
 

 

Roberto de Albuquerque Cezar 

 

Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima sexta-feira para você 
e todos os seus. Entramos no capítulo 6, do livro “Derrubando Golias”, de Max 
Lucado, com o título “Doadores de Sofrimento”.  

 
Vamos constatar, no comporta mento de Davi, magistralmente 

narrado por Max Lucado, algo mais, um plus: graça e mais graça para com 
Saul, aquele que o perseguia implacavelmente. Se, para nós, já é difícil 
cumprir as ordenanças de fazer o bem aqueles que nos desprezam, ou mesmo 
orar por eles, quanto mais ser abundante em graça para com os inimigos. 
Vamos, então, ao escrito:  

  

DOADORES DE SOFRIMENTO  
  
O símbolo mais sagrado na cidade de Oklahoma, em Oklahoma, é 

uma árvore: um vasto olmo norte-americano de 80 anos que faz muita 
sombra. Turistas percorrem quilômetros para vê-lo. Pessoas posam para fotos 
debaixo dele. Arboristas cuidadosamente o protegem. Ele enfeita pôsteres e 
papéis de carta. Outras árvores ficam maiores, mais cheias, até mais verdes. 
Mas nenhuma recebe o mesmo carinho. A cidade valoriza a árvore não por sua 
aparência, mas por sua resistência.  

  
Ela resistiu aos bombardeios sofridos por aquela cidade.  
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Timothy McVeigh estacionou seu caminhão-bomba a apenas 
alguns metros dela. Sua maldade matou 168 pessoas, feriu outras 850, 
destruiu o edifício federal Alfred P. Murrah e cobriu a árvore de escombros. 
Ninguém esperava que ela sobrevivesse. Ninguém, na verdade, parou para 
pensar na árvore coberta de pó e sem galhos.  

  
Até que ela começou a brotar.  
  
Brotos passavam espremidos por sua casca destruída; folhas 

verdes empurravam a fuligem cinzenta. A vida ressurgiu de um campo 
marcado pela morte. As pessoas perceberam. A árvore era um modelo da 
resiliência que as vítimas desejavam. Por isso elas deram um nome ao olmo: a 
Arvore Sobrevivente.  

  
Os Timothy McVeighs ainda abalam nossos mundos. Eles ainda, 

sem razão, inexplicavelmente nos mutilam e deixam cicatrizes. Queremos 
imitar a árvore — sobreviver ao mal, sobrepormo-nos à ruína. Mas como?  

  
Davi pode nos dar algumas ideias. Quando Saul dá uma de 

McVeigh e entra no mundo de Davi, Davi se lança no deserto, onde encontra 
refúgio entre as cavernas próximas ao Mar Morto. Várias centenas de legalistas 
o seguem. O mesmo acontece com Saul. E, em duas cenas dramáticas no 
deserto, Davi exemplifica como transmitir graça à pessoa que não lhe dá outra 
coisa senão sofrimento.  

  
Primeira cena. Saul faz sinal para que seus homens parem. Eles 

param. Três mil soldados param de marchar enquanto seu rei desce do cavalo 
e sobe a encosta da montanha.  

  
Dá para fritar um ovo no chão da região de En-Gedi. Os raios de 

sol ferem como punhais o pescoço dos soldados. Lagartos alojam-se por trás 
das pedras. Escorpiões ficam na lama. E cobras, como Saul, procuram 
descanso na caverna.  

  
Saul entra na caverna "para fazer suas necessidades. Davi e seus 

soldados estavam bem no fundo da caverna" (1 Samuel 24:3). Com os olhos 
embaçados por causa do sol do deserto, o rei não consegue perceber os vultos 
silenciosos que se alinham nas paredes.  

  
Mas você não sabe que eles veem o rei. Enquanto Saul atende ao 

chamado da natureza, inúmeros olhos arregalam-se. A mente desses homens 
voa e as mãos estendem-se para pegar lanças. Um golpe da espada levará a 
tirania de Saul ao fim e eles não terão mais de fugir. Mas Davi faz sinal para 
que seus homens se contenham. Ele esgueira-se pela parede, desembainha 
sua faca e corta não a carne, mas o manto de Saul. Davi então volta para o 
fundo da caverna.  
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Os homens de Davi não podem acreditar no que seu líder fez. 
Nem o próprio Davi. Contudo, seus sentimentos não refletem os de seus 
homens. Eles acham que ele fez muito pouco; ele acha que já fez coisa 
demais. Em vez de tripudiar, ele arrepende-se.  

  
Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado 

uma ponta do manto de Saul, e então disse a seus soldados: "Que o SENHOR 
me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o 
ungido do SENHOR" (24:5,6).  

  
Saul sai da caverna e Davi logo o segue. Ele levanta a ponta de 

suas vestes e, com todas as letras, grita: "Eu poderia tê-lo matado, mas não o 
matei". Saul ergue os olhos, espantado, e pergunta em voz alta: "Quando um 
homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal?" (24:19).  

  
Davi faz isso. Mais de uma vez.  
  
Alguns capítulos adiante, Saul está, novamente, perseguindo 

Davi. Davi volta a bancar o esperto para o lado de Saul. Enquanto o 
acampamento do rei dorme, o atrevido Davi e um soldado esgueiram-se pelos 
soldados até que alcançam o rei, que roncava. O soldado implora: "Hoje Deus 
entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu crave a lança nele 
até o chão, com um só golpe; não precisarei de outro" (26:8).  

  
Mas Davi não deixa. Em vez de tirar a vida de Saul, ele tira-lhe a 

lança e o jarro com água e foge do acampamento. A uma distância segura, ele 
acorda Saul e os soldados com um aviso: "Ele [o Senhor] te entregou nas 
minhas mãos hoje, mas eu não levantaria a mão contra o ungido do SENHOR" 
(26:23).  

  
Mais uma vez, Davi poupa a vida de Saul.  
  
Mais uma vez, Davi revela uma mente cheia de Deus. Quem 

domina seus pensamentos? "O SENHOR recompensa... o ungido do SENHOR... 
que o SENHOR também considere" (26:23-24).  

  
Mais uma vez, pensamos nas coisas que promovem dor em nossa 

própria vida. Uma coisa é transmitir graça aos amigos, mas transmitir graça 
àqueles que nos causam sofrimento? Você conseguiria? Se passasse alguns 
minutos seguidos com o Darth Vader, o vilão de Guerra nas Estrelas, de seus 
dias, você conseguiria imitar Davi? 


