GUARDE O SEU CORAÇÃO
Tudo o que é importante merece ser bem guardado. Um tesouro não pode
ficar desprotegido pois poderá ser roubado e causará um grande prejuízo ao seu
dono. Em suas 733 ocorrências na Bíblia (Versão Revista e Atualizada) o ‘coração’ é
descrito como um tesouro. Ele é tão importante que o Senhor nos ordena protegêlo: “Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida”
(Provérbios 4:23). Você tem protegido bem o seu coração?
Nossa sociedade tenta de todas as formas “ganhar” o nosso coração. Os
apelos feitos em geral não dizem respeito às idéias mas sim aos sentimentos,
emoções e sensações. Dos programas de televisão à literatura positiva o alvo é o
mesmo: o coração. E os apelos são gritantes. Em nome do coração casamentos são
desfeitos, aventuras realizadas, carreiras iniciadas e a fé de muitos abalada. O
coração parece ser mais forte do que a mente e acaba definindo o caminho que a
pessoa seguirá na vida.
Jesus deixou claro que o coração tem um poder que muitas vezes
desconhecemos: “do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos,
os adultérios, as prostituições, os homicídios...” (Marcos 7:21). A inclinação do
coração tem o poder nos levar a decisões sérias e que podem inclusive modificar
nosso futuro. Talvez seja por causa desse poder que Jesus nos manda amar a Deus
“de todo o coração” (Mateus 22:37). O coração precisa estar bem protegido porque
ele realmente é muito valoroso.
O inimigo de nossas almas conhece o valor de nosso coração. Ele sabe que
se conseguir ganhar um coração ele ganhou toda a vida. Por esse motivo, mais do
que nunca, precisamos guardar nosso coração. O verso Bíblico potencializa essa
necessidade dizendo: “sobre tudo o que se deve guardar.” O coração humano está
no topo da escala de valores. Guardá-lo bem deve ser nosso objetivo sempre.
Como você tem cuidado do seu coração? Ele está bem protegido? A resposta
a essas perguntas falará muito de sua vida e principalmente de seu futuro. Há
muitas pessoas que por não protegerem seu coração o transformaram em um
depósito de tudo o que não presta: mágoas, ódio, complexo de inferioridade, inveja,
ingratidão, paixões carnais e outras. Um coração assim adoece a pessoa, tirando
dela a alegria da vida. É como o mesmo verso diz: nossa vida depende do nosso
coração.
Como podemos proteger o nosso coração? Creio que primeiramente é
preciso disciplinar os nossos sentimentos e submetê-los a Cristo. Não podemos
permitir que qualquer sentimento entre em nosso coração e faça morada. É dever
de todos os crentes disciplinar seus sentimentos para que esses não produzam
idéias ou comportamentos equivocados e nocivos.
Alem disso cabe a nós preencher o nosso coração com aquilo que edifica.
Temos uma lista abençoadora em Filipenses 4:8 que diz: “Finalmente, irmãos, tudo
o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for
puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de
excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas.” Nosso coração precisa
guardar virtudes cristãs que produzam um comportamento que honre a Deus e
proclame Jesus Cristo como Senhor. Corações protegidos estão cheios do que
abençoa e edifica e não tem lugar sobrando para sentimentos carnais e nocivos.
Como está o seu coração? Bem guardado ou desprotegido? Não podemos
entregar o nosso coração para qualquer pessoa e nem escancará-lo diante de

qualquer proposta.Nosso cuidado para com o nosso coração deve ser constante.
Como uma Jóia preciosa ele precisa ser protegido de todas as artimanhas malignas
que tentam transformá-lo em um depósito de maus sentimentos e péssimas
escolhas.
O que você fará para proteger o seu coração? Crie estratégias. Esteja sempre
atento. Observe o que está sendo guardado em seu coração. Se for necessário faça
uma verdadeira faxina emocional, tirando para fora o que não agrada a Deus
através de um trabalho de reformulação de valores, novos posicionamentos e
virtudes cristãs. Proteja o seu coração! Isso será bênção para você e também para
os que o cercam.
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