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A
KARSTEN E SHELLY,
cujo coração
“experimentou grandes promessas e esperanças”
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Prefácio
e
oração

E

spero que não se importe se eu começar este livro orando por
você. Há uma razão. Depois de todos os nossos esforços de
dizer e fazer o que é preciso, apenas Deus pode criar a alegria
em Deus. Por isso que os antigos santos não só buscavam a alegria como
também oravam por ela: “Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens
afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade” (Sl 90.15).
A satisfação com a beleza de Deus não chega de forma natural para as
pessoas pecadoras. Por natureza, temos mais prazer nas dádivas de Deus do
que nele mesmo. Sendo assim, este livro é um chamado para uma mudança
profunda e radical – que apenas Deus pode efetuar.
No entanto, se não acreditasse que Deus usa meios para despertar a
alegria nele, eu não teria escrito este livro. Espero que você o leia e que os
olhos de seu coração se abram a Deus, que é infinitamente desejável. Ele se
fez conhecer em seu Filho, Jesus Cristo, que é “o resplendor da glória e a
expressão exata do seu Ser” (Hb 1.3). Ver e desfrutar dessa glória é a fonte
de toda alegria infinda.
Uma pessoa me perguntou por que não coloquei o capítulo 12 no
início para depois discutir a solução do problema. O título do capítulo 12
é “Quando as trevas não se dissipam”. A razão é que sou incapaz de
solucionar esse problema. Deus, porém, pode fazê-lo. Em seu devido
tempo, ele o fará, para todos os que experimentaram sua graça salvadora.
“Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã” (Sl 30.5).
E quando vem, ela vem de Deus e não deste livro. O capítulo 12 está no
final porque, quando termino de fazer tudo o que consigo, as trevas ainda
podem permanecer. Espero que você não se desespere, mas que se volte
para Deus em oração. É isso o que eu faço agora por você:
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Pai, oro para que todos que leram até aqui tenham a motivação e a
força de continuarem a ler pelo menos até onde seja útil a sua fé.
Oro para que leiam com inteligência e tenham discernimento a fim
de, se eu falhar, eles o perceberem e não me seguirem. Protege-os do
maligno que distorce a verdade e engana. Dá-lhes o auxílio maravilhoso do teu Espírito para que vejam mais verdade do que eu
mesmo vi. Ah, que os olhos do coração dessas pessoas se iluminem
com a glória de Cristo por meio destas páginas! Remove cada obstáculo
que possa cegá-las e mostra-lhes a tua glória! E assim, concede-lhes
mais alegria do que toda a alegria que o mundo pode dar. E por
essa alegria em Jesus Cristo, prepara-as para amar, servir e sacrificar-se. Por meio dessa alegria, com a qual suporta cada um a sua
cruz, Senhor, faze com que o mundo saiba como tu és verdadeiramente digno. Em nome de Jesus, eu oro. Amém.
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1
Por que escrevi este livro
Mantendo o sacrifício de amor

Dd

O

Hedonismo Cristão é uma doutrina libertadora e reveladora.
Ela prega que o valor de Deus brilha de forma mais radiante na alma de quem encontra satisfação mais profunda nele.
Assim sendo, é libertadora porque confirma o nosso desejo inato de alegria. É reveladora porque mostra que ninguém deseja Deus com a paixão
que ele exige. Paradoxalmente, muitas pessoas experimentam as duas verdades. Sem dúvida, essa tem sido minha própria experiência.
A DESCOBERTA LIBERTADORA E REVELADORA
Quando percebi a verdade de que Deus é mais glorificado quando
estamos mais satisfeitos nele, libertei-me da prisão não-bíblica do medo
de que é errado buscar a alegria. A busca pela satisfação da minha alma,
que parecia inevitável, mas imperfeita, agora torna-se algo não só permitido, porém necessário. A glória de Deus estava em jogo. Era quase bom
demais para ser verdade – que a minha busca pela alegria e o meu dever de
glorificar a Deus não estavam em conflito. Na verdade, eles eram um.
Buscar alegria em Deus era uma forma inegociável de honrá-lo. Era essencial. Essa foi uma descoberta libertadora. Liberou a energia da minha mente
e do meu coração para buscar com fervor toda a alegria de alma que Deus
é para mim em Jesus.
No entanto, com a libertação veio o sentimento revelador. Eu estava
livre para buscar a minha alegria completa em Deus sem culpa. Na verdade, houve uma ordem para eu buscá-la. Ser indiferente à busca da alegria
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em Deus é o mesmo que não fazer caso da sua glória, o que é pecado.
Assim, minha busca pela alegria assumiu uma solenidade, uma seriedade,
uma gravidade que nunca havia imaginado que fariam parte dela. E então,
quase que imediatamente, percebi que o pecado que habita em mim impede minha completa satisfação em Deus. Ele se opõe à minha busca por
Deus e a perverte. Opõe-se fazendo com que outras coisas pareçam mais
desejáveis do que Deus. E a perverte fazendo com que eu pense que estou
buscando a alegria em Deus quando, na verdade, amo o que ele me dá.
Descobri o que crentes melhores do que eu descobriram antes de
mim: o contentamento completo em Deus é meu lar definitivo, mas ainda estou longe; apenas a caminho. Agostinho escreveu o seguinte a esse
respeito em uma das suas orações:
... surpreendi-me com o fato de, apesar de amar-te agora, não ter
permanecido em tua alegria. Tua beleza me cativou, mas logo fui arrastado para longe de ti por meu próprio peso e, consternado, lancei-me
novamente às coisas do mundo... como se tivesse sentido o aroma da
comida, mas ainda não fosse capaz de prová-la.1

COMO A VIDA CRISTÃ TORNOU-SE IMPOSSÍVEL
Essa descoberta foi esmagadora. E ainda é. Fui criado para conhecer a Deus e ter prazer nele. Fui liberto pela doutrina do Hedonismo
Cristão para buscar esse conhecimento e essa alegria de todo o meu coração. E então, para o meu desalento, descobri que essa não é uma doutrina fácil. O Hedonismo Cristão não é um rebaixamento do padrão.
Como se fosse do nada, percebi que o padrão havia sido elevado. O cristianismo que se baseia na força de vontade, que se prima em obrigações e
decisões, que é controlável, agora parecia fácil, enquanto o cristianismo
verdadeiro havia se tornado impossível. As emoções – ou afetos, como
as antigas gerações costumavam chamá-las – que eu agora tinha a liberdade de desfrutar, ficaram além do meu alcance. A vida cristã ficou impossível. Isto é, tornou-se sobrenatural.
Só havia uma única esperança – a graça soberana de Deus. Deus teria
de transformar meu coração para fazer o que um coração não pode fazer
por si só, isto é, desejar o que deve ser desejado. Apenas Deus pode fazer o
coração depravado desejá-lo. Certa vez, quando os discípulos de Jesus
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indagavam sobre a salvação de um homem que desejava dinheiro mais do
que Deus, ele lhes disse: “Para os homens é impossível; contudo, não para
Deus, porque para Deus tudo é possível” (Mc 10.27). Buscar o que queremos é possível. É fácil. É um tipo de liberdade prazerosa. No entanto, a
única liberdade que perdura é buscar o que queremos quando queremos
aquilo que devemos querer. E é terrível descobrir que não queremos e não
conseguimos fazê-lo.
A PERGUNTA MAIS COMUM QUE AS PESSOAS ME TÊM FEITO
É por isso que a pergunta mais comum e desesperada que as pessoas
me têm feito nas últimas três décadas é: O que posso fazer? Como posso
tornar-me a pessoa que a Bíblia espera que eu seja? A pergunta surge de
uma dor no coração causada pela esperança de grande alegria. As pessoas
ouvem os argumentos bíblicos que apoiam o Hedonismo Cristão ou
leem Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist2 e muitas são
convencidas. Percebem que a verdade, a beleza e o valor de Deus brilham
com mais intensidade na vida dos santos que estão tão satisfeitos em Deus,
que podem sofrer por causa do amor sem murmuração. No entanto, elas
dizem: “Não sou assim. Não tenho em Deus esse tipo de satisfação
que liberta, que corre riscos e que produz amor. Desejo o conforto e a
segurança mais do que desejo Deus”. Muitas choram e tremem ao dizerem isso.
Alguns são suficientemente honestos para dizer: “Não sei se já senti
esse tipo de desejo na vida. Nunca me apresentaram um cristianismo
assim. Nunca soube que o anseio por Deus e o deleite em Deus eram
essenciais. Sempre ouvi dizer que os sentimentos não tinham importância. Agora encontro na Bíblia toda evidência de que o interesse em ter
alegria em Deus e o despertamento de todos os tipos de sentimentos
espirituais são parte da essência do coração do crente recém-convertido.
Essa descoberta me anima e me assusta também. Isso é algo que eu quero, mas não estou certo de que o tenha. Na verdade, até onde consigo
compreender, alcançar tal coisa ultrapassa minha capacidade. Como podemos ter o desejo que não possuímos e não conseguimos produzir?
Ou como podemos transformar a centelha em chama para que tenhamos a certeza de que é fogo puro?”

Quando eu não desejo Deus.pmd

13

15/05/2018, 09:34

