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Bom dia, meus queridos amigos! Uma ótima sexta-feira para você 
e todos os seus. Os evangelhos de Marcos (3:16-19), Mateus (10:2-4) e Lucas 
(6:13-16), compilam a lista dos escolhidos por Jesus. Dos doze escolhidos, 
pelo menos quatro eram pescadores (Simão, chamado Pedro; André, irmão de 
Pedro; João, irmão de Tiago Maior; e Tiago Maior). Nesse contexto, 
logicamente, temos vários relatos, na Bíblia, que noticiam Jesus fazendo uso 
de barcos para o seu deslocamento.  

  
Num certo dia, já anoitecendo, Jesus tomou o barco e pediu para 

os discípulos o levarem para o outro lado. O mar da Galileia tem 
aproximadamente vinte quilômetros de cumprimento e uma largura máxima 
de doze quilômetros. Suas águas são quentes, localizando-se a 210 metros 
abaixo do nível do mar. O ar, mais frio, que o circunda através das 
montanhas, costuma formar ventos fortes que se precipitam naquele mar e 
causam vendavais de alta intensidade. Assim, nesse transcurso, aquela 
embarcação fora tomada por fortes ventos e ondas, de maneira tal que 
começou a encher de água.  

  
Enquanto isso acontecia, Jesus dormia tranquilamente, até o 

momento em que os discípulos O acordaram indagando: “Mestre, não te 
importas que morramos?” Levantando, Jesus repreendeu o vento e disse ao 
mar: “Aquiete-se! Acalme-se!” O vento se aquietou, e se fez completa 
bonança. Essa miraculosa ação do Senhor foi relatada pelos evangelistas 
Marcos (4:35-41), Mateus (8:23-27) e Lucas (8:22-25).  
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Temporais e tempestades não acontecem só nos mares, mas 
também em terra firme, com a formação de tornados e furacões de efeitos 
devastadores. Destroem vidas, derrubam casas, pontes, automóveis, postes, 
inviabilizam a comunicação; paralisam projetos e sonhos, agigantam as 
dificuldades e tornam microscópicas as soluções. Na nossa vida não é 
diferente, os problemas muito se assemelham a esses fenômenos climáticos, 
nos inquietado e nos afastando da “bonança das águas tranquilas” e do frescor 
de uma “brisa suave”.  

  
A Bíblia, contudo, nos revela que as dificuldades, uma vez 

enfrentadas, robustece a nossa fé e produz perseverança (Tiago 1:3). O 
evangelista Lucas assevera que é na perseverança que obteremos vida (Lucas 
21:19). Existe uma árvore que tradicionalmente é tida como símbolo de 
resistência e força: o carvalho. Em razão da sua imponência, longevidade, e 
principalmente sua capacidade de enfrentar grandes tempestades, foi 
escolhida árvore símbolo da França, Alemanha, Estônia, Inglaterra, Moldávia, 
Lituânia, Letônia, Polônia, EUA, Galícia, País de Gales, Bulgária e da Sérvia.  

  
Encontrei um escrito que associa o carvalho ao contexto da nossa 

meditação de hoje. Não sei a autoria e agradeceria quem pudesse decliná-la. 
Vamos a ele? Então segue adiante:  

  

COMO O CARVALHO...  
  
Todas as vezes que nos deparamos com problemas em nossa 

vida, observamos o quanto somos frágeis. As alegrias se vão e só fica a 
verdade de que somos impotentes para lidar com adversidades que surgem no 
decorrer de nossa existência.  

  
Deus nos deixa lições interessantes em sua criação para nos 

mostrar o contrário, que o homem foi criado forte e que essa força é sempre 
adquirida e absorvida dessas situações adversas.  

  
Você conhece uma árvore chamada CARVALHO? Pois é, essa 

árvore é usada pelos botânicos e geólogos como um medidor de catástrofes 
naturais do ambiente.  

  
Quando querem saber o índice de temporais e tempestades 

ocorridas numa determinada floresta, eles observam logo o carvalho 
(existindo no local, é claro), que naturalmente é a árvore que mais absorve as 
consequências de temporais.  

  
Quanto mais temporais e tempestades o carvalho enfrenta, mais 

forte ele fica! Suas raízes naturalmente se aprofundam mais na terra e seu 
caule se torna mais robusto, sendo impossível uma tempestade arrancá-lo do 
solo ou derrubá-lo!  
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Mas não pense que os cientistas precisam fazer essas análises 
todas para saber isso! Basta apenas eles olharem para o carvalho. Por 
absorver as consequências das tempestades, a robusta árvore assume uma 
aparência disforme, como se realmente tivesse feito muita força. Muitas 
vezes uma aparência triste!  

  
Cada tempestade para um carvalho é mais um desafio a ser 

vencido e não uma ameaça! Numa grande tempestade, muitas árvores são 
arrancadas, mas o carvalho permanece firme! Assim somos nós. Devemos tirar 
proveito das situações contrárias à nossa vida e ficar mais fortes!  

  
Um pouco marcados. Muitas vezes com aparência abatida, mas 

fortes! Com raízes bem firmes e profundas na terra! Podemos, com isso, 
compreender o que o nosso PAI maravilhoso quis nos ensinar, quando disse 
que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece.  

  
E também a confiança do rei Davi quando cantou:  
  
“Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não 
temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o 
teu cajado me consolam. ” (Salmos 23:4).  
  
Por isso quando olhar pela janela o lindo alvorecer, lembre-se de 

que não há temor com os infortúnios do dia, porque DEUS está consigo! Ele o 
protegerá! Se você está passando por lutas muito grandes por estes dias, 
pense que (como o carvalho) ... é só mais uma tempestade que o tornará mais 
forte, segundo aquele que nos arregimentou! 
 


