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Uma das competições tradicionais dos 
jogos olímpicos é o remo.

É um desporto de velocidade. Uma ca-
racterística interessante do remo é que os 
atletas se sentam em bancos móveis e de 
costas voltadas para a meta, usando os bra-
ços, o tronco e pernas para mover o barco.

Existem várias modalidades para o re-
mo, podendo ser praticado individual-
mente, por dois, quarto ou oito atletas. 
Um dado interessante é que alguns bar-
cos podem incluir a presença de um timo-
neiro, aquele que dita o ritmo da remada 
aos atletas. O timoneiro só está presente 
na competição de remo com oito atletas.

Sua atuação, porém, é muito impor-
tante. Embora não reme, ele está presen-
te no barco não como carona, mas como 
orientador. Com microfone e alto-falantes 
acoplados no interior do barco, o timonei-
ro fala a todo instantes ao ouvido de seus 
companheiros, sempre com o objetivo de 
ditar a sincronia da remada e manter-lhe o 
ritmo. Ele está sempre olhando para os ad-
versários e é o único a visualizar a boia de 
chegada. Está ali para sempre exigir po-
tência máxima, quando necessário.

Na família, somos como uma equipe de 
remo. Sempre devemos estar remando 
juntos, na mesma sincronia, com o mesmo 
objetivo. Mas para obtermos a vitória e ser 
uma família vencedora, devemos chamar 
Jesus para ser o nosso Timoneiro.

Com Jesus no barco da nossa família, 
Ele sabe muito bem onde está a boia da 
vitória. Ele não deve estar presente no 
barco de família como um carona, mas 
como alguém que está presente para 
nos animar, ditar o ritmo da nossa vida 
pessoal, conjugal e familiar. Ele deve es-
tar presente para, muitas vezes, “gritar” 
aos nossos ouvidos quando nos encon-
tramos desanimados, sem sincronia um 
com o outro, seja no casamento ou no 
dia a dia da vida em família.

Embora o timoneiro seja uma figu-
ra sempre presente nos barcos com oito 
atletas, em nossa família Ele deve ser o ti-
moneiro nosso, pessoal, conjugal, em to-
dos os relacionamentos intrafamiliares.

Que Jesus seja o timoneiro de nossa 
família, mas que, também, estejamos 
sempre dispostos a valorizar sua pre-
sença e seguir suas orientações.

O timoneiro

“Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele (Jesus) vos disser” 
(João 2.5)

DIA 9

“Senhor, que Tu sejas sempre o timoneiro da minha vida pessoal, 
conjugal e familiar para que minha família seja vitoriosa”.
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