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LOPES, Hernandes Dias. Destinados para a glória. São Paulo: Mundo
Cristão, 2006. 112 p.
Livros devocionais abundam em nosso mercado editorial, bem como
aqueles que procuram abordar a questão da espiritualidade. Via de regra, procuram trazer uma espécie de fuga, recorrendo ao misticismo como um antídoto
para as agruras desta vida. São apresentados como expressões da verdadeira
religiosidade, mas pecam em não entrelaçar o transcendente com a imanência
das situações nas quais somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo.
De vez em quando, como no presente livro – Destinados Para a Glória
–, somos agradavelmente surpreendidos com um tratamento devocional que
chama a nossa atenção para o eterno sem descartar a realidade de nossas
responsabilidades presentes. Precisamos realmente de livros que procurem
dar esperança aos que fraquejam, fortalecendo-os no caminhar da vida pela
sobriedade cristã da Palavra e não pela alienação dos obstáculos que têm de
ser vencidos pela fé e confiança em Deus.
Precisamos de equilíbrio e nossa visão não pode ser fixada exclusivamente
no que é temporal, nem unicamente no que está para vir. Quando nossa concentração está simplesmente no mundo em que vivemos, podemos desanimar
com facilidade. Olhamos tanto ao nosso redor que nos esquecemos do nosso
destino. Afinal, a trilha da vida é repleta de sombras, vales e dificuldades. Perigos e decepções nos cercam a cada passo e dificuldades espreitam o nosso
caminhar. Precisamos de uma âncora firme, de um direcionamento seguro, de
conforto para o nosso coração e de alegria na vida cristã. Sem esquecer o que
nos cerca, temos de extrair forças para prosseguir no rumo.
Este livro do Rev. Dr. Hernandes Dias Lopes parece ter sido escrito
exatamente para nos lembrar que o nosso curso é supervisionado pelo Senhor
da Glória. Temos um alvo e um objetivo traçado por Deus e o destino que
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nos espera é construído em seu amor e cuidado onipotente. Na p. 52 o autor
captura um dos aspectos chave do ensinamento do apóstolo Paulo e registra
que ele
... está nos ensinando a transformar os nossos vales em mananciais, as
nossas noites escuras em prelúdios de manhãs radiosas, as nossas dores
em cenário de consolo e a própria enfermidade que surra o nosso corpo
num instrumento de quebrantamento e proximidade de Deus (p. 52).
O autor, reconhecido como uma das expressões contemporâneas na pregação da Palavra de Deus, tem vários livros escritos que vêm servindo de bênção
e instrução espiritual para muitos. Pastor da 1ª Igreja Presbiteriana de Vitória e
presidente da Comissão Nacional de Evangelização da Igreja Presbiteriana do
Brasil, o Rev. Hernandes Dias Lopes também é destaque no cenário evangélico
brasileiro pelo programa de televisão Verdade e Vida (Rede TV). Este livro é,
na realidade, uma cuidadosa exposição de Romanos 8.26-30.
O resultado não é uma coletânea de conceitos místicos ou frases de
efeito que procuram imitar a auto-ajuda existente em livros que se servem
do desespero das pessoas, em vez de servir às pessoas em desespero. O Rev.
Hernandes traz remédio eficaz exatamente porque recorre à Escritura e nela se
ampara, como a fonte objetiva de conhecimento espiritual. Suas palavras não
são frias, mas, embaladas no calor do Espírito que inspirou o texto sagrado,
miram o coração e o entendimento dos leitores, para que dependam mais de
Deus e sigam conscientemente sob sua proteção. É nesta era em que tantos
escritores se utilizam do linguajar evangélico, mas diminuem a pessoa de Deus
pela exaltação da autonomia humana, que Destinados Para a Glória aparece
como um oásis de lucidez cristã no deserto da insensatez teológica. Hernandes
nos mostra que não é negando quem Deus é e quem ele se revela ser, mas é
exatamente no reconhecer de sua majestade e soberania que encontramos o
nosso conforto e a nossa redenção, forças para sobrepujar as vicissitudes e a
verdadeira espiritualidade no reconhecimento do Deus da Bíblia em todas as
nossas ações.
Recomendamos a leitura deste livro. Acreditamos que o leitor será envolvido pela forma prática e suave com que os conceitos bíblicos são aplicados,
ao mesmo tempo em que a visão será concentrada em Deus, como nos insta o
autor. O resultado será a apreciação de um ensino crucial da carta aos Romanos
e a recuperação das forças exauridas pelo desânimo e ausência de propósito
que porventura estejam rondando a vida.
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