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Meus queridos amigos, bom dia! Uma magnífica 
semana para você e todos os seus. Davi, isolado em 
uma caverna, fugia da presença do rei Saul que 
desejava matá-lo, imbuído que se encontrava por um 
sentimento de profunda inveja. É este o contexto do 
escrito, de nosso caçula (Davi), que hoje compartilho:  
 

 

A ESCADA DO SONHO SEM FIM 
Davi De La Fuente Cezar 
 
“Com a minha voz clamei ao SENHOR; com a minha voz 
supliquei ao SENHOR...” Salmos 142:1 
 
Degrau a degrau. A vida não para. Nem por um segundo. Mesmo 

em circunstâncias que favoreçam um momento de descanso, o seu 
aproveitamento total é utópico. Enquanto subimos irreverentemente deixamos 
muitos momentos, muitas pessoas para trás. Contudo, de nada vale continuar 
o percurso se o seu fim é transgredido pela própria atitude orgulhosa inicial de 
fazê-lo a sós. Como se os nossos pés pudessem nos levar além da queda a 
que todo morto está destinado a imergir. Ao contrário: se dependemos da 
eficácia do agir humano, aprisionados estaremos na irremediável gravidade 
(Romanos 3:10). Na disciplina da oração, a visibilidade da verdade é equitativa 
à satisfação que temos de tê-Lo conosco, em nós. No terror do desabar do 
concreto, escondido em uma caverna e tomado por desespero, Davi 
exemplificadamente nos ensina no Salmo 142 os primórdios intencionais de um 
cristão no relacionamento com seu Pai, momento em que um sincero pedido é 
tecido de transformação ao coração quebrantado que implora pelo cuidado 
divino. 

 
Como se o cansaço caísse irreversivelmente sobre as suas fracas 

pernas, o capítulo começa com o reconhecimento do ator do salmo de sua 
situação de puro desconsolo. Moralmente negligenciado e humanamente 
derrotado, nas suas piores angústias, ele se atenta à esperança de seu 
coração na existência de um Deus amável para ouvir o seu clamor, 
misericordioso para escutar e trabalhar nele através de suas queixas e 
poderoso para reconstruir a rota desfalcada (Salmo 142: 1-2). Tal humildade é 
a essência da constância de uma intimidade com Deus, sendo a causa maior 
por trás da prática de oração. Um encontro com o Senhor não apenas nos 
revela mais de sua natureza, como também nos restaura das feridas advindas 
de nossos próprios anseios e atitudes pecaminosas, mantendo-nos em 
segurança de as todas as armadilhas lançadas contra nós sobre a Sua rocha 
de salvação (Salmo 142: 3-5).  

 
Fatidicamente, se O temos como arquiteto de nossa história, 

adornados somos de alegria, pois infindável é a sua graça! Desta forma, 
oramos conforme à sua vontade quando abandonamos a sombra que nos 
persegue – através dEle - e engradecemos aquele que é capaz de colocar 
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cada cerâmica e bloco de cimento no devido lugar, moldando nosso novo 
nascer no sangue de Cristo, que nos capacita na Igreja à sua direção (Salmo 
142: 6-7; Efésios 4: 15-16)! Assim, não somos chamados à conversa no escuro 
de nossos quartos para cobrarmos pelo futuro que mais almejamos, mas para 
que a cruz que carregamos na corrida sob o piso tingido pelo vermelho do 
Evangelho seja propagada em nossa alma e a todas as silhuetas refletidas ao 
nosso redor (Colossenses 3: 12-14). 

 
Olhamos para o alto e só podemos ver o corrimão a girar entre os 

andares. Sublimemente, juntamos as mãos em submissão a Ele, pedindo a 
única garantia que nos basta em meio ao banho de lágrimas de tantas 
despedidas eternas, na certeza de que a Sua mão nos puxará do abismo do 
qual fomos libertos (João 12:46). Continuamos correndo nesse sonho sem fim 
aparente, sem poesia e pureza. Aos omissos, perdidos, em contínuo choro ou 
angústia, carregamos o amor reformador na alma, transbordando a cor das 
nossas solas reanimadoras, transmissoras de graça e conhecimento da 
Palavra (Filipenses 1: 9-11). Afinal, não temos do que temer, porque não há 
Deus como o nosso Deus, que se preocupa com os seus filhos e faz da polida 
pedra angular a base de nosso chão (1 Pedro 2:6). Subimos, cantando um “até 
amanhã” confirmado em nossos corações pelo Espírito (Efésios 1: 13-14). 
Nessa escada metaforicamente vital, o tropeço é eminente. Todavia, no 
segurar da mão de Jesus, o “adeus” é perpétuo, logo retido ao som de um 
ecoado socorro (Romanos 10: 9-10)! 
 


