próximo ao nosso corpo (realidade), para não tropeçarmos nele!
Na sequência Pedro adverte que não devemos permanecer no hábito das paixões que
tínhamos anteriormente.
Isso quer dizer que, mantendo as mesmas práticas baseadas nas paixões e emoções na
nossa vida, corremos muito risco de perdermos a sobriedade, e não mantermos nosso
conhecimento ajustado ao “movimento”.
As paixões e emoções procedem do nosso coração. Pedro está criando uma conexão aqui
entre nosso entendimento (mente) e nossas paixões (coração).
Na carta aos efésios, Paulo também usa o termo “cingir” quando fala da armadura que
Deus nos dá. Só que esse texto é bem mais forte na versão A Mensagem:
Efésios 6:10-18 (A Mensagem) - Para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês
sejam fortes. Tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês — armas eficazes, feitas
com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do Diabo. Não
se trata de um jogo com amigos no fim de semana, uma diversão esquecida em poucas horas.
É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o Diabo e seus anjos.
Estejam preparados. Vocês lutam contra algo muito maior que vocês. Aceitem toda a ajuda
que puderem, toda arma que Deus providenciou, para que no fim da batalha vocês ainda
estejam de pé. Verdade, justiça, paz, fé e salvação são mais que palavras. Aprendam a utilizálas. Vocês vão precisar delas a vida inteira. A Palavra de Deus é uma arma indispensável. A
oração também é essencial nesta luta incessante. Orem o tempo todo, e com fé. Orem pelos
irmãos na fé. Mantenham os olhos abertos. Encorajem-se mutuamente, para que ninguém
venha a cair ou vacilar

Estamos em guerra! A coisa é ainda mais séria! Essa é uma descrição muito clara.
Mas voltando na tradução que estamos acostumados, Paulo fala de nos revestir (ou
simplesmente, vestir) com uma armadura, onde entre outras coisas, devemos:
• nos cingir com a verdade, ou seja, ajusta-la bem ao redor do corpo!
• nos revestir da justiça, ou seja, vestirmos essa característica.
E o que é “justiça” aqui?
Justiça (dikaiosune) n f 1) estado daquele que é como deve ser, justiça, condição aceitável
para Deus 1b) integridade; virtude; pureza de vida; justiça; pensamento, sentimento e ação
corretos
E onde fica tudo isso? No nosso coração! Integridade, virtude, pureza, justiça, pensamento,
sentimento e ação! Tudo no coração. E a couraça é justamente a parte da armadura que
protege nosso coração!!!
Ou seja, para proteger nosso coração devemos andar em justiça, na condição que é
aceitável para Deus. Nós vestimos uma couraça quando andamos nessa condição!
Aleluia!!!
Provérbios 4:23 - Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem
as fontes da vida.

O querer e o realizar
Daí vem um texto que leva tudo isso para um outro nível:
Filipenses 2:13 - porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo
a sua boa vontade.
De certo modo, olhando a tradução em outros idiomas vemos que o entendimento mais
correto para esse texto é:
Deus é quem gera em nós tanto os desejos como a habilidade para realizar o que agrada a
Ele!
Isso é tremendo, é maravilhoso! Significa que se nossa vida é Dele, se abrimos mão de
nossa vontade para realizar apenas a Dele, nosso coração vai ser mudado! Nossos desejos
serão restaurados para o que era propósito do Senhor quando Ele nos criou!!!
Essa compreensão ainda nos ajuda a entender outros textos como:

1 João 5:14,15 - E esta é a confiança que temos para com ele: que, se pedirmos alguma coisa
segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe
pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito.
Já vimos que precisamos cingir, ajustar bem o nosso entendimento e guardar nosso
coração, mas ainda permanece a pergunta: de quem é o seu coração?
2 Crônicas 16:9 - Porque, quanto ao SENHOR, seus olhos passam por toda a terra, para
mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele;
Como disse John Eldredge em um artigo recente:
“Acreditar em Deus não é a mesma coisa que ter união com Deus, fazer várias atividades
para Deus não é o mesmo que ter união com Deus, obedecer a Deus não é necessariamente
ter união com Deus. Todas essas coisas podem ser feitas mesmo havendo uma distância entre
nossa alma e Deus. Você pode ler tudo sobre a Itália, mas isso é muito diferente do que
realmente morar lá. Você pode fazer coisas para o seu cônjuge, mas isso não é o mesmo que
estar unido a ele.”
O Senhor tem se mostrado forte para você? Como tem sido sua vida? Você tem desfrutado
da força que vem do Senhor???
De quem é o seu coração? Quem está no governo realmente?
De quem é TODO o seu coração?

