
O GUARDIÃO   
  
Aqueles que entendem as mudanças que vêm com a idade dizem que em nossos vinte 
anos aprendemos o nosso ofício, em nossos trinta, somos agressivos em nossas 
conquistas, em nossos quarenta, nós nos defendemos das ameaças às nossas 
realizações, em nossos cinquenta, treinamos o nosso sucessor e finalmente dos 
sessenta anos em diante, nosso papel é guardar a visão. 
  
Portanto em meu papel recentemente descoberto, de acordo com a idade, como um 
dos 'guardiões' no movimento DCI, eu diria que o que guardamos são as palavras de 
Deus que nos foram dadas em 1977, depois em 1982 e mais tarde em 1985. Ao 
guardar as palavras que Deus nos deu, continuamos a manter nosso foco em Seu 
favor, em um futuro que engloba muitas escolhas, embora com pouca sinalização. 
Permita-me contar como isso ocorreu. 
 
Em uma pequena reunião de jovens ingênuos nos idos de 1977, Deus nos disse 
através de Deuteronômio 15:6 que "Porque o SENHOR teu Deus te abençoará, como 
te tem falado; assim, emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos;" 
Diversos crentes sensíveis nos deram a mesma palavra naqueles dias e apesar de 
numerosas conversas, e muitas fantásticas especulações, o significado permaneceu 
oculto. Contudo, nós, daquele pequeno grupo, atualmente estamos diariamente 
emprestando a 'muitas nações'.     
 
Deus falou a mim em março de 1982; eu estava sozinho em um salão vazio de uma 
igreja em Madri, depois de poucas semanas de casado com Pilar, a história é bem 
popular. Deus se mostrou quando menos esperado, mas talvez quando mais 
necessitado e disse através dos dois primeiros versículos do Salmo 105, "Louvai ao 
SENHOR, e invocai o seu nome; fazei conhecidas as suas obras entre os povos. 
Cantai-lhe, cantai-lhe salmos; falai de todas as suas maravilhas." E ao fazer isso, 
sublinhou a promessa original ainda envolta em brumas de 1977, estabelecendo a 
direção para a 'Misión a Los Pueblos' na Espanha, que pouco mais tarde veio a se 
tornar o movimento DCI. 
 
Em agosto de 1985, debrucei-me em uma ponte sobre uma linha férrea que ia de um 
infinito ao outro. Em um meio-dia brilhante e quente de Aragon, na Espanha rural, 
refleti que embora Deus tivesse falado realmente três anos antes, o que Ele disse 
parecia como um daqueles pacotes – monte você mesmo – de móveis da IKEA, que 
vinha supostamente com instruções simples em muitas línguas, nenhuma das quais 
fazendo qualquer sentido, nem mesmo na minha. Enquanto dizia isso ao meu ego 
perplexo casualmente abri meu novo testamento de bolso, no Salmo 37, e Deus falou 
"E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia."  
 
O mover, globalmente estratégico, de Deus vagamente conhecido como DCI, surgiu 
através de pessoas correndo o risco de crerem não somente naquilo que Deus falou 
naqueles três dias, mas também no que Ele disse ser fidedigno e verdadeiro. Como 
homens guardam tesouros inestimáveis, nós em nossos sessenta anos também 
faremos bem em manter essas palavras em segurança, porque por mais de 25 anos 
elas têm revelado uma presença e provisão maravilhosas de Deus que, temos plena 
certeza, são totalmente transferíveis a qualquer um que seja chamado para seguir os 
nossos passos. 
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