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Queridos amigos, bom dia! Uma maravilhosa quinta-feira para 

você e todos os seus próximos. Albert Einstein, físico alemão, nasceu na cidade 
de Ulm, em 14 de março de 1879. Em 1921 recebeu o Prêmio Nobel de Física 
ao formular a equação equivalência massa-energia. No concernente a 
nacionalidade, o premiado físico perpassou por quatro nações, inicialmente a 
Alemã, depois a Suíça, em seguida a Áustria e, finalmente, radicou-se nos 
Estados Unidos da América. 

 
Como podemos observar, ele não era muito de fixar residência, 

por muito tempo, num só lugar. Encontrei um escrito, a ele atribuído, intitulado 
“Torne-se um oceano”, que possivelmente revela um pouco desse seu estilo de 
vida. Compartilho: 

 

TORNE-SE UM OCEANO 
 
Diz-se que, mesmo antes de um rio cair no oceano, ele treme de 

medo. Olha para trás, para toda a jornada: os cumes, as montanhas, o longo 
caminho sinuoso através das florestas, através dos povoados, e vê à sua frente 
um oceano tão vasto, que entrar nele nada mais é que desaparecer para 
sempre. 

 
Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar. Ninguém pode 

voltar. Voltar é impossível na existência. Você pode apenas ir em frente. O rio 
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precisa se arriscar e entrar no oceano. E somente quando ele entra no oceano 
é que o medo desaparece. 

 
Porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer 

no oceano, mas tornar-se oceano. 
 
Por um lado, é um desaparecimento, e por outro lado é 

renascimento. Assim somos nós. Voltar é impossível na existência. 
 
Você pode ir em frente... tornar-se oceano! 
 
Digo eu: achei muito interessante o texto considerando que muitos 

personagens relatados na Bíblia foram advertidos de que a vida é um seguir 
adiante, um olhar para frente. Lucas 9:59-62, traz o relato de dois convites 
feitos, diretamente por Jesus, para segui-lo. O primeiro, pediu permissão para 
sepultar o pai e o segundo para despedir-se dos da sua casa. Jesus 
imediatamente retrucou: “Ninguém que, tendo posto a mão no arado, e olha 
para trás é apto para o Reino de Deus”. 

 
Temos dificuldades de nos “tornarmos oceano”, de abrir mão de 

determinados valores, estamos sempre presos a alguma coisa nesta vida. 
Costumamos seguir na ordem inversa de Mateus 6:33, pois buscamos, primeiro, 
amealhar coisas para, depois, irmos a Deus. 

 
Ao assim proceder, escolhemos ser eternamente “rio”, 

valorizamos o mundo em detrimento do incomensurável amor de Deus. 
 
Finalizo com mais um texto de Albert Einstein, que sabiamente 

expressou: “Se um dia tiver que escolher entre o mundo e o Amor... Lembre-
se. Se escolher o mundo ficará sem o Amor, mas se escolher o amor com ele 
você conquistará o mundo”. 
 


