
VONTADE DE SUMIR 

 

 Conversava há poucos dias com uma pessoa que vivia sérias dificuldades na vida. 
Depois de um triste desabafo veio a frase que eu já ouvi várias vezes: ‘tenho vontade de 
sumir.’ Ouvi, parei e meditei um pouco sobre seu conteúdo. E sinceramente cheguei a 
conclusão que a frase reflete um estado de espírito que vários de nós vivenciamos na vida. 
Diante de lutas, situações inusitadas, problemas graves, decepções e uma série de outras 
situações nasce aquele sentimento, aquela vontade de literalmente desaparecer. Sumir. Fugir. 
Correr. Ouvindo aquele irmão pensei nas várias vezes em que diante de situações eu tive o real 
desejo de sumir. De deixar tudo. De iniciar em outro lugar e em outro momento deixando de 
lado aquilo que naquela hora parecia maior do que eu. Porém, a dura verdade é que não é 
possível fazer isso. Temos que enfrentar. Somos obrigados pela vida a encarar os momentos 
difíceis e mais: interagir com eles.  

O texto bíblico usado para aconselhar aquele irmão foi o Salmo 139. Lemos o texto, 
oramos e ele foi embora. Eu porém fiquei no escritório e reli o salmo, de modo particular os 
versos 7 a 10. Pensando no salmista ao escrever o Salmo cheguei à conclusão de que ele 
também teve vontade de sumir. Ele era um ser humano como nós e diante das situações 
graves também sentiu aquele apelo interior para correr, se esconder e não encarar a realidade 
dos fatos. Ele quis ‘escapar’ (verso 7), ‘fugir’ (Verso 7), ‘subir aos céus’ (Verso 8), cavar um 
buraco (Verso 8), navegar para alto mar (Verso 9). Quem nunca sentiu isso? Possivelmente 
todos nós já tivemos esse apelo interior. Ele, o grande Davi, homem segundo o coração de 
Deus, expressou nesses versos o mesmo desejo que eu expresso em silêncio e aquele irmão 
expressou no aconselhamento. Lendo os versos eu me senti mais humano do que nunca. Em 
vez da culpa em pensar em fugir me veio o alívio de que isso faz parte de nossa humanidade. 

Lendo os versos minha atenção foi dirigida para a expressão “mesmo ali a tua mão 
direita me guiará e me susterá” (Verso 10). Direção e sustento. É disso que precisamos diante 
das situações que são grandes demais para nós. Em vez de fugir dos problemas e sumir Deus 
nos dirige para que saibamos como lidar com eles. Ele nos aponta direções novas para lidar 
com um cônjuge difícil ou um liderado insubordinado. Ele nos faz olhar para novos horizontes 
e visualizar novas maneiras de tratar de pessoas e resolver questões administrativas. E em 
meio a isso ainda nos provê de sustento para que não paremos no meio do caminho dizendo 
“eu tentei mas me faltaram as forças.” Deus é provedor. Ele nos sustenta diante das crises da 
vida. Essa verdade encheu meu coração de esperança. De fé. De vontade de seguir ainda que 
aquele sentimento, na verdade, ainda esteja presente de vez em quando. Mas, é só ele vir que 
a resposta é imediata: Deus me dará direção e provisão – posso seguir adiante! 

Talvez você esteja sentindo uma enorme vontade de sumir. Fugir. Abandonar o barco, 
seja ele o da família, Igreja, liderança, trabalho ou relacionamento. Quem sabe suas forças se 
esgotaram e sua criatividade chegou ao limite. Se todo seu potencial acabou então é hora de 
contar com a ação divina. Com a direção e provisão Dele. Você não está no mundo para 
enfrentar as lutas sozinho: Deus está presente. Ele quer participar de sua vida. Diante da 
vontade de fugir e sumir tente olhar para Deus e pedir a direção necessária para enfrentar e a 
força para seguir adiante. 



Confesso que de vez em quando preferiria não enfrentar algumas situações. Mas, elas 
continuam aparecendo, semana após semana. Minha oração constante tem sido: “Senhor, 
ajuda-me a enfrentar.” Isso tem me mantido em pé e animado diante das crises e lutas. Isso 
tem me dado esperança para acordar bem cedo e encarar uma agenda lotada ou um grande 
problema logo nas primeiras horas da manhã. É a presença de Deus que tem me dado as 
palavras para aconselhar ou mesmo a criatividade para achar um outro meio para resolver um 
grande problema. Não estou sozinho e nem você. Direção e sustento Ele dará. Então, sigamos 
em frente, não desistamos, e que em vez da vontade de fugir tenhamos a sincera disposição 
de enfrentar, não com nossas forças mas sim com a de Deus.  

Você não precisa fugir. Encare. Enfrente. Lute. Seja uma bênção onde você está pois o 
Senhor está contigo. 
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