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Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima semana para você e 
todos os seus. Entre os milhares de voos que cortam os céus de todo o mundo, 
há um objetivo comum, qual seja, conduzir pessoas e cargas de um ponto a 
outro. Após taxiar, a aeronave toma a cabeça da pista e após imprimir 
aceleração e chegar ao ponto ideal (V1), decola. Ultrapassada essa fase inicial, 
busca altitude e velocidade de cruzeiro e, à medida, que vai se aproximando do 
aeroporto de destino, dá início a uma perda gradual e coordenada de altitude e 
velocidade, de modo a que possa pousar suavemente na pista autorizada 
previamente para o pouso. 

 
Quando a aeronave, por fatores adversos, tem uma aproximação 

em que a altura e a velocidade não se mostram ideais para o pouso, é possível 
realizar o que chamamos de glissagem. Habilmente o comandante, com o uso 
conjunto do leme e airelons, posiciona a aeronave de forma lateralizada, o que 
lhe permite perder velocidade e altitude de modo a realização de um pouso em 
condições ideais. 

 
Há, também, a glissagem na música, e consiste numa técnica 

voltada a literalmente deslizar de uma nota para outra. Tanto na aviação, como 
na música, o glissar é passar de um patamar para outro. O mesmo também 
podemos conseguir através da oração (de um patamar para outro) e é sobre 
isso que vai nos falar Davi, nosso filho caçula. Sigamos, então, ao seu texto: 

 

GLISSAR 
Davi De La Fuente Cezar 
 
Sob a firmeza de uma extensa corda, o slackline, um esporte que 

se tornara deveras popular nas praias brasileiras, consiste na busca por 
atravessar um estreito, longo e movimentado percurso com o corpo, evitando 
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cair e, quando acompanhado de extrema habilidade, constantes acrobacias. 
Contudo, em cima de qualquer perspectiva, independentemente da qualidade 
do praticante, achar o ponto de equilíbrio é essencial para mover até um único 
passo. Sem tal domínio, qualquer tentativa consequente é definitivamente em 
vão. Igualmente, o que movimenta o cristão à prática da oração inicialmente – 
como visto anteriormente no texto do “Pai Nosso” (Mateus 6: 9-10) – é, por 
certeza, o desejo de adorá-Lo. Para elucidar esta temática, o apropriado Salmo 
135 nos revela um pouco mais sobre os motivos que, desde o surgir do mundo, 
a Palavra em toda a sua extensão nos aponta para a Sua adoração. 

 
Como Filhos dEle, a primeira razão para orarmos em louvor ao 

Seu nome é óbvio para o coração alcançado por Sua graça e primordial ao 
autor do texto, que nos lembra a eleição de Jacó, chamado Israel, que, mesmo 
em um pretexto de maledicência, fora adotado e coberto de misericórdia, 
semelhantemente a todos nós (Salmo 135: 3-4; João 15:17; Efésios 2: 4-5). 
Consequentemente, se reconhecemos o poder soberano que o Senhor Rei tem 
para condenar o pecador e livrar o perdido, é natural que, diante da revelação 
geral, o adoremos por Sua grandiosidade devidamente referenciada e digna de 
toda glória (Salmo 135: 5-7; Salmo 113)! Evidentemente, não são poucos os 
motivos que temos para glorificá-Lo. Todavia, principalmente se considerarmos 
o quão tangível é a realidade deste presente, a salvação é, indubitavelmente, 
em si mesma, pretexto suficiente para sermos eternamente gratos a Ele. Afinal, 
assim como Ele derrubou reis e nações por amor ao Seu povo, de maneira 
graciosa Ele tomou para si as nossas maiores dores, resgatando nossos 
corações impuros e vazios de uma condenação que desde o princípio nos era 
cabida em um ato sublime de amor e favor imerecido (Salmo 135: 8-14; 
Colossenses 1: 13-14; Romanos 5: 18-19). Um único homem, o Filho do Deus 
vivo, teve as suas mãos tribuladas em pregos e o pecado de todos os seus 
irmãos cravados em suas costas. Entretanto, não oramos ao vento. A ponte 
não desabou. O mediador ressuscitou e vive! Em contraste aos falsos deuses 
que metralham o nosso tempo, os quais coroamos a prioridade diversas vezes, 
Jesus é o único que frutifica sincera transformação e nos resgata das correntes 
que nos aprisionam a este mundo (Salmo 135: 13-18; 2 Coríntios 3: 16-17; 
Romanos 8: 26-27). 

 
Conclusivamente, traspassando os dias que passam como uma 

brisa, somos convocados a terminar da mesma forma em que começamos. 
Com os olhos fixos ao horizonte, com as mãos levantadas em submissão à 
origem do que nos mantêm de pé, andamos lentamente na esperança de que 
fomos livrados do que está abaixo de nós. Em contrapartida à corda do 
slackline, porém, a esperança da salvação é a segurança de nossos passos, 
equilibrados na mão que sustenta a estrutura frágil que nos constitui, tornando 
largo o que sobre os nossos pés é estreito (2 Coríntios 4: 16-18). Na oração, 
negamos o poder de nossas acrobacias e disparamos para o alvo. 
Atravessamos revestidos pelo vermelho sangue do Cristo que se entregara por 
nós. Sangue esse que cobre o cansaço, que testemunha aos esquecidos e nos 
garante o iluminado fim. Como Filhos, sacrifícios vivos, vivemos e usufruímos 
da totalidade de nosso relacionamento com o nosso Pai quando deixamos para 
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trás o corpo que não mais nos pertence para corrermos ao ponto de 
experimentarmos o transbordar da Sua glória (Romanos 12: 1-2; 2 Coríntios 
5:15). Com joelhos prostrados, “acima” da terra, O engradecemos em um 
“glissando” à eternidade. 
 


