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Bom dia, meus queridos amigos! Uma ótima sexta-feira para você 

e todos os seus. Nesta vida temos muito a aprender. Somos incompletos, 
inacabados e a cada novo dia um pedacinho, nesse processo construção, nos é 
acrescentado. Meu falecido tio Ademar, irmão de papai, era militar da Marinha 
do Brasil.  

 
Dos estaleiros do Brasil, nasceu um fragata onde toda a tecnologia 

de navegação foi desenvolvida e instalada pelos ingleses. Em razão disto, meu 
tio passou mais de quatro anos nas terras inglesas, oportunidade essa que ele 
relembra com gratidão e emoção. Tio Ademar pode, com a experiência, 
acrescentar a sua vida valores como a pontualidade, respeito ao cidadão, ordem 
e desenvolvimento e, principalmente, perceber como uma Nação reverte em 
favor dos seus patrícios os impostos recolhidos.  

 
Com este pequeno relato, trago à colação um escrito de Alexandre 

Rangel, intitulado “A construção do navio”, que consta do livro “As mais belas 
parábolas de todos os tempos”, da Editora Leitura.  

 
Segue o texto:  
 

A CONSTRUÇÃO DO NAVIO 
 
A construção de um navio parece com a formação das pessoas. 

Durante a gestação, o casco é construído, até que somos lançados ao mar. A 
maior parte de um navio é colocada depois, como acontece com a gente. 
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Camarotes, porões, motores, pinturas, enfeites são acrescentados durante a 
infância e adolescência, até o navio ficar pronto para a primeira viagem. Um 
navio fica pronto quando sai do estaleiro, mas com a gente é diferente – e este 
é o desafio de cada um, pois crescemos todo o dia e nunca ficamos prontos. 

 
Apesar disso, é preciso partir. Mas nem todos têm a coragem de ir 

e continuam atracados ao cais, julgando-se incapazes de navegar sozinhos. 
Algumas pessoas são obrigadas a zarpar, já que os encargos de segurança do 
porto tornam-se pesados demais, e, às vezes, perdem um tempo precioso da 
viagem, revoltadas e lamentando-se por tudo isso. Mas nem todo mundo é 
assim. 

 
Alguns, mal o dia amanhece, já partiram. Parecem muito 

ocupados e logo somem no horizonte. Desde cedo, sabem o que querem e têm 
pressa de viver. Outros navios também saem logo que podem, mas ficam dando 
voltas e mais voltas sem chegar a lugar nenhum. Acabam navegando só para 
comprar mais combustível todo dia, e o que ganham mal dá para reforma do 
casco.  

 
Os maiores desperdiçadores de seus próprios recursos são aqueles 

que não sabem o que querem. E o pior é que, quando a gente não sabe direito 
o que espera do rumo que está tomando ou nem se tem um rumo, não pode 
corrigir a rota se estiver no caminho errado. Nós somos os maiores responsáveis 
pelas tempestades que não conseguimos evitar. 

  
Já outras pessoas deixam de navegar milhares de milhas para se 

conformarem com umas poucas centenas, porque têm medo de atrair ventos 
contrários ou, então, querem agradar ou impressionar a alguém... A gente não 
deve aceitar essa situação, pois significa concordar em ser menos do que pode 
ser. Todo dia é dia de construção e aprendizado e, como a lua cheia, quando 
paramos de crescer, começamos a diminuir. 

  
Então, a primeira coisa a fazer é entregar o comando do barco ao 

Timoneiro (Deus) que sabe da nossa autonomia no mar, da capacidade de nossa 
carga e a velocidade que podemos singrar as águas dos oceanos, sejam azuis e 
límpidas ou escuras e tomadas por tempestades.  

 
E esse finalzinho me fez lembrar de uma música da Harpa Cristã 

(“Solta o cabo do Nau”), que transcrevo parcialmente:  
 
“Solta o cabo da nau, toma os remos na mão  
E navega com fé em Jesus  
E então tu verás que bonança se faz  
Pois com Ele seguro serás  
Trevas vêm te assustar, tempestades no mar  
Da montanha o mestre te vê  
E na tribulação, Ele vem socorrer  
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Sua mão bem te pode suster”.  
 
Que Ele possa ser com você em mais esta travessia nos mares deste 

dia! 
 


