
Tempo de confiança 

E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num 
barco com seus discípulos, e disse-lhes: 
Passemos para o outro lado do lago. E partiram. 

E, navegando eles, adormeceu; e sobreveio uma 
tempestade de vento no lago, e enchiam-se de 
água, estando em perigo. 

E, chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: 
Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele, 
levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da 
água; e cessaram, e fez-se bonança. 

E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, 
temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos 
outros: Quem é este, que até aos ventos e à água 
manda, e lhe obedecem? Lc 8:22-25 

TEMPO DE CONFIANÇA 

“E disse-lhes: Onde está a vossa fé?” — (Lc 8:25) 

“A tempestade estabelecera a perturbação no 
ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados, 
ante a fúria dos elementos, socorrem-se de 
Jesus, em altos brados. 

 Atende-os o Mestre, mas pergunta depois: 

— Onde está a vossa fé? 

O quadro sugere ponderações de vasto alcance. 
A interrogação de Jesus indica claramente a 
necessidade de manutenção da confiança, 
quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais 
circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo 
que lhe é próprio.” (1) 

Creio que aqui precisamos de uma pausa para refletir o 
que representa ter fé. 

Muitos de nós entende como uma força espiritual, um 
convicção de que, se tivermos fé, tudo irá se resolver. 
Bastaria orarmos, nos recolhermos em meditação, e os 
problemas irão se dissolver e poderemos seguir em 
frente sem temor. 

Será que ter fé é simplesmente confiar que tudo estará 
bem, os problemas serão afastados e não 
precisaremos fazer mais coisa alguma? Simplesmente 
esperar e seguir em frente? 

Ao pensarmos assim, não estaremos nos 
disponibilizando ao exercício a que nos convoca o 
Mestre. 

Que exercício é esse? O exercício dirigido ao 
aprendizado que nos remeterá a novos planos e novas 
experiências. 

O aprendizado ocorre quando acolhemos as 
dificuldades com o olhar da oportunidade de evolução: 

— busca do conhecimento oferecido pelas 
circunstâncias; 

— compreensão quanto aos meios que poderíamos 
utilizar para vencer obstáculos que surgem em 
nossa caminhada; 

— mantermo-nos atentos às razões de tais fatos 
terem surgido, para podermos ser ações 
preventivas quanto a novas ocorrências; 

Compreendendo o processo a que estamos sujeitos no 
nosso caminhar, poderemos controlar, de certa forma, 
as experiências que nos ocorrem. 

A confiança é sustentada nesses basilares:  

— sabermos que temos condições de enfrentar as 
dificuldades; 

— vencer os obstáculos, seguirmos fortalecidos na 
autoconfiança que se baseia no 
autoconhecimento; 

— a certeza de que Deus só quer o nosso bem. 
Tudo o que ocorre é para nosso 
desenvolvimento intelectual, emocional e 
espiritual. 

Ao orarmos, deveríamos dirigir nossos pensamentos 
para o ter forças para enfrentar o desconhecido, 
sabermos utilizar o conhecimento conquistado, 
mantermo-nos tranquilos para não nos 
desestabilizarmos, o que em muito dificultaria 
alcançarmos nossos objetivos. 

Lembra-nos Emmanuel que: “Se há ensejo para 
trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á 
igualmente a confiança na hora adequada.” (1) 

Necessário que estejamos sempre conscientes de que 
experiências irão nos exigir preparo em vários sentidos. 

É a maneira como a vida estaria aferindo valores 
conquistados por nós.  

Para que aprendamos a vencer obstáculos, precisamos 
que esses aconteçam. O otimismo é decorrente de 
resultados positivos alcançados por nós – confiança. 

As relações pessoais que formamos em nossa jornada 
são testadas em momentos difíceis. Elas se fortalecem 
e se mantêm como resultado de nossos esforços no 
administrar fraternalmente eventuais desacertos. 

O aprendizado efetivo dos ensinamentos do Mestre 
decorre do exercitar e alcançar resultados positivos em 
situações adversas ao longo do nosso caminhar, como 
espíritos. 

Por vezes, poderemos nos sentir inseguros diante de 
problemas mais difíceis, mas não podemos desistir de 
seguir em frente, ou mesmo nos desestabilizarmos 
emocional e espiritualmente. Confiar por termos 
exercitado os ensinamentos e estarmos seguros de 
podermos vencer cada etapa. 

Lembra-nos Emmanuel: “E outros obstáculos 
sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a 
educar-se e a vencer, serenamente, com as lições 
recebidas.” (1) 

Para aprendermos uma lição precisamos repetir os 
exercícios. Sejam tarefas de escola, sejam afazeres no 
dia a dia em nossas casas. A cada tarefa bem 
cumprida, a cada resultado positivo alcançado, mais e 
mais nos sentiremos seguros nos nossos afazeres 
diários. 

Assim também na vida, como espíritos que somos. 

Finaliza Emmanuel suas reflexões no tema Tempo de 
Confiança: “E outros obstáculos sobrevirão, até que o 
discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a 
vencer, serenamente, com as lições recebidas.” (1) 

A cada obstáculo que conseguirmos retirar do nosso 
caminho, mais fortalecidos nos sentiremos. Mais 
capazes de seguir em frente e vencer novos desafios. 
Mais aprendizados coletados mais competentes para 
vencer novos desafios. Até que consigamos nos sentir 
seguros vitoriosos diante de eventuais desafios. 

Lembremo-nos sempre de, ao orarmos, não só 
pedirmos, mesmo que seja com justas razões. Sejamos 
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gratos a cada vitória alcançada. O sentimento de 
gratidão promove em nós novas forças e confiança no 
prosseguir. 

(1) Tempo de confiança, no livro Caminho, Verdade 
e Vida, Emmanuel, por Chico Xavier 

 

Onde está a vossa fé? 

Elda Evelina Vieira 

Vermo-nos assustados 
Diante de perturbações, 
Pode ser algo que impede 
Nossos pensamentos e ações. 

Sentimo-nos inquietos, 
Pensamentos em desalinho. 
Buscamos refúgio em nós mesmos 
E não achamos alívio nesse ninho. 

Crermo-nos sem condições 
De mudar nossa jornada. 
As tempestades provocam ilações, 
A emoção... desordenada. 

No imo das nossas mentes, 
Eis que nos desperta perceber, 
A lembrança do Mestre,  
Luz para nosso viver. 

Ele que acalma a tempestade, 
Com seu olhar e seu amor. 
Faz-se bonança com o seu poder. 
Afasta todo temor. 

Ao amainar nossos pensamentos, 
Ele nos conclama a confiar. 
Diante da nossa inquietação. 
Em um simples falar 
Ao nosso coração... 

“Onde está a vossa Fé?” 
 
 
Tempo de confiança 

No livro Aprender com o 
Mestre, sobre o Amor – Vol. III 

____________________________________________ 

Sugestões de pesquisa:  

Tempo de confiança – no livro Caminho, Verdade e 
Vida, Cap. 40 
____________________________________________ 

Link para a palestra - www.eldaevelina.com/tempo-

de-confianca-2/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo de 
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E, navegando eles, adormeceu; e sobreveio uma 
tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, 
estando em perigo. 

E, chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: 
Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele, 
levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água; 
e cessaram, e fez-se bonança. 

E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, 
maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é 
este, que até aos ventos e à água manda, e lhe 
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