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Fissura 

Pr. Harry Tenório 
 
 
1 Samuel 25:3  “Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher; esta era 
sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da 
casa de Calebe.” 
 
 
Introdução 
Morei em uma casa na minha adolescência que embora simples me parecia completa. 
Meu pai amava muito minha mãe, o ambiente era de completa harmonia, havia muito 
verde em volta da casa e meu quarto era completamente escuro, o que me proporcionava 
noites muito tranqüilas.  
 
A janelas do quarto tinham vidraças, mais havia sobre elas uma janela sólida de madeira. 
Quando esta era rebatida sobre a vidraça da primeira janela a escuridão do quarto se 
tornava absoluta.  
 
Meses depois que chegamos àquela casa comecei a descobrir o poder de uma fissura. 
Uma pequena fenda produzida por uma telha quebrada produzia a entrada dos raios 
solares na direção da minha cabeça. Era muito resumida. Talvez um milímetro, mais era 
suficientemente forte para que os imponentes raios solares molestassem minha 
tranqüilidade. E aquilo que começava com um facho muito pequeno ganhava dimensão 
chegando ao meu travesseiro com aproximadamente 2 metros de diâmetro. 
 
Aquela pequena fissura se tornou um adversário da minha vida. Interrompia meu sono, 
impedia meus sonhos e me agredia a visão. Tão pequena e tão capaz. Como era 
poderosa aquela pequena fissura. Tinha poder para roubar minha tranqüilidade. 
 
Nesta noite quero lembrar que uma pequena fissura, pode permitir ao inimigo visualizar 
o que existe dentro do nosso coração. Uma inexpressível fenda pode ser o espaço que 
ele desejava encontrar para entrar na intimidade dos nossos sonhos e destruir todo o 
plano que Deus arquitetou para nossas vidas. 
 
Bem vindo ao mundo das Fissuras. Pequenos espaços que podem permitir a entrada de 
monstros destruidores de Sonhos e Planos. 
 
Oremos. 
 

1) Davi: Um pequeno adolescente, um gigante pequeno ou um tremendo herói? 
 
Houve um dia na história de Israel(1 Sm 17) que todo o povo ficou subjugado pelo pavor 
de ter que enfrentar um gigante chamado Golias de Gate. Ele tinha 3 metros de altura e  
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carregava um equipamento de proteção composto de Armadura, Escudo e Lança que 
pesavam 70 quilos. Aquele homem havia sido preparado pelo exército Filisteu para 
massacrar qualquer oponente que lhe atravessasse o caminho. Agora que a guerra era 
contra o povo de Deus. Satanás envia reforço extra de potestades incorporadas ao  corpo 
do gigante, o que produzia força descomunal. 
 
Do outro lado um exército atemorizado pela visão. Viam o tamanho do gigante e não 
tinham um soldado que se habilitasse a enfrentá-lo. 
 
Jessé o pai do pequeno Davi estava preocupado com seus outros filhos que alistados 
para esta batalha se ausentara há algumas semanas. Não chegavam notícias, e o 
coração de Jessé se contorcia de angústia. Medo da perda dos filhos em um campo de 
batalha. Preparou uma mochila com alimentos e enviou Davi ao campo de Batalha para 
entregar alimentos aos seus irmãos e trazer notícias do estado dos meninos. 
 
Ao encontrar seus irmãos e o exército de Israel encurralados no vale dos Carvalhos(1 Sm 
17.2), Davi voluntariamente se ofereceu para enfrentar o Gigante. Não suportou a dor da 
injustiça, afinal aquele gigante estava afrontando o próprio Deus. Como não houvesse 
outra pessoa que voluntariamente se alistasse, o Rei Saul permitiu que Davi fosse o 
guerreiro de Israel a se confrontar com o gigante. Para surpresa de todos venceu. Venceu 
não pelo poder das armas, a sua era infantil. O Senhor se agradou da sua confiança e 
segurança e pelejou por ele. O Gigante inimigo tombou. 
 
Fico imaginando a surpresa e a face da incredulidade de Satanás ao ver Israel celebrando 
com danças e louvores a entrada de Davi em Jerusalém. Nutriu ódio por ele, desejou 
alcançá-lo, possuí-lo, triturá-lo. Não conseguiu. 
 
Por uma fissura Satanás enxergou: Ele não suporta uma injustiça. Quando alguém 
levanta um confronto, um impedimento ao plano de Deus ele não suporta. É certo que é 
corajoso, reconheço que tem fé, mais não suporta ver alguém que se levante para impedir 
os planos Deus. E depois é destemperado, impetuoso e não mede as conseqüências de 
um confronto. Vai se oferecendo para lutar cegamente. 
 

2) Tentando agir pela fissura 
 
Deus o tornaria o Rei de Israel, informou o profeta Samuel. Agora Satanás trabalharia 
para que sua vida sem demora se tornasse um inferno. Uma potestade de ciúmes entraria 
no coração de Saul e o rei com todo o seu exército se levanta contra Davi. 
 
Havia agora um impedimento para chegar ao trono. Um poderoso oponente à vontade de 
Deus. O próprio Saul, o rei que fora ungido por Deus para está sobre Israel se levantou 
contra Davi. Cogitou a possibilidade da perda do trono para Davi e resolveu impedir a 
força, ainda que isto representasse matar Davi. 
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Uma perseguição infernal que duraria longos meses se levantou contra Davi. Satanás 
queria destruí-lo para que não chegasse ao trono. E o que precissava era apenas de um 
fissura. 
 
Certo dia Davi estava em Em-Gedi vivendo escondido da fúria de Saul. Morava em 
penhascos, perto de uma região onde só bodes selvagens habitavam(1 Sm 14.1-2). 
Contaram a Saul e ele juntou 3.000 homens e partiu para destruir a vida de Davi. Satanás 
havia descoberto esta fissura no caráter de Davi e resolvera através dela entrar e impedir 
a evolução profética que estava sobre o moço: Seria o Rei de Israel. Satanás pensava:  
ELE NÃO, ELE NÃO! Prefiro MIL VEZES O INERTE SAUL, ELE NÃO! 
 
Saul na perseguição terminou entrando na mesma caverna de Davi. Homens com 
Davi estavam ali. Todos o lembraram da promessa feita por Deus: “Este é o dia 
sobre o qual Deus te falou: Entregarei o teu inimigo em tuas mãos para que 
você faça dele o que quiser”. (1 Sm 24.4) 
Satanás já estava pronto para comemorar. Vai matar. Vai se desqualificar para 
ser Rei de Israel. Vai fazer justiça com as próprias mãos. Quando todas hostes 
infernais já preparavam para o júbilo da vitória, finalmente pela Fissura não vai 
suportar uma afronta. Matará o seu próprio Rei, ouve-se uma declaração 
surpreendente de Davi: “Deus me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer 
minha mão a um ungido do Senhor.” 
 
Glória a Deus! Davi lembrou do peso da unção. Tapou milagrosamente por um triz a 
fissura da Justiça com as próprias mãos. 
 
Satanás ainda faria um segundo teste.  
É esta a fissura dele. Não estou enganado. Ele não me deixa muitos espaços. Vive 
adorando a Deus. Tenho que entrar pela fissura. Eu vi quando não suportou a afronta de 
Golias.  
 
A esta altura Davi estava fragilizado pela longa perseguição do Rei. Satanás reduzira a 
vida de Davi a uma vida de fugitivo. Alguma semente de amargura, de rancor, de ódio 
deveria está brotando. Algum sentimento de inconformismo com Deus pelo que ele ainda 
não manifestara uma ação contra a ira possuída de Saul já deveria ter germinado, 
pensava Satanás. 
 
Zifeus(1 Sm 261) contaram a Saul: Agora Davi se esconde em Haquilá. Novamente Saul 
junta 3.000 homens e parte para a perseguição. Já noite Saul chega com seu exército a 
região onde Davi estava se escondendo. O Rei dormia ao lado de Abner, comandante do 
seu exército. Experiente, cravara sua lança no chão ao lado da cabeça. Todos dormindo 
exaustos, não viram quando com Abisai Davi entrou no acampamento de Saul. 
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Abisai sussurra no ouvido de Davi: “Olha a lança. Pego e cravo na cabeça de Saul. 
Não levará um minuto. Deus entregou seu inimigo em suas mãos. E você nem 
necessitará sujar suas mãos com este sangue. Eu mesmo faço isto em sua 
cabeça”. (1 Sm 26) 
 
Satanás oferece uma oportunidade de outro fazer por ele 
É agora, é agora. Entrei pela fissura. Uma vez suportou, a segunda não suportará. 
Facilitei, agora induzi Abisai a fazer por ele. Fui mais sutil. Vai, permite vai... Não é assim 
que o inferno age nas nossas consciências? Demônios se apropriam das brechas 
produzidas por nossas fissuras e entram para destruir o plano de Deus?!! 
 
Davi novamente surpreende. 
“Disse Daví a Abisai:  Não o Mate! Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor 
e permanecer inocente? Juro pelo Senhor: O Senhor mesmo o matará; ou chegará a sua 
hora natural e ele morrerá; ou ainda em uma batalha perecerá. O Senhor me livre de 
levantar a mão contra o ungido do Senhor. Agora vamos pegar a lança dele e o cântaro 
de água que está ao seu lado e vamos embora.” ( 1 Sm 26.9-11) 
 
Aleluia! Ele soube vedar a fissura. Satanás novamente não prevaleceu. 
 

3) A pior das tentativas 
 
A fissura é esta, pensava Satanás. Agora compreendi. Quero desqualificá-lo, fazer 
justiça com as próprias mãos será seu crime, seu pecado. Mais já compreendi, o 
problema é Saul. Ele é um ungido. Levantarei um que não tenha sobre ele unção alguma. 
 
A esta altura da perseguição, mudando de um local para o outro para não morrer, Davi 
era um trapo de homem. Vivia errante com medo de ser identificado e denunciado. Como 
estaria o coração de Davi? Continuaria crendo no plano de Deus para sua vida? 
Continuava temendo a Deus após tantas perseguições? 
 
Satanás aproveita sua estada nas terras de Nabal. Uma fazenda localizada no deserto de 
Maom, onde por meses Davi esteve escondido. O Homem era rico, possuía mil cabras e 
três mil ovelhas. Elas estavam sendo tosquiadas no monte Carmelo.  No deserto Davi 
ficou sabendo que Nabal tosquiava com seus funcionários o rebanho de ovelhas. 
 
Durante meses Davi protegeu as fronteiras da fazenda de Nabal com seus homens. 
Agora sentiu fome e solicita a seus soldados que peça a Nabal alguma ajuda assim: 
 
“Digam-lhe: Longa vida para o senhor! Muita paz para o senhor e sua família! Muita 
prosperidade para o senhor e tudo que é seu.  Sei que estás tosquiando. Andamos 
protegendo você e seu rebanho durante meses, nenhuma ovelha se perdeu durante todo 
este tempo. Pergunte a seus pastores. Eles testemunharão. Seja agora favorável conosco 
e com Davi, dê-nos o que puder para comermos. Os rapazes que levaram o recado 
ficaram esperando. Nabal respondeu aos servos de Davi: Quem é Daví? Quem é este  
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filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo dos seus senhores.  Porque eu 
deveria pegar meu pão, minha carne ou ovelhas que abati para meus tosquiadores e dar 
para um escravo fugitivo?” (1 Sm 25. 10-11) 
 
Agora a cilada é forte 
Finalmente Satanás entrara pela fissura. O único espaço milimétrico que Davi tinha em 
seu coração. A afronta não seria suportada. Depois o homem não tinha unção alguma 
sobre ele. Era apenas um pobre que pensava em ser rico, um avarento que negava um 
pão emprestado ou um pedaço de carne para aquele a quem Deus houvera ungido. 
 
Davi fisga a isca, morde o anzol satânico 
Mandou seus soldados tomarem a espada. Quatrocentos homens partiram para 
matar Nabal. Ele entrara pela fissura, agora Davi faria justiça pelas suas mãos. 
Suportou duas vezes, mais a terceira não suportaria. 
 
Davi já estava a caminho da casa de Nabal.  
“Avisaram a Abigail o que estava acontecendo. Aquela mulher tinha mil motivos para não 
fazer nada. Deixar seu marido morrer vítima da sua dureza. Mais ela era uma mulher de 
Deus, ouvira falar de Davi e de como vencera Golias. Tinha certeza que Deus era com ele 
e que se tornaria o Rei de Israel.  
Escondida do seu marido fez duzentos pães, duas vasilhas de couro com vinho, cinco 
ovelhas cozidas, cinco medidas de cereais, duzentos bolos de figos prensados e os 
carregou em jumentos. Disse a seus servos: Vocês vão à minha frente; e eu os seguirei.  
 
Davi já estava muito próximo da fazenda quando pensava: De nada adiantou proteger os 
bens deste homem no deserto, para que nada se perdesse, que Deus castigue a Davi, e o 
faça com muita severidade, se amanhã eu deixar vivo um só homem nesta fazenda. Ele 
pagou o bem com o mal, por isto morrerá. 
 
Estava concluindo esta promessa quando Abigail chegou: 
“Ela ajoelhou-se aos pés de Davi com rosto em terra. Disse meu senhor, se alguma culpa 
há transfere-a para mim. Meu senhor não dês atenção aquele homem mal. Já sua mãe o 
chamava de Nabal que significa insesatez e ela o acompanha. Não suje suas mãos com o 
sangue por causa de causa tão pequena. Espere a solução do Senhor.” (1 Sm 25. 23-24) 
 
“Davi responde: Glória Deus por sua vida. Sua atitude evitou que sujasse minhas mãos 
fazendo vingança dos meus inimigos. O inimigo penetrou por esta fissura e eu estava 
quebrando uma aliança. A vingança é do Senhor, não minha”. (26) 
 
Abigail conclui: Esquece eu suplico. Pois o Senhor certamente te dará um reino 
duradouro. Em toda sua vida, que nenhuma culpa se ache em ti.” (27) 
 
Fissuras. 
Pequenas aberturas por onde Satanás entra para nos destruir. 
Duas foram as tentativas que Davi se livrou. 
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Fissuras 
Por elas Satanás destrói vidas, nos desperta de sonhos, tira nossa paz. 
 
Davi fecha duas mais quase que se desqualificava na terceira cilada. 
Glória Deus que Abigail foi levantada. Fichou a fissura de Davi, Deus lhe deu livramento.  
Satanás não impediu a evolução do plano de Deus em sua vida. 
 
Dias depois Morrem Nabal e Saul. 
Daví é feito Rei de Israel. 
 
Fissuras: Aquela que me molestava no quarto foi tapada com massa de calafetar e nunca 
mais me incomodou. Duas vezes Davi tapou sua fissura e ela voltava a incomodar. Na 
terceira Deus promoveu um livramento através de Abigail, evitando que fizesse justiça 
pelas próprias mãos. Davi sabia, “a vingança é do Senhor”. Só ele tem este direito. 
 
Fissuras: Tão diminutas que quase sempre nem chegam a ser notadas aos olhos do 
homem. Algumas vezes nem chega a ser um pecado. Aos olhos de Satanás elas 
representam a oportunidade que necessita para arruinar nossas vidas. Feche suas 
fissuras. 
 
 
 
 
 
 
 
 


