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DO DIA:

Morando por alguns anos em Nite-
rói, sempre me acostumei, quando atra-
vessava de barca a baía de Guanabara, 
a contemplar competições de iatismo. 
Tendo o morro do Pão de Açúcar ao fun-
do, era um cenário lindo de se observar. 
O iatismo sempre foi um esporte muito 
praticado no Rio de Janeiro. Talvez seja 
por isso que é a modalidade que mais 
trouxe medalhas olímpicas para o Brasil. 

Quase todo brasileiro já ouviu falar 
em Torben e Lars Grael, Amyr Klink, Ro-
bert Scheidt, João Zarif e tantos outros.

No iatismo os barcos são movidos ex-
clusivamente pela propulsão do vento. 
A força do vento é o único meio de des-
locamento do barco. Enquanto no re-
mo entra força humana, na vela, o atleta 
tem sempre que fazer movimentos pa-
ra aproveitar, o máximo possível, o ven-
to para ajudá-lo a cruzar a boia de mar-
ca da vitória.

Vamos pensar um pouco hoje sobre 
algumas lições que o iatismo nos dá.

No iatismo, como já afirmamos, o 
vento é o combustível para fazer o bar-
co avançar em direção à boia que mar-
ca a vitória.

Em nossa vida em família, às vezes, 
os ventos das circunstâncias são favo-
ráveis; outras, são contrários. Há oca-
siões em que parece que tudo es-
tá parado, numa completa calmaria. 
Como seria bom se na vida financeira 
da família os ventos sempre estivessem 
a favor? Imagine se na vida profissional 
dos membros da família os ventos sem-
pre levassem em direção ao topo da car-
reira, da empresa? E na saúde? Mas nem 
sempre é assim. Ventos mudam de dire-
ção. Ora são favoráveis, ora são contrá-
rios. Às vezes parece que nada acontece. 
O segredo dos vencedores no iatismo é 
saber ajustar as velas.

Há uma frase de William George Ward, 
um teólogo católico inglês, que diz: “O 
pessimista se queixa do vento, o otimis-
ta espera que ele mude, e o realista ajus-
ta as velas”. No barco a vela de nossa vi-
da pessoal, conjugal e familiar devemos 
sempre, sob a orientação de Deus, ajustar 
as velas de acordo com o vento que esta-
mos a experimentar em todas as áreas da 
vida. E sempre, sempre ter Jesus presente 
no barco para nos ajudar com os ventos 
quando se tornarem incontroláveis, ou 
contrários, para alcançar a vitória.

O iatismo da vida

“Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: “Aquiete-se! Acalme-se!”  
O vento se aquietou, e fez-se completa bonança.” (Marcos 4.39)

DIA 18

“Senhor, orienta-me sempre a ajustar as velas da minha vida pessoal 
e familiar, para que com a tua ajuda eu obtenha as vitórias que tu 

tens reservado para mim e para minha família”.


