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Três grandes presentes e uma troca 

Pr. Harry Tenório 
 
“Eu vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo; e tirarei o 
coração de pedra e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu 
Espírito e farei que andeis cumprindo a minha vontade”. 
Ez 36.26-27 
 
Introdução 
Certo dia cheguei na casa do meu tio Diógenes e o encontrei profundamente contrariado.  
Logo foi dividindo o seu problema comigo. “É o chico! Ele alegra o ambiente da nossa 
casa, os meninos são apaixonados por ele, mais acho que vou ter que tirá-lo daqui. O 
problema é o seu comportamento. Reina na dispensa quando está com fome, abre a 
geladeira e come tudo que está a vista e hoje invadiu a cozinha do vizinho derrubou uma 
panela de sopa, comeu a carne da janta e ainda fez meleca na dispensa deles”. Acho que 
vou ter que descartá-lo. 
 
Este não parece ser o problema de Deus conosco? Quantas vezes não deve ter sentido 
vontade de nos descartar? Quantas vezes o nosso comportamento não deve ter 
produzido em seu coração profunda tristeza?  
 
O Chico era um macaquinho que meu tio criava. Nós não somos macacos, meu tio não é 
Deus e depois Ele tem uma solução para tudo isto.  

 
1) Darei um coração novo 

 
Esta é uma promessa interessante. 
Ele sabe que é do coração que emana todos os sentimentos, emoções e decisões. Ele 
também sabe que nós não conseguiremos mudar de comportamento se não houver uma 
mudança de coração. 
 
O que ele está prometendo por tanto aqui? 
Ele está dizendo que nós não iríamos conseguir ser mais perdoa dores, mais pacientes, 
mais compassivos, mais atenciosos se não houver uma mudança de coração. 
 

2) Porei em vós um Espírito novo 
 
Este é o segundo presente que Deus promete nos dá. 
O primeiro muda as inclinações dos nossos sentimentos, agora com o segundo o que 
mudam são as inclinações da minha espiritualidade. Ele parece está querendo dizer: Eu 
já mudei as inclinações emocionais de vocês. Mais ainda assim vocês viveriam errantes 
como uma madeira em alto mar sem destino. Seriam levados por qualquer onda de vento. 
Facilmente seriam aprisionados pela escuridão do espírito. É então que ele promete 
colocar dentro de nós um espírito novo que nos guiará por outros caminhos, caminhos de 
paz, caminhos de luz, caminhos de vida. Agora eu tenho um espírito excelente! 
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Jesus expressou isto ao jovem intelectual e religioso Nicodemos como novo 
nascimento (João 3). Isto produziu uma profunda confusão no coração ainda não trocado 
de Nicodemos. Como é? Vou ter que nascer novamente? É isto mesmo que Cristo faz. 
Nos comportávamos como verdadeiros autômatos, éramos Chicos que vivem sem 
orientação ou motivação correta na vida. 
 
Mais agora com um coração novo e um espírito novo tudo haverá de ser diferente. 
 

3) Tínhamos um coração de pedra, ganhamos um de carne. 
 
O que ele quer nos afirmar com este linguajar figurado? 
Pedras não manifestam ações, pedras não manifestam reações, pedras são insensíveis. 
Mais o que acontece quando você aproxima sua pele de algo aquecido? E quando você 
toda em uma tomada elétrica?  
 
Ele está dizendo acabou a era da insensibilidade para vocês. De hoje por diante vocês 
conseguirão sentir, amar, agir e reagir. Pedra nunca mais? 
 
Você já namorou uma mulher de pedra? E você moça bonita, algum dia já conviveu com 
um homem de pedra? Deus que é Deus não suportou conviver com o nosso coração de 
Pedra. É duro demais conviver com insensíveis, com pessoas que não reagem, que não 
sentem, que não exalam nem cheiro agradável, nem odor purulento.  
 
Certo dia uma moça me confidenciou: “Necessito  de socorro urgente. Meu marido não 
reage mais a nenhuma ação minha pastor? O que é isto?” Um coração de pedra pude 
responder. 
 
Agora ganhamos um de carne. Deus quer ver as nossas reações. Não uma reação 
qualquer, mais reações positivas em resposta ao seu profundo amor por nós. 
 

4) Meu Espírito fará... 
 
Agora o mais maravilhoso. Era muito difícil fazer toda a vontade de Deus. Quase 
impossível. Mais agora ele nos deu o seu Espírito e ele nos auxiliará a fazer toda vontade 
de Deus. 


