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Meus queridos 
amigos, bom dia! Uma ótima 
sexta-feira para você e todos os 
seus. Hoje vou compartilhar um 
texto que achei muito 
interessante, com uma 
importante lição sobre a 
necessidade de construirmos 
relacionamentos. E acerca dos 
relacionamentos, a Carta aos 
Efésios nos traz uma regra de 
ouro, qual seja: “Sede 
humildes, amáveis, pacientes 
e suportai-vos uns aos outros 
no amor”. (Efésios 4:2). 

 
Sigamos, então, ao texto:  
 

CASTELO DE AREIA 
 
Num dia de verão, eu estava na praia, espiando duas crianças na 

areia. Trabalhavam muito, construindo um castelo de areia molhada com 
torres, passarelas e passagens internas. Quando estavam perto do final do 
projeto, veio uma onda e destruiu tudo, reduzindo o castelo a um monte de 
areia e espuma. 

 
Achei que as crianças cairiam no choro depois de tanto esforço e 

cuidado, mas tive uma surpresa: ao invés de chorar, correram para a praia, 
fugindo da água, rindo, de mãos dadas, e começaram a construir outro castelo. 

 
Compreendi que havia recebido ali uma importante lição: tudo em 

nossa vida, todas as coisas que gastam tanto do nosso tempo e de nossa 
energia para serem construídas, tudo é passageiro, tudo é feito de areia; o que 
permanece é o relacionamento que temos com as outras pessoas. Mais cedo 
ou mais tarde, uma onda poderá vir e destruir ou apagar o que levamos tanto 
tempo para construir. E, quando isso acontecer, somente aquele que tiver as 
mãos de alguém para segurar será capaz de sorrir e recomeçar. (As mais belas 
parábolas de todos os tempos, Alexandre Rangel, v. III, ed. Leitura). 

 
Nesse final da história, me veio à mente o livro de Eclesiastes, 

particularmente o que expressa o capítulo 4, nos versículos de 9 a 10: “É 
melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a 
recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode 
ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o 
ajude a levantar-se!”. 

 
Já falei, ao comentar outro escrito, não somos uma ilha, somos 

seres relacionais. Mais cedo ou mais tarde chegará o tempo em que os 
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“castelos”, por nós construídos, sucumbirão com as “ondas” do mar e 
careceremos de uma mão amiga. Pensemos muito bem nisto! 
 


