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Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima semana, que o Senhor 

esteja com você e toda sua família. Nesta segunda, iniciada a segunda quinzena 
do mês de janeiro, compartilho mais um escrito de nosso filho Davi. O tema é o 
mesmo da semana passada, ou seja, a oração como um caminho para estreitar 
o relacionamento com o nosso Criador. 

 
Sigamos, então, ao texto: 
 

POR ESTILHAÇOS 
Davi De La Fuente Cezar 
 
Intimidade é o elemento crucial para o desenvolvimento de 

qualquer relacionamento. Seja pela convivência natural ou por experiências 
compartilhadas, é impossível haver qualquer dependência ou profundidade se 
guardamos para nós mesmos os nossos maiores medos, alegrias ou 
preocupações. De fato, o crescimento em nós efetuado só pode ser notado 
quando reconhecemos a nossa natureza de pecadores sem merecimento de 
nada além da condenação eterna. Quebrantamento e arrependimento são a 
primeira etapa na vida cristã, momento em que, sob o direcionamento do Espírito 
Santo, as nossas vidas predestinadas são afogadas em Sua graça. Aquele que 
conhece a essência de nossa alma por completo decide nos escolher e 
direcionar a sua lança de justiça contra o Seu precioso Filho para nos livrar do 
inferno (1 Coríntios 1: 28-29; Efésios 2:8; Gálatas 4:7). Ele, sem dúvidas, tem 
pleno entendimento sobre quem somos. E nós? Será que buscamos ter o mesmo 
com quem chamamos de Pai? Portanto, usando como base o primeiro verso da 
oração do “Pai nosso” (Mateus 6:9), nos é revelada a premissa inicial para a 
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oração - a chave que abre a porta do nosso ser para uma experiência 
verdadeiramente íntima com o Senhor. 

 
Iniciando a oração, o primeiro atributo a ser mencionado é o uso de 

“Pai” como referência a Deus, assumindo claramente a sua paternidade, como 
referência à realidade de que fomos adotados como filhos por Ele através do 
Cristo (Efésios 1:5; Romanos 8:14). Em continuidade, é reconhecida a sua 
grandiosidade e a existência de algo além do que os nossos olhos alcançam, a 
partir da menção de sua habitação - os “céus” – além de colocar em pauta a 
necessidade de santificarmos o Seu nome sobre todas as instâncias, como uma 
prioridade. Desta forma, nos colocamos em posição de servos diante dEle, 
expondo nossa “humanidade” e nossas inúmeras falhas, não porque Ele não nos 
conhece, mas por sabermos que Ele é poderoso e sábio no procedimento com 
todas as nossas tribulações, sendo nossa fonte de ânimo e perseverança (2 
Tessalonicenses 2: 16-17; Romanos 15:13). Assim, ao mesmo tempo em que a 
oração é uma conversa íntima com Deus, é também um encontro profundo, 
carregado de revelações e manifestações graciosas de Seu imenso amor. A 
verdade omitida em muitas igrejas é que, simultaneamente à necessidade que 
temos das respostas divinas aos nossos questionamentos em nosso tempo a 
sós com Ele, Ele se revela ainda mais misericordioso nos concedendo a Palavra, 
a apresentação mais prática e verídica acerca de todas as respostas que 
buscamos (João 17: 17-19). Momentos voltados à oração que negam o uso da 
Bíblia – e vice-versa – são igualmente contraditórios, pois a ausência ou 
diminuição de qualquer um dos dois hábitos comprometem a possibilidade de 
termos um relacionamento íntimo com Ele (Efésios 1: 16-17).  

 
Por conseguinte, é trivial afirmar que a comunicação honesta com 

o Pai é uma proposta extremamente relevante para a vida do cristão. Todavia, é 
comprometedor tentar se colocar como posição de exemplo, pois somos 
incapazes de abandonar totalmente o nosso orgulho quando estamos em 
“bonança” (Salmos 23:4). Consequentemente, relembrar a importância desta 
prática é sempre válida e, inevitavelmente, abençoadora a todos aqueles que 
escutam. Afinal, não existe nada mais esperançoso do que termos a certeza de 
que, o mesmo Senhor que nos criou e nos fez Seus filhos, também nos ouve e 
se importa conosco: preocupação essa que o levou a colocar Jesus em uma cruz 
na promessa de que ressuscitaremos no dia da sua volta, para vivermos 
eternamente ao lado desse Deus que traspassara todos os paradigmas por 
amor. O caminho foi aberto. Todos os obstáculos que criamos foram 
estilhaçados (Hebreus 10: 19-23). A Ele toda honra e glória! Amém. 
 


