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Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima quinta-feira para 

você e todos os seus. O evangelho de Lucas, a partir do capítulo 19, começa a 
relatar detalhadamente a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aquele que 
por uma comunidade festiva fora recebido com júbilos e glórias, mais adiante, 
por esse mesmo povo, receberia o castigo aplicado aos déspotas e criminosos. 
Esse é o contexto do escrito do nosso caçula Davi, que hoje compartilho com 
vocês:  

  

REFRÃO 
Davi De La Fuente Cezar  
  
O ato de escrever, em todas as dimensões que podem vir a ser 

discutidas, não é tão fácil, principalmente quando existe alguma cobrança 
individual ou de um certo público para avaliar o trabalho que está sendo 
feito. Nós temos liberdade para falar de situações cotidianas para 
exemplificar assuntos, mas somos incapazes de fazer qualquer texto ou 
música sem conteúdo, organização e planejamento. Deixando de lado o 
modernismo estereotipado, para ter qualidade, propósito e ordem são 
quesitos obrigatórios. No livro de Lucas, no capítulo 19, do versículo 28 em 
diante, Jesus vem nos propor que tudo que dedicamos a Ele deve ser da 
mesma forma, afinal, além de nos convidar a não termos uma fé irracional, 
Ele nos chama para viver seus propósitos com total entrega e 
comprometimento (Hebreus 12: 1-2).  
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Assim, dividido em três fatos históricos, esse trecho bíblico trata 

da entrada triunfal do Filho em Jerusalém, acompanhada de um momento de 
lamentação pelo destino daquela cidade e de expulsão dos comerciantes do 
templo. Colocados juntos com um propósito divino, tais acontecimentos nos 
exortam para vivermos focados na pessoa de Cristo em detrimento de nós 
mesmos. De início, através da forma em que tudo acontecera - com o claro 
propósito de glorificar o seu Nome, em um encontro conosco, Jesus toma o 
controle e traz ordem para o modo em que o adoramos, pois não somos 
convocados a carregá-Lo nas costas, Ele não precisa de nós. Contudo, assim 
como aqueles que entregaram o burrinho ao Senhor, Ele nos convida a 
entregar tudo que temos e tudo que somos quando O adoramos. 
Semelhantemente, nos é feita a mesma proposta quanto à oração: devemos 
orar por algo além de nossos desejos.  

 
Quando Ele se aproxima, através do agir do Espírito, somos 

motivados a deixar de lado nosso egoísmo e a pedir pelo o que Ele quer de nós 
(Gálatas 2:20). Muitos missionários sofrem diariamente por pregar o 
Evangelho. A verdade é que a igreja perseguida tem sido tratada como lenda, 
pois poucos são os cristãos que investem o seu tempo de oração pedindo o 
cuidado de Deus sobre as suas vidas. Quando entendemos o tamanho de sua 
misericórdia, é simplesmente natural que peçamos a mesma dádiva para 
aqueles que amamos, ou até mesmo aqueles que não conhecemos, 
principalmente em oração (Tiago 5: 15-20)!  

  
Conclusivamente, na mesma autoridade que O coloca como 

soberano sobre terra e céu, Ele alerta a todos o perigo de tirarmos a sua 
adoração como foco de nossa vida e de nossa congregação. Pois, se somos 
conscientes de sua onipresença e gratos por sua graça, é próprio que 
coloquemos o nosso ser e a nossa igreja a serviço dEle, revestidos pelo desejo 
de sermos à imagem do Filho (Filipenses 4: 8-9)! Obviamente, Ele sabe que 
nós não somos capazes de cumprir a Sua vontade integralmente. Por mais 
aplicado e dedicado que um escritor seja, ele jamais será capaz de sempre 
trilhar suas narrativas e pensamentos adequadamente. Entretanto, 
graciosamente, Ele não nos permite pagar por abandonarmos o propósito da 
escrita. A reimpressão não vem de nossas atitudes.  

 
Ele mesmo toma a iniciativa e escreve a nossa história por nós, 

desde a introdução (Gálatas 1: 15-16; Romanos 4:13)! Quando temos um 
encontro verdadeiro com o Senhor, em amor: nossa ortografia é corrigida com 
o poder do Evangelho, nossa oração transcende as linhas e se volta para o Pai, 
a autoria da obra é assumida pelo Espírito que nos capacita e a homenagem é 
substituída por corações gratos em comunhão pelas “boas notícias” recebidas. 
Ele é conosco! Que Ele seja sempre o refrão de nossa canção. 
 


