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SONHANDO COM PIRULITOS... 

"Deitei-me e dormi; acordei em segurança, 

pois o SENHOR me guardava." (Salmo 3.5 – Nova 
Versão Transformadora) 

Certa vez, fiquei a observar meu filho 

[na época com dois anos de vida] enquanto ele 

dormia. Notei que, mesmo adormecido, havia 

momentos em que o pequeno garoto 

balbuciava algumas palavras. Dentre elas, ele 

dizia: “pirulito”. Ele provavelmente sonhava 

com a sua guloseima favorita. Era o sonho 

despreocupado de um menino que, confiante 

na provisão diária dos pais, dormia e sonhava tranquilamente! 

A cena me fez lembrar da passagem bíblica citada acima. O Salmo foi composto pelo rei Davi 

durante a rebelião de Absalão contra ele (cf. 2Samuel 15). Davi vivenciava uma crise familiar 

seríssima e, como sabemos, durante uma crise o sono não vem com facilidade. O normal seria Davi 

sofrer com várias noites de insônia durante a rebelião seu filho Absalão e seu exército contra ele. Mas, 

em vez disso, Davi dormiu pacificamente. Qual o segredo de tamanha tranquilidade? A resposta é 

simples: Davi clamou ao Senhor, e Ele o ouviu. A confiança em Deus traz paz e segurança. É fácil 

dormir bem quando temos a plena certeza de que Deus está no controle de tudo. 

No texto bíblico o verbo “deitar” não se refere apenas ao sentido de colocar-se de forma mais ou 

menos horizontal ou se pôr na cama para o sono. No texto hebraico, é utilizado o vocábulo b¬k“H 

(shãkab), que significa “descansar”1. Implica em uma total dependência de Deus e da provisão dEle. 

Afinal, “Deus cuida de seus amados enquanto dormem” (cf. Salmo 127.2b). 

O princípio de “descansar em Deus” foi enfatizado por Jesus durante boa parte do seu ministério 

messiânico. Em síntese, a prédica de Jesus era: “Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã 

trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia” (Mateus 6.34) ... 

“Observem os pássaros. Eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu 

Pai celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros?” (Mateus 6.26). 

Mesmo enfrentando problemas e aflições, Davi experimentava noites tranquilas de descanso 

apoiado como sempre pelo cuidado de Yahweh. Independente das circunstâncias, ele confiava no 
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sustento de Deus. Da mesma forma nós também podemos contar com o mesmo apoio de Deus em 

nossa vida. De volta ao texto bíblico inicial, para o verbo “guardar” é utilizado o vocábulo EkŸmŸs 

(sãmak), que significa “apoiar” ou “sustentar”. A ênfase da palavra envolve a ideia de “subsistência”. 

O sentido básico da raiz dessa palavra indica a ação de ingerir alimento para nutrição ou subsistência 

física. Já no grau “qal”, o verbo hebraico expressa o conceito básico de sustento e é usado no sentido 

de braços fortes que sustentam uma criança necessitada. O fiel que entronizou Deus em seu coração 

tem a promessa de que Deus o sustentará (cf. Salmo 18.35) em épocas de dificuldades (cf. Salmo 20.1-

2) e de enfermidades (Salmo 41.3). Sim, quando as preocupações do fiel se multiplicam de modo que 

seus pés titubeiam e vacilam, Deus ali está para sustentá-lo (cf. Salmo 94.18)2. 

Em um dos momentos mais escuros de sua vida, quando a morte o cercava, Davi clamou ao 

Senhor dizendo: “Mas tu, SENHOR, és um escudo ao meu redor; és minha glória e manténs minha 

cabeça erguida. Clamei ao SENHOR, e ele me respondeu de seu santo monte” (Salmo 3.3-4). Repare 

na expressão “santo monte”. Os salmistas muitas vezes se referem ao Monte Sião como “santo monte” 

(cf. Salmo 2.6; 15.1; 48.2). O monte Sião era o local do Templo de Jerusalém, a habitação de Deus. É 

a esse Deus que nós também devemos levantar o nosso clamor, tendo a confiança de que as nossas 

orações serão ouvidas e respondidas (cf. Jeremias 33:3). 

Prezado leitor, se você fica acordado à noite, preocupado com circunstâncias que não pode 

mudar, derrame seu coração na presença de Deus e agradeça por Ele estar no controle. Então, o sono 

virá! Com a mesma simplicidade e a confiança de uma pequena criança em seus pais, confie em Deus. 

Deposite todas as suas necessidades aos pés dAquele que é o sustentador da sua vida e volte a sonhar 

bons sonhos!... Sonhe com “pirulitos”! 
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