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Bom dia, meus queridos amigos! Uma magnífica quinta-feira para 

você e todos os seus. Quando estou exausto, mas muito cansado, de tudo, da 

vida, das circunstâncias que nos cercam, procuro me socorrer de um livro que 

é difícil aquilatar o quanto tem a nos dizer em dias assim. Os Salmos são como 

um refrigério para a alma. Se você tem alguma dúvida dessa afirmação, dê 

uma olhadela nos pequeninos trechos que trago a colação:   

“SENHOR é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei? 

O SENHOR é a força da minha vida; de quem me recearei?” 

Salmos 27:1   

“O Senhor guarda aos símplices; fui abatido, mas ele me 

livrou”. Salmos 116:6   

“O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu 

libertador; o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio; o 

meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto 

refúgio”. Salmos 18:2   

“Sairei na força do Senhor DEUS, farei menção da tua justiça, 

e só dela”. Salmos 71:16   

“O SENHOR é o meu pastor, nada me faltará”. Salmos 23:1   
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E sobre buscar forças, gostaria de compartilhar um escrito 

intitulado “O Sonho da Água”. Oxente, você poderá dizer, e desde quando 

água tem sonho? Bom, no texto a seguir tem. Sigamos ao texto: 

O SONHO DA ÁGUA   

Conta uma velha história que o filho voltou à casa do pai, depois 

de vinte anos que havia partido, na busca de conselhos. Disse aquele homem, 

já idoso, que estava precisando muito ouvir do pai um conselho para um 

problema que estava enfrentando.   

Disse aquele filho: - Pai, estou sem forças, não aguento mais. 

São muitas barreiras colocadas à minha frente. Quando supero uma, logo 

aparece outra, às vezes maiores ainda. Por favor, ajude-me. O que devo 

fazer, meu pai?   

O pai refletiu por alguns minutos e, em seguida, ternamente 

convidou o filho para um passeio. Levou-o até um grande lago, onde havia 

uma barragem de uma hidroelétrica.   

Ao chegar lá, perguntou ao filho: - Meu filho, qual é o seu maior 

sonho?   

- Sonho, pai? – respondeu o filho – Ora, sonho eu não tenho mais, 

as dificuldades acabaram com meus sonhos.   

O pai continuou: - Filho, quero que olhe para este lago. Isto aqui 

era um caudaloso rio, até que se construiu aquela barragem e formou-se este 

grande lago.   

E daí, pai, o que isto tem a ver comigo? – indagou o filho.   

- Tudo, meu filho. Diga-me, você sabe que esta água produz 

muita energia, muitos e muitos lares e cidades são iluminadas, não sabe? – 

indagou aquele pai.   

- Sim, pai – disse o filho, sem ainda entender nada.   

- Pois saiba que toda esta reserva de energia enorme, acumulada 

em milhões de litros de água neste lago, vem do sonho da água, que é chegar 

ao oceano, meu filho. Se a água não tivesse esse sonho, ela também não 

geraria esta energia que faz girar diariamente pesadas e enormes turbinas. A 

barragem freia o sonho, mas a água insiste, continua e correr, pelas turbinas, 

para atingir seu sonho: CHEGAR AO MAR.   

- Explique melhor papai – disse aquele jovem.   

- Deus lhe proporciona fantásticas reservas dentro de você, meu 

filhinho. Para soltar toda essa força, você precisa ter grandes sonhos, como a 

água, e ousar vive-los destemidamente e com toda a garra. Você permitiu que 
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as dificuldades naturais da vida matassem seus sonhos. Se você sonhar de 

novo, apegando-se fortemente ao nosso Deus, lutando para tornar seus sonhos 

uma realidade, então, nada poderá detê-lo.   

Que o Senhor te abençoe e lhe dê forças para fazer girar as 

turbinas que o farão chegar ao mar.   

 


