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Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima segunda-feira para 

você e todos os seus. Passadas as festas de final de ano, o nosso país vai 
voltando a normalidade, ao menos em tese. Há dificuldades de toda a ordem a 
serem vencidas, não só as de ordem econômica, mas, muito mais, as relativas 
a moralidade, ou aquelas que dizem respeito a uma condução proba das 
instituições públicas. 

 
Essas mazelas, que atingem o nosso país, contribuem para o 

nosso sofrimento, o padecer de todo um povo que, não obstante trabalhe 
diariamente, com zelo e dedicação pelo que faz, não consegue usufruir a 
contento os frutos da labuta, carcomidos por um processo inflacionário sem 
controle. Dessa realidade, a nossa postura pode ser a de, constantemente, nos 
lamuriarmos, levando a um estado de exaustão, ou mesmo depressão; ou, 
confiantes na absoluta soberania de nosso Salvador, continuarmos firmes na 
disposição de oferecer um contributo para mudança dessa condição vivenciada, 
imitando Aquele que sofreu um profundo e incomparável martírio para nossa 
salvação. 

 
Em tudo o que nós passamos, ou venhamos a passar, nosso 

referencial deve ser Jesus Cristo, que suportou um cálice de dores da qual não 
seríamos capazes tomar; a dor sofrida pelo Messias em nada pode ser 
comparada com as tribulações pela qual passamos. Nessa temática, compartilho 
um escrito de nosso filho Davi, desde logo recomendando que, assim que 
possível, você se atenha a uma refletida leitura das referências bíblicas 
indicadas. Vamos ao escrito? Segue adiante: 

 

AFOGAR-SE-Á 
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Davi De La Fuente Cezar 
 
Poucas dores podem ser maiores do que a própria necessidade de 

escondê-las de quem pode solucioná-las. Em um contexto em que o estudo da 
Palavra e conhecimento da ortodoxia são tratados como banalidades, o cristão 
tem sido cercado de dedos que exigem de sua conduta algo que ele é incapaz 
de manter. Afinal, não existe mito maior que a ilusão de que os seguidores 
verdadeiros de Cristo não sofrem ou são tingidos pela perfeição de quem 
proclamam Deus. Contudo, diferentemente de qualquer indivíduo não alcançado 
por sua graça, soluções reais para termos força durante a tribulação são 
reveladas diretamente pelas Escrituras. Marcadamente, Lucas 22, dos versos 39 
ao 53, nos expõe as verdades essenciais para enfrentarmos as trevas da vida. 

 
Portanto, retratado durante a breve estadia no Monte das Oliveiras 

e a prisão de Jesus, tal texto, sem minúcias, nos dá a oportunidade de ver, mais 
uma vez, o caráter Salvador do Filho que, enquanto conversa com o próprio Pai, 
dignifica a Sua vontade e esclarece para nós o tamanho do cálice que será 
derramado - através da sua própria angústia (Lucas 22:41-44)! A dor que o 
Messias sofria não era dos cravos que seriam pregados ou da cruz que ele teria 
de carregar. Era o peso de cada gotícula pecaminosa que o afastaria do seu 
Senhor (Mateus 27: 46; Romanos 5: 9-11). Semelhantemente, outra proposta foi 
lançada: a prática da oração como consolo e paz aos amedrontados. Em um ato 
de reprovação e exortação ao ato dos discípulos, o Mediador entre Deus e os 
homens se coloca como exemplo inicial e final quanto ao nosso relacionamento 
com o nosso Senhor, que é misericordioso para perdoar e ouvir as nossas 
maiores aflições (Lucas 22: 45-46). Quando colocamos Ele como o foco ao qual 
estamos direcionados, isso não nos impossibilita de sofrermos diversas quedas. 

 
Entretanto, é no reconhecimento de nossas próprias limitações que 

somos consolados por Seu poder, porque entendemos que nada de bom que 
fora feito em nós é por iniciativa nossa (2ª Coríntios 3:5; Efésios 2: 8-10). Vemos 
a imagem daquele homem de joelhos em terra no Getsêmani e, ao mesmo em 
que nos entristecemos por lembrarmos o que Ele passou, paradoxalmente 
somos revestidos de alegria, pois a Sua graça foi imerecidamente derramada em 
nós para que, hoje, pudéssemos ser libertos das correntes da nossa carne 
(Gálatas 5:1; Romanos 6:14). Ele sabia o que teria de sofrer. Todavia, em uma 
atitude de imensurável amor, preferiu permanecer firme aos propósitos divinos 
em direção ao que haveria de trai-Lo (Lucas 22: 47-48). 

 
Finalmente, em uma demonstração clara de sabedoria e 

autoridade, ao invés de ser tomado pela raiva irracional a que somos 
constantemente acometidos, Jesus manifesta diversas atitudes equilibradas, 
suportando a crise no intuito de cumprir a soberana vontade do Pai. Em amor, 
Ele recebe um beijo do amigo traidor, abomina o ato violento de Pedro, cura o 
suposto inimigo e se submete ao caminho que O levará à morte (Lucas 22: 27-
53). Desta maneira, ele nos ensina a confiar no cuidado e no domínio divino 
sobre todas as coisas. Ele não faria isso porque era o mais fácil, mas 
simplesmente para que Deus fosse, acima de tudo, glorificado. Ou seja: quando 
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confrontados ou em meio aos milhares de dores que a vida nos proporciona, não 
apenas temos consciência de que a dores que o Filho passou foram maiores que 
a nossa, como também que, mesmo diante deste fato, Ele, em absolutamente 
nenhuma circunstância, se revelou menos desejoso a fazer o que Seu Pai o 
convocara a fazer. Conclusivamente, como os filhos adotados que somos, Ele 
nos convida a pouparmos a nós mesmos de nossos fardos (2 Pedro 1:3; 
Romanos 8:28). Quando as trevas reinam, é fato que não conseguiremos 
repousar enquanto não colocarmos as nossas vidas imersas em Suas mãos 
(Filipenses 4: 6-7). Afogue-se em sua soberania! 
 


