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Queridos amigos, bom dia! Uma ótima terça-feira para você e 

todos os seus entes queridos. Hoje seguimos com mais um pouquinho do livro 
de Jó e, ao final, uma reflexão de Max Lucado sobre o furacão “Katrina”. Como 
vimos, Deus falou com Jó através de um furacão, de um redemoinho, ou de uma 
tempestade. Nesse diálogo travado entre Deus e Jó, tornou-se perceptível a 
nossa pequenez, pois o Senhor passa a dar um passeio por toda a criação para 
deixar patente que Ele tem o controle sobre tudo. 

   
No oriente antigo havia uma correlação entre sabedoria e 

exercício de controle. Exercício de autoridade. Quando Deus passeia pela 
criação e faz perguntas a Jó, a relação que vem na cabeça daquele servo é de 
as decisões tomadas por Deus exibem a sabedoria que Ele tem. 

  
Enquanto que a criação segue o seu curso, sob o comando de Deus, 

nós caminhamos para que os nossos “desejos” sejam cumpridos, a despeito do 
que o Senhor tem para nossa vida. Você já ouviu alguma felicitação com uma 
expressão do tipo “Que todos os desejos do seu coração sejam cumpridos!”? 
Será que dá asas aos desejos do nosso coração seria uma atitude de sabedoria? 
O profeta Jeremias já pensou sobre isto, sabia? E sabe o que ele falou? Fique 
atento as suas palavras: “O coração é mais enganoso que qualquer outra 
coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo?” (Jeremias 
17:9). 
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Nesse sentido é muito bom que Deus frustre os desejos do nosso 
coração, pode acreditar! Nosso ponto de vista é humano, limitado, muito 
diferente do de Deus. Faça sossegar os seus desejos, faça sossegar seus planos, 
deixe que Deus lhe dê resposta quando Lhe aprouver. Inclusive quando a 
resposta for NÃO.   

 
É, meus amados, na tempestade temos muito a aprender, 

especialmente quando essas nuvens negras surgem como resultado de 
“plantarmos vento” através da satisfação dos nossos desejos. 

   
Sigamos, adiante, com Max Lucado que vai deixar as claras as duas 

naturezas que nos habitam. Carne e Espírito, furacão e brisa suave, desejo do 
coração e o NÃO de Deus, tudo vai depender da natureza que almejamos 
alimentar. Segue adiante: 

    

A Natureza das Pessoas: Pecadores e Santos.  
  
Nós vemos os servos mais incríveis e histórias de abnegação e 

sacrifício. Nós vemos as pessoas dos conjuntos habitacionais salvando seus 
vizinhos, nós vemos funcionários públicos arriscando suas vidas por pessoas que 
nunca viram antes. Eu e minha esposa Denalyn visitamos um abrigo 
supervisionado por um de nossos vizinhos aqui em San Antonio. Conhecemos 
uma família de uns vinte primos e irmãos. Uma menina de seis ano contou para 
Denalyn sobre o homem de helicóptero que a salvou de uma varanda do terceiro 
andar e a levou para um lugar seguro. 

Aquela criança nunca saberá quem é aquele homem. Ele nunca 
buscará qualquer aplauso. Ele salvou a vida dela… tudo no trabalho diário dele. 
Nós vimos a humanidade no seu auge. E nós vimos a humanidade no seu pior.   

 
Pilhando. Brigando. Ouvimos histórias de estupros e roubos. 

Alguém disse, “Os céus declaram a glória de Deus mas as ruas declaram a 
pecaminosidade do homem.” As reportagens de Nova Orleans confirmaram a 
veracidade daquele ditado. Você pode imaginar não conseguindo dormir no 
abrigo do Superdome por temer que alguém poderia tentar estuprar sua filha 
se ela fosse para o sanitário no meio da noite?   

 
Somos pessoas tanto de dignidade como de depravação. O furacão 

tirou mais que telhados; tirou a máscara da natureza humana. O problema 
principal no mundo não é a Mãe Natureza, mas, a natureza humana. Tire as 
barricadas policiais, abaixe as cercas, e o verdadeiro “eu” é revelado. No 
íntimo, somos selvagens. 

   
Nós nascemos com uma mentalidade “eu primeiro”. Você não tem 

que ensinar para seus filhos a discutirem. Eles não têm que ser treinados para 
exigir seus direitos. Você não tem que mostrar para eles como se espernearem 
ou fazer bico, é a natureza deles… de fato, é a natureza de todos nós agir assim.   
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“Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido; cada 
um de nós seguia o seu próprio caminho” (Isaías 53:6 NTLH). 

  
A palavra escolhida por Deus para nossa condição caída é pecado. 

O pecado celebra o “Eu”. À mercê dos nossos próprios desejos, enveredamos 
por uma vida descontrolada de “… fazendo o que o nosso corpo e a nossa 
mente queriam” (Efésios 2:3 NTLH). 

  
Você não tem que ir para o Nova Orleans para ver o caos. Por causa 

de pecado, o marido ignora a esposa dele, os homens adultos seduzem os 
jovens. Os jovens tiram vantagem dos idosos. Quando você faz o que você quer 
e eu faço o que eu quero, a humanidade e civilidade implodem. 

  
E quando os Katrinas da vida chegam, nossa verdadeira natureza 

é revelada e nossa necessidade mais profunda é desvelada: uma necessidade 
mais profunda que comida, mais permanente que diques firmes. Nós 
precisamos, não de um sistema novo, mas de uma natureza nova. Nós 
precisamos ser mudados de dentro para fora.   
 


