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Então, mano, tá tudo?
Há tempo que estou para falar 

contigo sobre uma semana de 

ondulação histórica! Vamos dropar? 

Força na remada e mete pra dentro 

comigo!

Marcelo Ferreira APOIO:

Sumário

VOLTAR PARA O SUMÁRIO
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Alerta vermelho!
Foi o swell mais pesado da História. 

Como nunca antes visto. Ventania, 

correntes, condições gigantescas 

em todas as previsões.

Não foi na Nazaré, a charmosa vila 

portuguesa, anfitriã das maiores ondas 

do mundo. O pico foi na Judéia. Lá 

pelos anos trinta da nossa era.

A semana mais pesada de 
sempre ficou conhecida 
como Semana Santa.

Foi quando Jesus, o Filho de Deus, 

pegou na sua prancha e remou 

sozinho para a

rebentação pra nos resgatar. 

Apanhou o set inteiro do pecado 

na cabeça, por livre vontade, e 

posicionou-se para dropar a onda 

da morte, a fim de nos ressuscitar do 

fundo do mar de nossa injustiça.
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Estávamos todos afogados, presos 

nos corais pelo leash da culpa. Jesus 

anteviu o forecast pesado da semana 

e não recuou. Apanhou a bomba 

fechadeira, sem puxar o bico pra 

trás. Crucificado no nosso lugar.

Mostrou-nos um grau 
de comprometimento 
absurdo, uma entrega 
sobre-humana. Um “go 
for it” brutal de Amor.

E Ele foi sozinho. Sem mota d’água. 

No braço. Que foi rasgado pelos 

cravos afiados da bancada. Só Ele 

podia fazê-lo.

Vamos relembrar nestes dias 

como foi a semana mais pesada e 

surpreendente da História.

Vamos relembrar nestes dias 

como foi a semana mais pesada e 

surpreendente da História.

“Quando iam a subir para 

Jerusalém, Jesus chamou os doze 

discípulos à parte: Escutem. Vamos 

para Jerusalém, onde o Filho do 

Homem vai ser entregue aos chefes 

dos sacerdotes e aos doutores da 

lei, que o vão condenar à morte. 

Hão de entregá-lo aos pagãos que 

vão troçar dele, bater-lhe e pregá-lo 

numa cruz. Mas ao terceiro dia há 

de ressuscitar.” - Mateus 20.17-19
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Localismo louco
Imagina a cena. Eddie Aikau, o 

famoso herói havaiano do passado, 

surfista e nadador-salvador 

venerado, renasce das cinzas.
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Aparece no line up de Waimea, num 

dia de crowd e big waves. Senta-

se na sua gun e posiciona-se pra 

esperar o set.

Mas, os locais não o reconhecem. 

Querem expulsá-lo da água. Gritam 

furiosos, gesticulam e mandam-no 

sair. What? Hey, man, os gajos não 

viram quem está ali? É o “pai do surf 

de ondas grandes”, a personificação 

do “aloha spirit”! Os locais ficaram 

loucos?

Agora imagina a cena. O 
Criador do universo faz-se 
gente, como um de nós.

Aparece na nossa “praia” a ensinar o 

reino de Deus, curando os doentes 

e libertando os oprimidos do diabo. 

Vem por amor, resgatar os afogados 

no medo e salvar vidas. Destrói a 

“marreca” com uma linha jamais 

vista e chama a atenção de todos. 

Power, Flow and Commitment. Uma 

Vibe interior muito poderosa. Pura 

Boa Notícia!

Mas os locais ficam com inveja. São 

broncos. Não O reconhecem. Acham-

se os donos da praia toda e, apegados 

às tradições da Old School, expulsam-

no do pico.

Os locais não perceberam 
quem é que está ali? É 
aquele que anda sobre as 
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águas sem prancha! É o 
Dono da praia, o Grande 
Nadador-Salvador!

Os líderes judeus estavam 

ensandecidos no seu localismo. 

Tramavam entre si como podiam 

assassinar o Criador do céu, da terra 

e do mar, o Filho de Deus, ainda 

naquela semana.

Jesus disse-lhes: “Já leram com 

certeza aquele trecho da Escritura 

que diz:

‘A pedra que os construtores 

rejeitaram veio a tornar-se a pedra 

principal.

Isto é obra do Senhor, é uma 

maravilha que podemos ver!’

Por isso vos declaro que o reino de 

Deus vos vai ser retirado, para ser 

dado a um povo que produza os 

devidos frutos.

Mateus 21.42-43
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Dia flat
Tu sabes como funciona isto.  

É quando o mar dá uma trégua 

e sobram aquelas horitas para o 

surfista fazer outras coisas enquanto 

espera um novo swell.

A quarta-feira da Semana Santa foi 

assim. Mais quieta. Sem crowd, nem 

discussões com os locais da religião. 

Jesus já tinha ensinado no dia 

anterior.
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Há quem aproveite bem os 
dias flats. Há quem se perca 
totalmente nos dias flats. 
É uma questão de cabeça 
e coração. E de como 
usamos o tempo livre.

No dia flat, Jesus usou o tempo para 

ficar com os amigos, recarregar as 

baterias, alimentar o coração com 

os que o amavam e preparar-se para 

o drop da morte na sexta-feira. No 

mesmo dia, Judas Iscariotes perdeu-

se. Usou suas horas livres para trair 

o Mestre e combinar o preço das 

trinta moedas de prata para, então, 

entregá-lo aos bad boys do templo. 

Foi pior que cometer interferência 

ou dropinar. Foi loucura feita nas 

horas livres de um dia flat.

Tempo livre pode ser uma excelente 

oportunidade para construir e 

solidificar o que é bom, humano e 

belo na experiência da vida e dos 

relacionamentos. Mas, também, pode 

ser a ocasião em que colocamos cá 

fora o nosso lado mais obscuro, em 

que pomos tudo a perder, trazendo 

destruição e ruína, para nós, nossa 

família e nossos manos.

É quando o dia está flat que traímos, 

maquinamos o mal às escondidas, e 

vendemos a própria alma por moedas. 

É no dia flat que nossa cobiça e 

ganância resolvem acordar. É no dia 

flat que o tédio dá lugar à loucura. É 
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no dia flat que se pisa de fininho pra 

cometer a parvoice da vida.

É no dia flat que o 
wipeout pode ser grave, e 
as costas ficarão rasgadas 
na bancada afiada do 
pecado. Não faças 
loucura. Somos todos 
maçaricos nessa.

Naquela quarta-feira Jesus escolheu 

ficar com os amigos. Jantar e 

aprofundar laços com seus bros 

mais chegados.

E tu, como e com quem aproveitas 

os dias flats?

“Portanto, fiquem a vigiar e orem 

sempre, a fim de poderem escapar 

de tudo o que vai acontecer e 

poderem estar de pé na presença do 

Filho do Homem, quando ele vier.”

Lucas 21.36
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Sozinho no outside
Quando o mar cresce, ficar sozinho 

no outside é uma péssima ideia.

A ondulação super stormy entrava 

na baía e alinhava-se monstruosa 

naquela noite de quinta-feira e 

madrugada de sexta-feira. Previsões 

gigantescas para o dia seguinte. O 

som do set a quebrar na bancada de 

pedras de Jerusalém ecoou a noite 

toda. O chão tremia enquanto a 

madrugada avançava. O tsunami que 

varreria tudo pela frente marchava 

em direção às costas. As costas 

puras do Filho de Deus.

Naquela noite, Jesus deu as suas 

últimas palavras aos amigos num 

jantar épico. O ar estava pesado.  

A respiração era ofegante no jardim 

que dava de frente para o spot. A 

hora de ficar sozinho havia chegado.
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Os manos mais próximos sumiram. 

Um traiu-o. Outro disse que nem 

o conhecia. O resto fugiu da praia 

quando os locais chegaram.

Bro, é absurdo!  
A melhor Pessoa do 
mundo foi abandonada 
no outside! Fugiram 
TODOS. Sem exceção.

Ele já tinha acalmado tempestades 

com a própria voz. Já havia andado 

em cima da água sem prancha. 

Bastava-lhe querer, e aquele swell 

monstro ficaria flat na hora.

A questão é: ELE QUIS 
ATIRAR-SE. Porquê?  
Por quem???

Ele pegou na sua prancha e remou 

sozinho para o outside. Logo 

nasceria o dia. Sentou-se. E lá vinha 

o set fatal na sua direção.

Um Amor tão inexplicável por cada 

um de nós, maçaricos da existência, 

que nem consigo traduzir em 

palavras. A História estava a ser 

transformada para sempre.

“Cheio de uma grande aflição, Jesus 

orava com mais força ainda. O seu 

suor era como gotas de sangue a 

cair no chão.” - Lucas 22.44
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O drop mais  
brutal da história
Teahupoo? Pipe? Mavericks? Jaws? 

Cape Fear? Nazaré?

Não, não e não. Absolutamente, não.

Percebe. Embora estas ondas sejam 

violentas, letais e para poucos 

surfistas do planeta, o que se passou 

naquela Sexta-feira no Pico da 

Caveira foi Lendário.
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A analogia que tenho 
usado não dá conta de 
explicar o que realmente 
aconteceu naquela Sexta-
feira, entre céus e terra. 
Ainda hoje estamos a 
tentar entender.

Pense. Estamos todos aglomerados 

Pensa. Estamos todos aglomerados 

no farol, a disputar a vista do 

penhasco. Ridicularizando o Mestre. 

Chegam mais curiosos, fotógrafos 

posicionados. Lá vem o set. Uivos e 

gritaria. Chegou a hora. Queremos 

vê-Lo morrer.

Jesus está só. Acima das nuvens Ele 

rema na bomba, como um caçador. 

Convicto, de cabeça para baixo, 

do Alto do lip, Ele vê o tamanho 

do abismo que nos separa do Pai e 

dropa com atitude. Sem medo na 

fechadeira da morte.

Foi um air drop. Do mais Alto Céu 

para o reef raso e pontiagudo da 

Cruz. Desde a glória divina junto ao 

Trono do Pai para a humilhação mais 

vil que este mundo já viu.

Jesus olhou pra mim e 
pra ti, a morrer afogados, 
e veio. Por amor.  
Não podia ser outro.  
Só podia ser Ele.

Deus fez-se homem e habitou entre 
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nós. Humilhou-se à mais baixa 

posição. Obedeceu até a morte, e 

morte de cruz. O justo pelos injustos, 

para nos conduzir a Deus. Condenado 

ilegalmente na madrugada e sem 

testemunhas de defesa. Escurraçado 

sem nunca ter feito mal a ninguém. 

Cravado entre dois ladrões. Quem 

pensou que era “wipeout” enganou-

se. Ele completou, ali, a Missão que 

veio para fazer.

No alto do Pico da Caveira, todos 

paralisados. O Mestre completou o 

drop crítico, fez o botton turn em 

cima das pedras e meteu pra dentro 

do Tubo da Vida - da nossa vida. 

Muito deep!!! Abriu os dois braços lá 

dentro do barrel, capa de revista, e... 

BUUUUMMMM!

Fechou.

E agora? Será que acaba aqui?

“Mais ou menos ao meio-dia o sol 

parou de brilhar, e uma escuridão 

cobriu toda a terra até as três horas 

da tarde. E a cortina do Templo 

rasgou-se ao meio. Aí Jesus gritou 

bem alto:

— Pai, nas tuas mãos entrego o 

meu espírito!

Depois de dizer isso, ele morreu.”

Lucas 23.44-46
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Silêncio
No dia seguinte de manhã, que era 

sábado, os chefes dos sacerdotes 

e os fariseus foram ter com Pilatos 

e disseram: “Senhor governador, 

nós lembrámo-nos que aquele 

impostor, quando ainda vivia, 

afirmou: ‘Passados três dias, hei de 

ressuscitar.’ Por isso, dê ordens para 

que o túmulo seja guardado com 

segurança, até ao terceiro dia. Caso 

contrário, os discípulos são capazes 

de ir roubar o corpo e dizer depois 

ao povo que ele ressuscitou! E esta 

última mentira seria ainda pior do 

que a primeira.” Pilatos disse-lhes: 

‘Têm aí soldados. Vão e guardem o 

túmulo como vos parecer melhor.’

Eles então foram e puseram um 

selo na pedra que tapava a entrada 

do túmulo, deixando lá os soldados 

de guarda. - Mateus 27.62-66

Silêncio no sepulcro. Sem dúvida 

alguma, este foi o sábado mais 

estranho que já existiu.
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“10” unânime
Quando a corajosa surfista brasileira 

Maya Gabeira se acidentou em 

Nazaré, quem viu ficou em choque. 

Ela engoliu muita água. Ficou 

inconsciente alguns minutos.  

Quase morreu. Mas graças a Deus, 
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Maya sobreviveu.

Naquela Sexta-feira épica em 

Jerusalém o Mestre não teria o 

mesmo destino. Ele estava só. 

E atirou-se na maior bomba já 

vista. Abriu os dois braços para ser 

eternizado, e foi pra dentro da caverna 

líquida... O Autor da Vida, morreu.

Ele foi engolido pela densa 

espuma de nossas transgressões. 

Foi encoberto pela fúria de nossa 

incredulidade. Litros e litros de erros 

de toda gente e de todos os tempos 

caíram sobre Si. Ele foi perfurado 

pelo reef pontiagudo da Cruz.

Jesus permaneceu submerso em 

nossas culpas por três dias. Bebeu 

toda a água salgada da ira divina e 

inflou os pulmões com os pecados 

que eram meus, teus e nossos! 

Ele perdeu todo o ar para 
que nós pudéssemos 
respirar.

E então?

Chega o domingo. Está escuro 

ainda, bem cedo. Condições 

clássicas quebram no point break 

de Jerusalém. O dia vai ser lindo! 

Algumas mulheres observam da 

areia. Set ao fundo.

Uma parede lisa e grande lambe as 

pedras, cheia de potência. Um tubo 

longo, largo, expresso, roda sem 
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parar. Quem é que vem lá de dentro 

da caverna d’água, a reluzir a esta 

hora da manhã???

Um spray cospe na boca do barrel, 

e de lá sai Ele... Relaxado, a deslizar, 

solto, na linha… De braços abertos, 

mãos furadas pelo Amor, faz um 

claiming para os Céus. Oh, my 

God!!! Inacreditável!

Lá no Céu, saíram as notas da 

primeira onda do dia. Miguel, Gabriel 

e os demais anjos estão em êxtase. 

O Pai e o Espírito declaram “é High 

Score”! Amen! É “10” UNÂNIME!!!

Sim! Jesus está vivo! Yhaaaa!

“Por isso Deus deu a Jesus a 

mais alta honra e pôs nele o 

nome que é o mais importante 

de todos os nomes, para que, em 

homenagem ao nome de Jesus, 

todas as criaturas no céu, na terra 

e no mundo dos mortos, caiam de 

joelhos e declarem abertamente 

que Jesus Cristo é o Senhor, para a 

glória de Deus, o Pai.”

Filipenses 2.9-11
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E agora, mano?
Jesus foi à cruz pelos nossos 

pecados. Os meus e os teus. 

Morreu a nossa morte para termos 

a oportunidade de viver com Ele, 

assim como Ele ressuscitou. O 

próprio Jesus disse:

“Porque Deus amou tanto o mundo, 

que deu o seu único Filho, para 

que todo aquele que nele crer não 

morra, mas tenha a vida eterna. 

Pois Deus mandou o seu Filho para 
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salvar o mundo e não para julgá-

lo. Aquele que crê no Filho não é 

julgado; mas quem não crê já está 

julgado porque não crê no Filho 

único de Deus.” 

João 3.16-18

Os erros, o mal, a dor, 
as injustiças e o pecado 
foram vencidos. E há uma 
firme esperança através 
de Sua ressurreição.

O sofrimento ainda está no mundo, 

mas é por enquanto. A vida pode 

ter um sentido maior. E a História 

aguarda um juízo final. Todos somos 

chamados por Deus a arrependermo-

nos dos pecados e crermos em Jesus 

como Salvador e Senhor. E a boa 

notícia é esta: pela fé n’Ele, somos 

salvos, perdoados, unidos e inseridos 

numa nova vida, numa nova família e 

num novo reino!

Se tu queres render tua vida a Jesus 

e experimentar o amor eterno que 

Deus tem por ti, reza:

“ Deus, eu reconheço que sou um 
pecador, esta é minha condição. E 
que o Teu Filho, Jesus Cristo, tomou 
o meu lugar na cruz e ressurgiu para 
a minha ressurreição. Eu o confesso 
como meu Senhor e Salvador. 
Derrama o Teu Espírito Santo sobre 
mim e vem ser meu Amigo e Pai. 
Eu entrego a Ti minha história e 
destino. Coloca-me em contacto 
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com outros filhos Teus, ajuda-me 
a crescer em fé e cumprir a minha 
missão nesta terra inundado por Teu 
amor, até ao encontro contigo na 
eternidade.” 

Em nome de Jesus, amen!

Espero encontrar-te em algum pico 

deste mundo! Mas se não for aqui, 

vemo-nos na Eternidade!

Obrigado pela companhia, bro!

Boas ondas!
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