
  

 

FOCO 

 

 

O Rei Davi enfrentou os Filisteus em diversas guerras 

durante o seu duradouro reinado de 40 anos. Já nos últimos dias desse 

tempo, com uma peleja em curso, Davi estava em segurança comandando 

seu exército de um lugar protegido (conhecido por Caverna de Adulão), 

distante uns 25/30 Km de Belém. Nesta cidade, ou seja, em Belém, todavia, 

guardando-a, estava uma guarnição dos Filisteus e o restante deles (uma 

grande e inumerável multidão), estava acampado no Vale de Refaim 

(subindo uns 120 km pelo Vale do Jordão até o Mar da Galiléia, à direita 

pelo Rio Iármuc), apenas esperando uma oportunidade e o momento certo 

para atacar e pretensamente aniquilar Israel. 
 

Sempre em menor número que a maioria de seus 

inimigos, porém, Israel comumente vencia as guerras pela mão do Senhor. 

E ademais disso, por certo que essas vitórias vinham e se concretizavam 

pela fé (pois que eram baseadas nela), mas inegavelmente tais embates 

geravam aflições e angústias no povo antes de se efetivarem, ao final, 

favoravelmente a ele. Com Davi, homem de Deus e rei, também não era 

diferente (e ele tinha muita fé), pois igualmente padecia desses 

sentimentos. 

 

Nessa guerra, em especial, Davi contava com 37 homens 

poderosos, chefes valorosos e leais que faziam verdadeiras proezas diante 

dos exércitos dos Filisteus. E num determinado dia, três deles foram ter 

com o rei na Caverna de Adulão. Encontraram-no preocupado, tomado por 

um desânimo e um cansaço (proveniente da aflição e da angústia), 

certamente que estava, pois, consumido e extenuado pelo conflito em 

andamento. “E teve Davi desejo, e disse: Quem me dera beber da água da 

cisterna de Belém, que está junto à porta!” (II Sm. 23: 15). 

 

Ouvindo essas palavras, aqueles três homens de guerra, 

provocados em seu íntimo pela lealdade e fidelidade que dispensavam ao 

rei e a Deus, num irrefletido ímpeto foram até Belém. E ignorando 

completamente a guarnição dos Filisteus e as próprias vidas, tiraram e 



  

 

trouxeram a Davi água da cisterna localizada junto à porta. Diz a Palavra, 

porém, que: “... ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. E 

disse: Guarda-me ó Senhor, de que tal faça; beberia eu o sangue dos 

homens que foram com risco da sua vida?” (II Sm. 23: 16 – 2.ª parte e 17 – 1.ª 

parte). 

  

Davi era realmente uma pessoa surpreendente. Sua 

postura diante do Senhor e dos homens revelava seu profundo temor e 

amor, exemplos de virtudes que devemos todos nós perseguir 

incessantemente. Essa singela história, porém, nos expõe uma situação 

quase imperceptível a quem olha (ou lê) sem o entendimento e o 

discernimento dados pelo Espírito Santo. 

 

De fato, Davi num momento de fraqueza (talvez) ou 

distraído pela crise do momento, buscava satisfazer (ainda que 

devaneando) um desejo material e mundano que, com ou sem ele, em nada 

mudaria o estado das coisas. É certo que ele não ordenou àqueles três que 

fossem até Belém, mas uma vez que foram por conta própria e retornaram 

ilesos com o desejo do rei em mãos, Davi voltou à realidade e viu em si 

mesmo o ato de egoísmo e individualidade de que fora protagonista (ainda 

que impensado). Com uma só atitude, então, deu graças a Deus em 

primeiro lugar (pois a Ele consagrou a água, derramando-a) e desse modo 

agraciou seus chefes com muito mais honra do que se tivesse bebido 

daquela água (pelas palavras que pronunciou).   

 

O bom e reto caráter de Davi foi exposto sobremaneira 

com aquela postura e tal conduta com certeza fortaleceu a sua liderança e a 

confiança que aqueles homens depositavam nele. Deus verdadeiramente 

honra aqueles que O tem em primeiro lugar em suas vidas. Desde as nossas 

mais esperadas e festejadas vitórias, até o mais simples e insignificante 

desejo de nossos corações (tal qual um singelo copo com água para pôr 

fim à sede), devem vir acompanhados da gratidão e lealdade que devemos 

ao Senhor e Sua Santa Presença. As coisas efêmeras jamais podem 

subsistir e mesmo enquanto duram, ainda assim pouco valor há nelas sem a 

consciência e o toque do Pai Eterno, porque elas inevitavelmente passarão, 



  

 

mas Ele permanecerá para sempre (e se assim for nossa inclinação, nós 

com Ele, Aleluia).  

 

Tanto assim é que aqueles que buscam somente as 

pretensas riquezas do mundo e a honra que nele há, perecem e são traídos 

pelo próprio sistema, porque buscam coisas passageiras. Na medida em 

que conquistam espaço avançando pelo tempo que passa, esse mesmo trata 

de roubá-los mais à frente deixando-os nus e sem nada. Tudo o que o 

mundo dá a alguém lhe é sumariamente retirado adiante, seja lá o que for, 

até a vida, inclusive. 

 

Entretanto, nem tudo é efêmero e passageiro. Há um 

Deus, nosso Deus, que é eterno e tem prazer em nos dar por Jesus as coisas 

deste mundo, para termos alguma felicidade antes mesmo da Glória. Mas 

Ele adverte pela Palavra: “Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os 

mais miseráveis de todos os homens” (I Co. 15: 19). E justamente porque nesta 

vida estamos de passagem, chegará o momento em que todas as coisas que 

nos serviram por aqui desaparecerão de nossas vistas e não nos 

acompanharão quando formos ter com o Pai. Tais coisas somente têm valor 

para nós, portanto, se provenientes da vontade de Deus para nossas vidas e 

se Ele estiver sempre em primeiro lugar. 

 

A retidão de nosso caráter, tanto para com Deus como 

para com os homens, deve ser semelhante à do rei Davi. Na verdade, nós 

temos a obrigação moral de sermos mais diligentes nisso do que Davi foi. 

Isso porque naquela época ele não conhecia Jesus como nós hoje 

conhecemos. As próprias Escrituras para ele eram compostas por uns 

poucos Livros que atualmente, para nós, são apenas o início da preciosa 

Bíblia Sagrada que nos guia, ensina e conforta. Sobre Jesus Cristo tinha 

Davi apenas uma ideia vaga (por profecias e promessas) do que viria a 

acontecer no futuro (seu reinado deu-se no período de 1.055 até 1.015 

AC). 

 

Em verdade, pelo Espírito Santo, disse o próprio Davi: 

“O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. 

Disse o Deus de Israel, a Rocha de Israel a mim me falou: Haverá um justo 



  

 

que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a 

luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu 

resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não 

seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, 

que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e 

todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar” (II Sm. 

23: 2 a 5).    

 

Nós, contudo, que já conhecemos o resplendor do Senhor 

em Jesus, temos verdadeiramente maior responsabilidade do que Davi que 

não O viu como homem, pelo fiel cumprimento da promessa (ou profecia), 

nem teve em seus dias na carne conhecimento de Seus maravilhosos e 

inigualáveis feitos. Sejamos, pois, íntegros e retos diante de Deus e para 

com os homens, buscando a Vontade do Senhor para nossas vidas e 

pedindo a Ele direção em tudo. Para isso é necessário temor incondicional 

a Deus e amor e respeito ao próximo, pois diz a Palavra que contra essas 

coisas não há quem nos possa resistir ou acusar. Agindo desse modo, 

seremos sempre vitoriosos (mesmo em menor número e enfrentando os 

piores inimigos) e sairemos cobertos de honra (dada pelo próprio Senhor 

dos Exércitos). 

 

De todas essas coisas podemos considerar que devemos 

viver nossas vidas da melhor maneira que pudermos, mas sempre focados 

em Deus Pai e na Sua Soberana Vontade por Cristo Jesus. Busquemos 

sempre e em primeiro lugar a face do Senhor e a Sua Plenitude. Derrame, 

pois, toda a sua vida perante Deus (tal qual fez Davi com aquela água 

tirada da cisterna de Belém), dando a Ele, assim, a devida honra. Combata 

com ânimo o bom combate. “Sofre, pois, comigo, as aflições, como bom 

soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios 

desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra” (II Tm. 2: 3 

e 4). 
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