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Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima quarta-feira feira para você e todos 

os seus entes queridos. Nosso filho Davi vai continuar, em mais esse dia, falando sobre a oração. 
Deus se fez carne e habitou entre nós. Não sei se você já reservou alguns instantes de sua vida 
para meditar na importância dessa revelação. Como fazemos para falar com uma criancinha? 
Normalmente nos abaixamos, para ficar, mais ou menos, na sua mesma estatura. Mudamos, 
também, a forma de falar, procurando deixar de lado a linguagem formal entre adultos e 
descemos ao colóquio, de modo a que a criança possa nos entender perfeitamente. 

 
Com o nosso Deus, aconteceu algo assemelhado. Ele que é todo-Poderoso, 

Onisciente, Onipresente, Magnífico, o Alfa e o Ômega, resolveu limitar-se a um homem; tocaria 
os corações dos homens limitando-se a um corpo recoberto por carnes, sujeito a dores e 
angústias. E, enquanto aqui esteve, Jesus cumpriu fielmente o seu mister, andando entre os 
rejeitados da sociedade, conversando com uma mulher samaritana, ceando com os publicanos, 
e perdoando prostitutas. Os “religiosos” O rejeitaram, não entenderam um Deus que se reduziu 
a estatura dos pequeninos. Ao se dirigirem ao Pai, os Fariseus o faziam com linguajar rebuscado, 
nos lugares de destaque, para serem vistos por todos. 

 
Era necessário, então, que Jesus ensinasse aquele povo a orar. Não seria a 

oratória rebuscada, ou mesmo a repetição de orações bem elaboradas que estabeleceriam um 
canal de comunicação entre Deus e os homens. Foi-nos feita uma síntese dessa petição: a oração 
do Pai Nosso. É acerca dela que compartilho o escrito que se segue: 

 

CONTRASTE 
Davi De La Fuente Cezar 
  

No mundo da fotografia, seja tendo indivíduos, animais ou paisagens 
como alvos iniciais, é inegável que o desfoque é uma das técnicas mais indispensáveis 
para todo mundo que tem a fotografia como hobby ou profissão. De extrema serventia 
para minimizar a influência dos arredores, ou valorizar traços importantes 
costumeiramente presentes no centro, tal ferramenta contribui visualmente e 
conceitualmente quando capta e preserva as informações e olhares, permitindo que 
cada foto tenha o seu próprio momento, a sua própria história. Em contrapartida, nos 
nossos delírios do dia-a-dia, os elementos mais incomuns lentamente se revestem de 
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rotina e podem vir, até mesmo, a perder o seu propósito natural. Indo direto ao ponto, 
a oração cristã com toda certeza fora a maior vítima. Misericordiosamente, no livro de 
Mateus no capítulo 6, dos versos 9 ao 12, Jesus nos lembra sabiamente do que a oração 
é realmente feita, usando o tão aclamado e “peneirado” Pai Nosso. 

 
Logo em seu primeiro versículo, não apenas a paternidade e a 

grandiosidade de Deus são reverenciadas, como também a sua natureza santa e digna 
de louvor. De fato, a realidade é que, antes de colocarmos as nossas necessidades e o 
nosso eu em primeiro plano, Cristo é fatídico e nega o antropocentrismo culturalmente 
aceito ao determinar a prioridade da vontade divina sobre a sua vida em sua oração (9-
10; Colossenses 1:17). Não basta apenas afirmar a sua divindade: viver para a sua glória 
é ansiar pelo dia em que o Filho voltará, buscando a plena satisfação nEle com corações 
desejosos de realizar os seus propósitos (Efésios 2: 18-19). Devemos – e só podemos - 
adorá-Lo em Espírito em Verdade (João 4: 23-24). Contudo, tamanho respeito do qual 
Ele é merecedor não o torna nenhum um pouco menos gracioso: submeter ao nosso 
Senhor as nossas maiores inseguranças também é um denominador em comum! Afinal, 
Ele, melhor do que ninguém, sabe os filtros a serem aplicados e os instrumentos mais 
precisos na nossa busca constante de testemunhar o Evangelho que Ele mesmo nos 
revelou. É racional e bíblico termos a certeza de que o Deus que, em amor, nos deu o 
que Lhe era mais valioso, também se preocupa com nosso sofrimento e os nossos 
sinceros pedidos (11-13)! Finalmente, um detalhe não pode passar despercebido: nosso 
relacionamento com o nosso Senhor não independe do nosso convívio como igreja, 
argumento esse constantemente defendido pelo próprio texto, no uso constante do 
plural “nosso”, indo além das quatro paredes dos nossos devocionais, unidos pelo e para 
Ele (9-13; Colossenses 3:14; Efésios 4: 14-16). 

 
Decisivamente, a conclusão final mais clara é de que, entre cada clique, 

como cristãos, somos ensinados pela Palavra a abandonarmos todo o orgulho que existe 
em nós e a avaliarmos a essência do nosso hábito da oração, prática essa que desenvolve 
a intimidade que temos com nosso Pai, voltada primariamente para adorá-Lo e, 
segundamente, nos capacitar ao viver o Evangelho, colocando a sua obra acima de tudo 
que temos e somos. Contudo, ao invés do que muitos preferem acreditar em 
discordância com a Escrituras, o fortalecimento que temos em nosso ambiente privado 
advém da exortação por Ele realizada no culto público. Tal afirmação é palpável 
empiricamente e sensível ao toque do amor transbordado pelo Cristo no seu ato de 
sacrifício. A câmera não capta a beleza da imagem de Deus em ângulos distorcidos ou 
repleto de desvios. Por isso, convocados somos a limpar as lentes e divulgar ao mundo 
a imagem mais contrastante que já foi tirada para nós (Filipenses 2: 5 -11)! 


