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Meus queridos 
amigos, bom dia! Uma ótima 
terça-feira feira para você e 
todos os seus. O livro dos 
Salmos foi escrito no interstício 
de nove séculos, tratando nos 
seus 150 capítulos de várias das 
experiências humanas. Nos 
falam dos momentos de alegria e 
vitória, quando bem próximos a 
Deus, e também retratam o medo e a perseguição, diante da distância do 
Criador. Antes da leitura do texto de hoje, de autoria do nosso filho Davi, é 
recomendável, primeiro, que você dedique alguns minutinhos para a leitura do 
primeiro salmo da Bíblia: Salmo 1. Após, sigamos então ao escrito: 

 

OCO BASTIÃO 
Davi De La Fuente Cezar 
 
O ato de cuidar, principalmente tratando entre indivíduos, é uma 

das demonstrações de amor mais claras existentes. Ultrapassando, na maior 
parte das vezes, a instância da reciprocidade, não consiste de limitações, tanto 
internas como externas. A presença não é obrigatória, mas essencialmente 
necessária. Se não existe desejo de estar perto, de proteger, ou de renunciar 
para esse bem, é difícil que tal preocupação não seja apenas uma variante da 
conveniência ou indiferença. De qualquer forma, tal reflexão não difere muito 
de nosso relacionamento com o Pai. Apropriadamente, o texto do Salmo 1 (leia 
em sua Bíblia) é, no mínimo, extremamente esclarecedor, tratando da nossa 
iniciativa na busca diária de conhecer e orar ao Senhor. 

 
Revelando o sentido natural da meditação cristã, esse capítulo 

inicial do livro começa usando um termo bastante conhecido do Sermão da 
Montanha: “feliz é aquele” ou “bem-aventurado” (Mateus 5). Como o contexto 
apresenta em ambos os casos, é dado um conselho para tratar o ideal da 
felicidade ou realização espiritual contidos em um ato por alguém que fora 
alcançado. Como explorado nos dois primeiros versos, a intencionalidade na 
busca pelo aprendizado das Escrituras é o primeiro degrau para o 
desenvolvimento de uma comunhão vertical (Hebreus 4:16).  

 
Dessa forma, a transformação da leitura bíblica em um ato banal, 

vazia de significado ou sentido, é sinônimo de uma intimidade igualmente 
comprometida com o Senhor. Afinal, o desejo de viver para Ele não é um 
testemunho a ser apartado temporariamente: é algo constante, que constitui 
todos os nossos comportamentos e o nosso ser. De semelhante importância é 
a profundidade em que somos afogados diante do estudo que fazemos da 
Palavra Sagrada. Essa fonte não é de total proveito se não for o terreno em 
que as nossas raízes estão devidamente fincadas. Uma das maiores ironias da 
vida de um cristão é se limitar à chuva orográfica para a sua nutrição quando a 
terra fértil nos é tão acessível, materializada no Evangelho.  
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Não precisamos – e não podemos – nos apropriar da sequidão 

espiritual por mero “conforto” (Salmo 1:3). Pois, nada mais oco do que uma 
aparente fortaleza desprovida do que lhe promete a própria existência e 
propósito. Dessa maneira, o produto final da experiência que temos com Deus 
é não apenas o comprovador da graça que fora derramada em nós, como 
também o leito de onde retiramos a força que carecemos para suportar o dia-a-
dia em defesa do que nos fora revelado, anunciando a todos da sua justiça que 
há de ser consumada no dia final (Colossenses 3:17; 1 Timóteo 4:10)! 

 
Portanto, somos convocados a alçar os canhões e lançar fora a 

poeira – e todas as outras possíveis distrações - que nos afastam do foco 
contrastante que é o próprio Deus, a maior benção que poderíamos ter. 
Quando temos a certeza de que, apesar dos nossos esforços em prol de 
glorificá-Lo, o sacrifício de Jesus na cruz é autossuficiente para nos resgatar da 
condenação eterna, flui em nós uma satisfação tangível do Seu cuidado (2 
Pedro 1:3). Não nos é pregado um tratado de independência ou rebeldia do 
resto do mundo, mas sim o fato de que não precisamos ter medo de entregar 
os nossos maiores temores em Suas mãos, porque Ele nos ouve em nossas 
orações e clamores e tem misericórdia de nós. A oquidão é preenchida pela 
Sua presença e o alicerce frágil é revestido de uma tremenda força 
fortalecedora de nossos próprios “tijolos” (Salmo 63).  Não deixamos de ser 
suscetíveis a receber grandes danos. Foi nos dada a esperança de que, 
independentemente das barreiras derrubadas, o resultado final é 
definitivamente a vitória do Filho sobre os nossos pregos, dando-nos a 
liberdade de buscá-Lo, conhecê-Lo e caminhar ao Seu lado, porque nos foi 
dado um mediador entre o Rei dos Exércitos e este mero bastião (Hebreus 6: 
19-20; Gálatas 5:1). 
 


