UM CORAÇÃO CURADO
“Se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da
lepra”. (2 Reis 5:3)
A Bíblia conta a história de uma menina, da qual Deus se reservou o direito de
não registrar o nome nas Escrituras. Ela foi retirada de sua terra para se tornar
escrava em uma terra desconhecida e, possivelmente, viu seus pais e boa
parte do seu povo, serem mortos em uma batalha cruel. Ela se tornou escrava
da mulher de Naamã (o general responsável pela batalha que destruiu sua
terra), e este sofria de lepra. Exposta de uma situação de dor, sofrimento e
perdas irreparáveis, certamente teria todas as razões para se tornar uma
pessoa amargurada, ferida ou vingativa. Entretanto, ela oferece uma
oportunidade de cura e salvação para Naamã. A menina o orientou a ir a Israel
e ali, através do profeta Eliseu, o general foi curado. Naamã, que antes vivia
uma vida de idolatria, agora declara: “Agora sei que não há Deus em nenhum
outro lugar, senão em Israel”.
Há muitos que reagem como leões diante de circunstâncias que ferem a sua
alma. Fatalmente são essas mesmas pessoas que vivem à margem dos planos
que Deus tem para suas vidas. Quanto mais defendem seus argumentos, mais
se afastam da vontade de Deus. Quanto mais têm sede de vingança, mais se
machucam. Pessoas que escolhem adoecer e, assim, tornam-se incapazes de
refletir Jesus através de suas vidas. Refletir Jesus é refletir o Cordeiro que
permaneceu mudo diante dos seus tosquiadores (Atos 8:32). É orar: “Pai,
perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem” (Lucas 23:34). É abrir mão dos
seus argumentos para amar seus inimigos e orar pelos que os perseguem (Mt
5:44). É não deixar que a ira se transforme em pecado (Ef. 4:26), mas crer que
nosso Deus é o Justo Juiz e que toma para Si as nossas causas. Por causa da
atitude de uma menina, toda a Síria testemunhou a existência de um Deus
vivo e verdadeiro. O que Deus é capaz de fazer através de um coração curado?
Irmão Thiago Pires (Para a Tua glória – Wbooks Editorial)
“Senhor Jesus, cura o meu coração de todas as feridas e marcas do passado.
Dá-me um coração restaurado e livre de toda prisão emocional. Ajuda-me a
perdoar e a ser benção na vida daqueles que me fizeram algum mal”.

