
estava tomando conta do seu coração. Ele não agiu 
contra Saul, sentiu remorso pelo pedaço de manto 
que havia cortado. Eu diria que neste momento, a 
ocasião revelou o que estava no coração de Davi.

Muito mais do que sermos feitos por uma 
ocasião, creio que elas revelarão o nosso íntimo. Os 
nossos valores são evidenciados, �ca nítido a quem 
estamos seguindo, a quem ou a que de fato amamos. 
Sabemos que na vida de Davi houve momentos em 
que a ocasião revelou um homem dominado pelo 
pecado, fazendo escolhas que desagradaram a Deus, 
caminhando rumo à destruição, mas um coração que 
foi tratado por Deus, uma vez que este foi, 
quebrantado e arrependido, em busca de auxílio 
divino.

Diante das oportunidades que nos surgem, das 
situações e ocasiões com as quais nos deparamos, que 
possamos ter em mente que o Senhor é aquele que 
nos sonda e nos conhece, sabe tudo sobre nossa 
caminhada, sobre nossos pensamentos e intenções 
(Sl 139:1-4). Não importa se estamos em um lugar 
repleto de pessoas ou em um quarto sozinhos, Ele 
conhece os nossos corações.

Que a nossa oração constante, seja semelhante 
à que foi feita por Davi: “Sonda-me, ó Deus, e conhece 
o meu coração; prova-me, e conhece as minhas 
inquietações. Vê se em minha conduta algo que te 
ofende, e dirige-me pelo caminho eterno.” (Sm 
139:23,24)

A sociedade pode estar passando por situações 
caóticas, a criminalidade e a carnalidade podem estar 
tomando conta daqueles que nos cercam, mas que 
cada ocasião seja oportunidade para revelar em mim 
e em você, um coração temente e submisso ao Senhor.

Nos últimos dias tenho ouvido e acompanhado as 
notícias sobre o caos que foi estabelecido no estado do 
Espírito Santo e virtude da greve dos militares e a ação 
de bandidos na grande Vitória e em várias outras 
cidades do estado. Sem querer entrar nos méritos de 
toda a questão, se são legítimas ou não as 
reinvindicações, fato é que a insegurança tomou conta 
das cidades com todos os desdobramentos desta greve.

Vídeos, imagens e relatos nos mostram trocas de 
tiros, estabelecimentos sendo arrombados, assaltos e 
tantos outros crimes sendo cometidos. Infelizmente em 
situações como estas, além dos criminosos e ladrões 
declarados, surgem aqueles que aproveitam-se da 
situação para tirar algum tipo de vantagem, tomando 
para si algo que não lhes pertence, seja uma roupa, um 
eletrodoméstico ou qualquer outro objeto. Em situações 
semelhantes a esta, o provérbio popular que diz que “a 
ocasião faz o ladrão” me parece fazer todo sentido. Mas, 
será que realmente a ocasião é que faz o ladrão ou ela 
muito mais revela um ladrão do que o faz? Será que 
aquelas pessoas tão honestas, de bom caráter, tomadas 
por um impulso ou dominadas por uma ocasião, agem 
de maneiras totalmente contrárias ao que realmente 
acreditam e defendem ser?

Em 1Samuel 24 é narrado um episódio muito 
interessante. Saul tomado por inveja e raiva estava à 
procura de Davi a �m de matá-lo. Ao receber 
informações sobre onde estaria Davi, Saul, mais que 
depressa convoca alguns de seus melhores soldados e 
parte à caçada. Em meio à procura, Saul entra em uma 
caverna para fazer suas necessidades e sem que 
percebesse, Davi foi com todo cuidado e cortou uma 
ponta do manto de Saul. Que oportunidade 
desperdiçada, poderiam dizer os seus soldados. Uma 
ocasião como esta não surge sempre, porém, naquele 
momento Davi não se deixou dominar por um impulso, 
por uma oportunidade ou seque pressão externa. O seu 
caráter falou mais alto, o seu temor ao Senhor era o que 
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