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A ARTE DE CAMINHAR SOBRE A INCONSISTÊNCIA DA VIDA 

Mt 14, -22-33 

 

Mateus narra que após a primeira multiplicação dos pães, Jesus força os 
discípulos a embarcarem e passarem para a outra margem, enquanto 
despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus se põe em oração, só 
retornando muito mais tarde. O barco estava distante e agitado pelas ondas. 
Somente depois da noite avançada (três da madrugada ou quarta vigília da 
noite), Ele vai ao encontro dos seus. Os discípulos encontram-se 
amedrontados. Pedro pede para ir ao encontro do Senhor, mas com medo do 
vento contrário, começa a submergir. Somente a mão do Senhor pode salvá-lo 
seguramente. 

O texto mateano, como todos os quatro evangelhos, é pós-pascal e narra 
o significado de Cristo Ressuscitado para a comunidade dos discípulos, 
agitada pelos ventos contrários da incompreensão e da perseguição. O barco 
é a Igreja, cujos tripulantes amedrontados acham que seu Senhor tarda a vir 
encontrá-los. 

Para os judeus, o mar significava o lugar das forças do mal. Falar de Jesus 
caminhando sobre o mar revela que Ele se encontra acima e com poder sobre 
as forças do mal. O mar também pode significar a inconsistência da vida 
humana. Não raras vezes pensamos ter o controle das pessoas, da nossa 
realidade e do nosso próprio mundo. Pensamos que, em determinados 
momentos, perdemos o controle. No entanto, perdemos nossas ilusões. Não 
controlamos nem mesmo nossa vida, como poderíamos controlar pessoas, a 
realidade e o mundo? A vida humana, por si só, participa da fragilidade, 
limitação, imperfeição e vulnerabilidade. Projetos podem ser desfeitos, obras 
podem ser destruídas e pessoas podem ser perdidas.  

Tanto o Mestre como seus discípulos podem caminhar sobre as forças do 
mal e sobre a inconsistência da própria vida. Todavia é preciso ter fé como 
atitude de confiança absoluta em Deus, perseverança e fidelidade. Caso 
contrário, corremos o risco de nos afundarmos em meio aos problemas, 
conflitos e dificuldades. A grande certeza que temos é que, apesar da 
fragilidade de nossa fé, o Senhor nos toma pela sua mão, segura-nos 
firmemente para não sermos tragados pelas águas. Esse mesmo Senhor se 
faz presente no barco, assegura-nos a travessia superando os ventos 
contrários. 

Abraçar a realidade do jeito que ela é torna-se sinônimo de sabedoria. 
Saber que qualquer travessia participa dos ventos contrários e não capitular 
diante da adversidade é sinal de coragem evangélica. Os grandes homens e 
mulheres de fé souberam realizar a travessia de sua vida enfrentando 
oposições, perseguições, conflitos e crises. Tiveram a “certeza” dada pela fé 
de que não estavam sozinhos nas noites escuras e obscuras da vida. Quando 
fraquejavam, tinham a “certeza” de serem sustentados pelas mãos amorosas 
do Senhor. 

 

PARA REFLETIR/REZAR 

1. Quais foram os momentos escuros e obscuros de minha vida que me 
levaram a pensar que estava submergindo em meio a problemas e 
inconsistências da vida humana? 
2. Como percebi a mão amorosa do Senhor a sustentar-me? 



3. Estou consciente de minhas ilusões a respeito do controle de tudo e 
todos?  
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