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O DEUS DAS SURPRESAS
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Tenho pensado que deve ser algo chato ser Deus. Para Ele não há surpresas. Ele conhece tudo antes
mesmo que as coisas aconteçam. Não há nada que O possa maravilhar, surpreender, inquietar, deixar
ansioso, estressado. Nem mesmo a beleza de uma melancia ou a estrutura maravilhosa de uma cebola,
ou a beleza de uma rosa, ou a alegria de uma criança podem maravilhá-Lo, porque Ele conhece tudo
antes mesmo que as coisas aconteçam e sabe dos detalhes de cada coisa porque Ele fez tudo. Ele
conhece a cada um de nós e a cada coisa em todos os seus detalhes e antes mesmo que a palavra nos
chegue à língua Ele já sabe de tudo que pensamos e queremos. O salmista mostrou isto de forma
magistral ao afirmar: “Ó Deus ..., tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e ... conheces
todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando; tu
sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou dizer... Eu não consigo
entender como tu me conheces tão bem; o teu conhecimento é profundo demais para mim... Tu viste
quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha
mãe, crescendo ali em segredo, tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver
foram todos escritos no teu livro quando ainda nenhum deles existia. Ó Deus, como é difícil entender
os teus pensamentos! E eles são tantos!” (Sl 139).
Ser humano é por demais maravilhoso. Conhecemos quase nada de tudo o que existe. A cada dia
aprendemos algo novo e cada coisa tem a capacidade de nos maravilhar, surpreender. Ser humano é
ser surpreendido, maravilhado, estarrecido. É ficar de boca aberta diante das maravilhas.
Creio que uma das coisas que mais deixa Deus entusiasmado é nos deixar maravilhados. Para mim
isto é louvor. Ficar de boca aberta diante das coisas que Ele fez e faz é a forma mais espontânea de O
louvarmos. Não acho que sou herege se penso que Ele se delicia ao nos ver surpreendidos,
maravilhados, encantados. Ele ama a novidade e a surpresa e tanto é assim que a cada dia Ele nos
coloca diante de coisas novas. Talvez por isto Ele nos pediu para que cantássemos uma “nova canção”,
que Abraão saísse para uma “nova terra”. O novo é o local onde podemos encontrar a Deus. É nas
surpresas da vida que descobrimos a mão de Deus nos guiando, dirigindo, amparando.
Este Deus nos surpreende a toda hora e Ele usa pessoas, situações, animais, flores como
instrumentos da Sua surpresa. E não ficamos só surpresos, nem duplamente surpresos, mas
infinitamente surpresos.
Surpreendemo-nos com uma declaração de amor, um voto de confiança, um carinho, uma atenção.
Deus age como vento que sopra de onde quer e não sabemos de onde vem, nem para onde vai. E desta
forma somos agraciados por Deus.
O que seria da vida sem as surpresas de Deus? O que seria viver conhecendo tudo de antemão?
Acho que é por isto que a Bíblia condena a vidência, a prognosticação, a adivinhação. São formas de
tentar diminuir o grau de surpresas na vida. O amanhã a Ele pertence e Ele quer nos surpreender a
cada dia.
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