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

você e todos os seus. Hoje, como fizemos na semana passada, 
compartilharemos mais um escrito de nosso caçula (Davi), de segue 
discorrendo pelo Evangelho de Lucas.   

  

EM DELEITE   
Davi De La Fuente Cezar  
  
Toda criança, tanto as mais extrovertidas como as mais sutis, 

passa pela famosa fase dos “porquês”. Tal período se inicia a partir do 
momento em que aquele pequeno ser vivo entende que sua racionalidade vai 
além de apenas “colecionar” sensações. Todavia, isso não costuma facilitar a 
vida para os pais, afinal, muitas perguntas podem vir a surgir e assuntos muito 
“polêmicos” podem aparecer desde cedo. Não obstante, possíveis 
constrangimentos são facilmente esquiváveis, pois, o parâmetro de confiança 
entre os pais e os seus filhos permanece total e irrestrito, motivo pelo qual 
muitas ideias mentirosas ainda são propagadas, no propósito de esconder 
verdades por puro comodismo. Abrangendo metaforicamente tal situação 
cotidiana, Deus também recebe diariamente a proposição de receber diversas 
perguntas de nossa parte, muitas das quais tratam de questões extremamente 
difíceis para a mentalidade humana compreender. Contudo, Ele nos garante, 
através do poder das Escrituras, que respostas verdadeiras serão dadas para o 
louvor de Seu Nome, conforme Lucas 20 nos expressa em seus primeiros vinte 
e seis versículos.  

  
Portanto, tratando do contexto expresso nos capítulos 

anteriores, Jesus nunca esteve tão perto da cruz quanto nestes próximos 
capítulos. Após uma imensurável quantidade de revelações acerca de sua 
divindade, o Filho permanecia sendo questionado sobre sua natureza divina 
por mestres da Lei que buscavam subterfúgios para lidar com o próprio 
orgulho. Entretanto, com uma sabedoria à semelhança do Pai, o Cristo 
reafirma a sua autoridade e coloca aqueles líderes religiosos na berlinda 
através de sua última parábola, em que tais “lavradores” não apenas seriam 
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condenados por blasfemar contra o agir do Espírito, como também perderiam 
o “monopólio” – que na realidade nunca lhes pertenceu - sobre a salvação a 
nós concedida por Deus (Lucas 20: 15-16; Romanos 9: 30-32).  

 
Desta forma, por mais uma vez, a Sua futura morte é anunciada, 

assim como a ciência da parte dEle de que a sua morte não seria o fim! 
Porém, ainda não satisfeitos com a falta de brechas para acusá-Lo, os chefes 
dos sacerdotes enviaram espiões para questioná-Lo quanto à influência do 
Estado na igreja, no intuito de condená-Lo por desaprovação popular ou 
desrespeito às autoridades políticas da época. Consciente desde o início da 
malícia daqueles homens, o nosso Salvador os coloca em praxe ao honrar a 
soberania do Senhor - acima de interesses pessoais - e os impostos como 
ferramenta humana e individual para manter o “reino menor” em equilíbrio, 
submisso diretamente e naturalmente à Sua vontade (Lucas 20: 25-26).  

  
Conclusivamente, independentemente das perguntas a que fora 

exposto, Deus se fez e se faz humilde para conosco, sempre nos concedendo 
uma resposta apropriada à nossa necessidade. A verdade é que, mesmo 
conhecendo a nós tão profundamente, Ele não mede esforços para demonstrar 
o seu amor por nós, e o maior símbolo disso é o sacrifício feito pelo Filho na 
cruz do calvário. De fato, a maior pergunta já fora respondida: estamos livres 
de condenação, pois Ele tomou sobre si as nossas dores! Dessa maneira, que 
possamos nos sentir sempre gratos e confiantes de seu cuidado e disposição 
para nos ouvir, colocando nossas vidas diante do Rei que governa sobre tudo 
que há, oferecendo a Ele o que já lhe é seu por direito. Porque, por mais 
infantis, pretenciosas ou verdadeiras que nossas perguntas sejam, Ele há de 
responde-las através da Palavra e da oração para que, acima de tudo, o seu 
Ser venha a ser adorado! Por conseguinte, não dependendo de nossa aceitação 
(1 Coríntios 1:30; Gálatas 1: 15-16), Ele mesmo se tornou a rocha firme onde, 
imersos em deleite, descansamos (Salmo 37:4; Mateus 6:33). 
 


