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Queridos amigos, bom dia! Uma magnífica sexta-feira para você e 

todos os seus entes queridos. Estamos em 22 de janeiro, ultrapassados os 
primeiros quinzes dias do novo ano. Possivelmente, nesses poucos dias, 
algumas das promessas firmadas na passagem para o novo ano não vingaram, 
esvaíram-se diante de acontecimentos inesperados ou mesmo porque 
sedimentadas numa expectativa irreal, meramente ilusória.  

 
E a medida que o ano avança rapidamente, se não nos voltarmos 

ao foco inicial, dentro em pouco vivenciaremos mais um romper de ano onde 
olharemos para trás com lamento pelo que não pudemos realizar. Mas podemos 
recomeçar, não é mesmo? E nesse contexto, encontrei um escrito de Carlos 
Drummomd de Andrade que, de forma magistral, nos ensina a começar de 
novo, a recomeçar. Sigamos ao texto:  

 

RECOMEÇAR 
Carlos Drummond de Andrade  
 
Não importa onde você parou... em que momento da vida você se 

cansou... o que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. 
Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo... É renovar as esperanças 
na vida e, o mais importante: acreditar em você novamente. Sofreu muito 
nesse período? Foi aprendizado... Chorou muito? Foi limpeza da alma... 
Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia... Sentiu-se só 
por diversas vezes? É porque fechou a porta até para os anjos... Está se 
sentindo sozinho? Talvez você tenha afastado as pessoas no seu "período 
de isolamento". Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da sua 
melhora... Pois bem, agora é hora de reiniciar, de pensar na luz... de 
encontrar prazer nas coisas simples de novo. Tem tanta gente esperando 
apenas um sorriso seu para se aproximar. Que tal dar um jeito no visual, 
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fazer um novo curso ou realizar aquele velho desejo de aprender a pintar, 
desenhar, dominar o computador, ou qualquer outra coisa? Observe 
quantos desafios a vida está a lhe oferecer! 

 
Quanta coisa nova está esperando para ser descoberta! Quando 

nos trancamos na tristeza, nem nós mesmos nos suportamos, ficamos 
horríveis. O mau humor vai minando nosso fígado, até a boca ficar amarga. 
Se você está se sentindo assim, com a sensação de derrota, é hora de 
recomeçar... E hoje é um bom dia para enfrentar novos desafios. Defina 
aonde você quer chegar e dê o primeiro passo. Comece por fazer uma 
faxina mental, jogando fora todos esses pensamentos e sentimentos 
pessimistas que se acumularam ao longo do tempo. Atire para longe os 
ressentimentos, as mágoas, os melindres que impedem a felicidade de 
entrar. Desfaça-se desse sentimento de inferioridade, de incapacidade, e 
valorize-se. Você é o que fizer de você. Em seguida, faça uma faxina no 
seu quarto. Jogue fora todo aquele lixo que você acumula há tempos, só 
como recordação do passado. Papéis velhos dos quais você nunca 
precisou. Disco e fitas que você não irá mais ouvir, ingressos de cinema, 
bilhetes de viagens, e tudo aquilo que só traz recordações tristes. Abra seu 
guarda-roupa e retire tudo o que não usa mais. Doe para alguém que 
precisa. Doe os calçados que apertam seus pés ou que não servem porque 
seu número não é mais o mesmo. Para recomeçar é preciso abrir espaços 
mentais e físicos... Depois que tomar essas providências, leia um bom livro, 
assista um bom filme, para alimentar sua mente com ideias positivas e 
otimistas. Aproxime-se dos amigos, dos familiares, das pessoas alegres 
que ajudarão você a sustentar o bom ânimo e a coragem. Evite, enquanto 
se restabelece, a presença de pessoas pessimistas e desanimadas. Só as 
busque quando estiver forte o bastante puder ajudá-las. Busque um lugar 
calmo e eleve a Deus uma prece. Mas comece agradecendo pela vida, 
pelas oportunidades renovadas, pelos obstáculos e desafios que surgem 
no caminho. Eles nos fazem mais forte quando os superamos. Lembre-se: 
o dia de hoje é uma página em branco que o Criador lhe oferece para que 
você escreva um novo capítulo da sua história. Recomeçar é só uma 
questão de querer. Se você quer, Deus quer. É por isso que Ele acena 
sempre com essa nova chance chamada presente. Pense nisso e não 
perca nem mais um minuto! 

 


