O Melhor
Presente de
Natal
Um dos natais mais memoráveis que já tive
marcou o meu último ano em uma cadeira de
rodas.
No começo do verão enquanto praticava
esporte, tive uma distensão no ligamento
do joelho direito, o que comprometeu o
nervo. Por causa disso, andar era muito
doloroso, mesmo de muletas. Finalmente,
mesmo morrendo de vergonha, optei por
ser empurrada em uma cadeira de rodas.
Fui a vários hospitais e consultei vários
médicos na busca por uma cura rápida,
mas não encontrei. Um médico disse que eu
provavelmente ia precisar fazer uma cirurgia
muito cara. Outro sugeriu uma fisioterapia
agressiva. A última alternativa parecia ser
esperar para que o organismo se curasse
sozinho ao longo de vários meses.
Sendo uma adolescente hiperativa, esta
era a minha última opção. Eu queria sair e
fazer coisas, e não ficar presa em casa dia e
noite! Era conselheira de jovens em um clube
social local, dançarina/coreógrafa de uma
trupe de dança de cinco pessoas, e gestora
pessoal de jovens de um centro de missão
voluntário—sem mencionar que era doida por
esportes e costumava praticar esportes pelo
menos a cada dois dias.
Mas acabei ficando presa à minha
cadeira de rodas, lembrando da minha vida
cheia de atividades e acontecimentos, e
me perguntando se isso significava o fim
de todas aquelas formas de diversão e
exercício.

À medida que os meses se passaram, meus
músculos começaram a atrofiar por falta
de uso. Para piorar ainda mais a situação,
apareceram outros problemas de saúde e eu
provavelmente precisaria fazer cirurgia.
Depois de receber esta última notícia
do médico, voltei para casa para refletir
sobre tudo isso. Na ocasião eu tinha um
livreto com uma compilação de versículos
da Bíblia na minha mesinha de cabeceira.
Sempre que cogitava os piores cenários do
que poderia acontecer passava os olhos na
seção que tinha compilado sobre superar o
medo. Alguns versículos que me ajudaram
imensamente foram:

Tu conservarás em paz aquele cuja mente
está firme em Ti; porque ele confia em Ti.1
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra
da morte, não temeria mal algum, porque Tu
estás comigo; a Tua vara e o Teu cajado me
consolam.2
Em qualquer tempo em que eu temer,
confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua
palavra, em Deus pus a minha confiança; não
temerei o que me possa fazer a carne.3
Nessa ocasião, a minha mãe me lembrou
do livro que estávamos lendo intitulado
Louvor Que Liberta,4 que conta sobre um
capelão que ensinou outros a usarem o
louvor nas circunstâncias mais graves
e observar tais situações mudarem para
melhor. Ele viu aleijados voltarem a andar
e crianças ressuscitarem dos mortos como
resultado de louvarem a Deus.
Desse dia em diante eu me comprometi
a louvar, e isso acabou sendo uma fonte
de vida que me tirou do buraco no qual
eu havia me enterrado. Sempre que pensava
na minha situação eu louvava o Senhor
pela minha condição e Lhe agradecia pelos
meus problemas de saúde e pela operação
aparentemente inevitável que pairava à minha
frente. Pouco sabia eu que milagres incríveis
seriam desencadeados pelo poder da oração
e do louvor!

Umas duas semanas depois de a minha
família e amigos orarem por mim, fui a
outro hospital para um segundo parecer.
Estava preocupada que a minha situação
houvesse piorado. Orei imediatamente e
louvei com fervor, clamando o versículo
da Bíblia, “Muitas são as aflições do
justo, mas o SENHOR o livra de todas.”5
Depois do checkup, o médico mostroume o resultado do exame. Não havia mais
sinal do problema! Eu estava curada!
Esta história da minha cura tornou-se
um testemunho da resposta do Senhor à
oração. Vi que praticamente todo o mundo
sentava-se para ouvir um milagre vivo e
ambulante sobre este Deus que responde
à oração e cuida dos Seus.
E isso não é tudo! Consegui fazer
fisioterapia, e a minha perna sarou sozinha
nos meses que se seguiram, sem cirurgia,
e bem a tempo para o Natal! Eu não só
estava completamente saudável e andando,
mas pude voltar para a minha trupe de
dança e fazer apresentações por todo
o país. Agora que sabia como é sentir
dor, sentir-se só, insegura e deprimida,
queria mostrar às pessoas nos hospitais
e orfanatos que existe um Deus que cuida
delas, assim como cuidou de mim.
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