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epois de três anos e meio com Cristo,
os discípulos ainda esperavam que
Ele estabelecesse um reino terrestre
exclusivamente para os judeus, com os
gentios servindo como seus escravos. Não é
de surpreender que muitas das discussões
dos discípulos giravam em tomo de quem
ocuparia posições de privilégio e poder em
tal reino.
A noite da páscoa não foi uma exceção.
A inveja mútua os envolvia. como resultado
das discussões alimentadas no caminho.
Quando eles chegaram ao cenáculo e
descobriram que não havia nenhum servo
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para lavar os seus pés, nenhum dos
discípulos sofreria a humilhação de executar
tal serviço para os outros - muito menos
para seus rivais em potencial! Cada um
sentou-se sozinho, ressentido e distante.
Cristo entrou nesta atmosfera carregada,
levando sozinho o fardo dos pecados do
mundo, à sombra de Sua tortura e morte.
Mas em vez de condenar ou lamuriar-Se, Ele
demonstrou a atitude requerida dos cidadães
do Seu reino vindouro e revelou a essência
do poder por trás da autoridade de Deus.
Removendo Seu manto, Ele colocou
uma toalha ao redor de Sua cintura, e
começou a lavar os empoeirados pés dos
Seus discípulos. Surpresos e envergonhados,
eles observaram silenciosamente até que
Cristo chegou a Pedro, o qual exclamou:
"Nunca me lavarás os pés" (João 13:8). Ele
não podia entender como o Rei do Universo
poderia desempenhar a tarefa de um servo.
Cristo não argumentou com Pedro, mas
simplesmente respondeu que o discípulo não
entendia o que Ele estava fazendo: "Se eu te
não lavar, não tens parte comigo" (v. 8).
Incapaz de conceber o pensamento de estar
separado de Cristo e excluído do Seu reino,
Pedro pediu que o Mestre lavasse também as

mãos e a cabeça. Ao que Jesus replicou que
aqueles que já estão lavados não necessitam
lavar senão os pés.
Quando terminou. Cristo assentou-Se e
explicou o que Ele tinha feito: "Ora se Eu,
Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis
também lavar os pés uns aos outros. Porque
Eu vos dei o exemplo" (vs. 14, 15). Ele
estava, portanto, repetindo o princípio
operativo básico do Seu novo reino.
Mais tarde, naquela mesma noite, Cristo
sugeriu a Filipe que tal princípio era também
o fator motivador por trás da ação de Deus o
Pai: "Quem Me vê a Mim vê o Pai ... As
palavras que Eu vos digo não as digo de
Mim mesmo, mas o Pai, que está em Mim, é
quem faz as obras" (João 14:9, 10). Esta
aftrmação representa a verdadeira natureza
da divindade e seu relacionamento com os
habitantes do Universo. Todas as ações
divinas são motivadas por amor sem
egoísmo.
Quando participamos do lava-pés,
estamos nos identiftcando com Cristo e Sua
missão - Ele como o servo de todos.
Buscamos seguir Seu exemplo de serviço
abnegado em favor de nossos semelhantes.
Isto é feito quando seguimos a direção do
Espírito Santo, que purifica nosso egoísmo
natural e nos dirige aos que necessitam de
nossa ajuda.
O que tal espírito de serviço significa de
forma prática em termos do século XX?
Cristãos especialistas em saúde têm o
maior impacto em suas comunidades se
aprendem o princípio e os métodos do
Mestre. Não houve nenhuma doença ou
enfermidade, nenhuma dor que Ele não
atendesse. Ninguém foi despedido porque
não pudesse pagar; a necessidade era o único
requerimento. Alguns se beneftciaram com a
Sua generosidade, tais como os 10 leprosos,
dos quais apenas um voltou para agradecer;
contudo Cristo não recusou o clamor deles
por cura. Em um tempo em que a lepra era
fatal e os leprosos alienados, Ele respondeu
com compaixão. Ao leproso que implorou
por cura, Cristo respondeu tocando-o e
ordenando: "Sê limpo!" (Marcos 1:42). E o
homem foi imediatamente curado.
Professores, conselheiros, psicólogos, e
outros em campos relacionados podem
exercer uma poderosa influência para o bem
sobre a vida dos jovens, se imitarem o
grande Mestre e Conselheiro. A maneira
como eles respondem às necessidades
daqueles colocados sob seus cuidados
determinará o futuro deles, nesta Terra e
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além dela. O aluno aparentemente incapaz
de aprender ou o paciente difícil necessitam
tanto, se não mais. atenção que o aluno
brilhante e o paciente "normal".
O exemplo de Cristo fala de forma
poderosa a todos nós, a despeito do nosso
campo escolhido de estudos ou profissão arte. negócio, lei, campos técnicos ou de
pesquisa científica. Seu exemplo nos desafia
a ministrar às necessidades reais das pessoas
e guiá-las a um encontro com o Seu Criador.
Isto também coloca diante de nós uma
elevada norma de integridade e
responsabilidade.
O princípio básico do reino de Deus
aplica-se especialmente no círculo familiar.
Cristo pede aos esposos que tratem suas
esposas com o mesmo amor sacrifical com o
qual Ele trata a Sua Igreja (Efésios 6:25-33).
As esposas, por sua parte, é pedido que
sejam as companheiras ajudadoras que Deus
idealizou no início (Gênesis 2:18). Contrário
à ênfase contemporânea sobre o que cada
cônjuge pode conseguir do casamento,
Cristo encoraja Seus seguidores a se
aproximarem do casamento com o propósito
de servir um ao outro e contribuir para a
felicidade do seu cônjuge. Em tal contexto,
podemos ensinar e preparar nossos filhos
para a vida de serviço motivada por amor.
A maioria de nós tem um ideal elevado.
Cristo, contudo, tomou pessoas imperfeitas e
mudou o mundo através delas. Os resultados
iniciais de Sua tutelagem não foram
promissores. Tiago e João desejavam trazer
fogo do Céu para destruir aqueles que
ignoravam a Cristo. Filipe, mesmo depois da
ressurreição, achava difícil crer. Mas Cristo
pacientemente trabalhou com cada um. Ele
preparou os discípulos para a obra que eles
haveriam de realizar.
Ao final, tudo há de ser reduzido a
apenas dois grupos de pessoas: aqueles que
aprenderam a ministrar às necessidades dos
outros e aqueles que recusaram aprender;
aqueles que são servos e aqueles que não o
são (Mateus 25:31-46). Nesta vida estamos
em treino para o maior chamado no
Universo de Deus - serviço aos outros,
motivado por amor. O
Dwight Hornbacher está estudando para um
doutorado em geologia estrutural na Texas A & M
Unil'ersiry. Além disto. ele trabalha com procriação
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3740 Ficker)' Road; Brian. TX 77808; E. V.A.
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A Auto-escola e a Vontade de Deus
Ruth Senter
Senhor,
são tantas as escolhas a fazer:
universidades, carreiras,
pessoas com quem poderia me casar,
lugares onde poderia viver.
Como posso saber o que é para mim?
Todas as possibilidades parecem ser
boas.
Elas me levam aonde gostaria de ir
e qualquer uma delas poderia ser
justamente para mim.
Dou uma olhada numa direção e digo:
"Este é o caminho que devo seguir."
Mas ao olhar novamente,
vejo novas oportunidades
em outra direção.
Como posso saber qual é a vontade de
Deus?
Certo dia, uma cena ajuda-me a
entender.
É o primeiro dia de auto-escola,
no meu segundo ano da universidade.
Sento-me no lugar do motorista
num Ford Tempo branco
e seguro o volante com força,
como se qualquer movimento em falso
nos fizesse cair ribanceira abaixo.
"Relaxe", diz o meu instrutor.
"A estrada lhe dá certa margem de erro.
É para isso que existem os
acostamentos e os canteiros
centrais."
Dirijo cuidadosamente para a rua,
um pouco mais aliviada de meus
temores.
A senda é mais ampla do que pensava.
"Escolha um caminho",
me diz o Sr. Gibson, ao chegarmos a um
cruzamento.
"Existe mais de uma maneira de chegar
lá."
Viro à esquerda.
Pelo menos estou indo na direção certa,
rumo ao Tribunal da Justiça,
onde treinaremos fazer baliza.
Hoje,
quando estou rodeada de indecisões e
com boas escolhas ao meu alcance,
lembro-me das palavras do Sr. Gibson:
"Escolha um caminho.
Existe mais de uma maneira de chegar
lá."

Sinto-me aliviada;
talvez a vontade de Deus seja mais
ampla do que pensava.
Deixei de tentar descobri-Ia
e, em vez disso, concentro-me nas
coisas
que faço sempre:
Levantar-me,
ir à escola,
ir ao treino,
voltar para casa,
fazer os deveres de casa,
deitar-me,
levantar-me...
Tudo ao lado de Deus.
(Sabendo o que Ele deseja que faça
hoje,
saberei o que Ele deseja que faça
amanhã.)
Sigo as placas de trânsito que posso ver
em vez de preocupar-me por aquelas
que não vejo.
Não passo o vestibular numa
universidade;
mas o faço em outra.
Aquele que pensava amar rompe o
nosso namoro;
minha melhor amiga me apresenta seu
primo e...
é amor à primeira vista.
O meu chefe no emprego de meio
período - o tipo de trabalho que
achava que gostaria de fazer para o
resto da vida - me diz que não
precisa mais de mim.
O meu tio me oferece um trabalho para
o período de férias e,
para minha surpresa, gosto do que faço
ali.
Certo dia.
depois de haver tomado algumas
decisões importantes
que tiveram resultados positivos,
olho para trás e percebo que a vontade
de Deus
foi algo que fiz a cada dia.
Como para as escolhas:
Deus desenha o mapa,
mas Ele deixa nas minhas mãos
traçar o caminho.
Ruth Senter é editora de revista e autora de
oito livros. Este poema/oi reimpresso com a
autorização da revista Campus Life.
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