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Bom dia, meus queridos amigos! Uma ótima segunda-feira para 

você e todos os seus familiares. Na última sexta-feira, aprendemos com os 
girassóis e a sua dinâmica de sempre buscar a luz solar 
(https://reflexoesesyes.files.wordpress.com/2016/04/13-05-2016-aprendizes-
de-girassol.pdf). Hoje, iniciando a semana, me socorro de uma reflexão de 
autoria da estimada amiga e irmã em Cristo, Nilma Coimbra. 

 
Retirado do livro “Meditando a Palavra”, de autoria de Nilma, o 

escrito afirma que temos muito a aprender com as estrelas, não no sentido de 
que elas teriam uma atividade divinatória e que poderiam influenciar o nosso 
comportamento, como defendem os astrólogos. O texto não tem, também, um 
propósito científico, trazendo algum ensino baseado na astronomia. 

 
É belo e simples e, em razão disto, compartilho com os amados: 
 

A LIÇÃO DAS ESTRELAS 
Nilma Coimbra 
 
Na época de minha adolescência, tinha eu já uma queda 

acentuada pela palavra escrita e até hoje é assim. Gostava de colecionar versos 
e frases de diversos autores ou pequenos provérbios. Havia um ensinamento de 
autor desconhecido resumido em quatro linhas e dizia assim: "Faça como as 
estrelas, e sorria para os teus ais. Quando a noite se põe negra, elas brilham 
muito mais.".  

 
Durante meus momentos de folga, sentava em minha escrivaninha 

no meu quarto e escrevia meus versos de menina jovem, mas estes aqui citados, 
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ficaram gravados na minha memória. Com o passar dos anos, relia sempre os 
mesmos versos do passado, mas os versos das estrelas eu nunca me esqueci. 
Eles me tocaram diferente. As estrelas sempre estão no céu e não saem de sua 
posição. Mas com a rotação da Terra, elas só aparecem à noite, dependendo de 
onde se está. Somente na escuridão do céu elas resplandecem. É como elas 
dissessem uma mensagem ao mundo inteiro que as veem: "É preciso brilhar 
sempre, mas essencialmente quando as trevas são o pano de fundo da vida". 

 
A partir daí, passei a observar mais o céu nos dias estrelados. 

Algumas estrelas parecem brilhar mais, outras menos, mas este é o papel das 
estrelas de quem as vê: brilham diante das trevas e apesar delas. Já adulta, 
gostava de olhar para o céu, como uma forma, de relaxar ou refletir sobre o 
poder e a dimensão de Deus, mas nunca se esquecendo de que as estrelas 
nasceram para brilhar sempre.  

 
Deus nos pequenos momentos da nossa vida, nos ensina lições 

grandiosas e comigo não foi diferente. Aprendi a tirar lições importantes de 
toda e qualquer experiência que a vida nos proporciona. A lição da estrela eu 
sempre vou me lembrar. Peço ao meu Pai em minhas orações, que eu sempre 
seja sua estrela reluzente durante as vinte e quatro horas de minha vida, mas 
muito brilhante e iluminada diante dos dias negros e escuros que todos nós 
temos que passar mais dia menos dia. Se cada um de nós brilhasse sempre 
independente do dia ser trevas ou não, nada nos poderia abalar.  

 
Mesmo que as estrelas possam ser vistas somente na escuridão, 

que sejamos estrelas com a luz e chama de Cristo até o fim dos nossos dias, em 
todo o tempo até encontrarmos com a nossa Luz maior, a estrela da manhã: 
"Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das 
igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da 
manhã." (Apocalipse 22:16). 
 


