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Bom dia, meus queridos amigos! Uma quinta-feira de realizações. 

Hoje vamos falar sobre os bumerangues. Sua origem é um tanto quanto 
incerta, mas o bumerangue mais antigo fora encontrado na Polônia, uma 
relíquia feita a partir da presa de um mamute. O país em que este artefato 
ficou mais conhecido, sem dúvida, foi a Austrália, onde os aborígenes faziam 
uso de bumerangues e, também, bastões de arremesso. 

 
A chegada dos bumerangues na Europa, é atribuída ao capitão 

James Cook, por volta de 1770. Atualmente um bumerangue esportivo pode 
ser feito de madeira, plástico ou de materiais compostos leves, com peso 
variando entre 25 a 100 gramas. 

 
Uma das características principais do bumerangue é que a 

aerodinâmica desse artefato faz com que ele, após percorrer uma trajetória 
circular, retorne ao arremessor. O ângulo e a distância alcançada dependerão, 
essencialmente, da força empregada por quem o atirou ao ar. Uma coisa é 
certa, ele volta.   

 
Fazendo um paralelo que este artefato, encontrei um escrito de 

Nélio DaSilva que gostaria de compartilhar. Posso? Então segue adiante:   
 

O EFEITO BUMERANGUE 
   

“Dê ao mundo o seu melhor e o melhor virá de volta a você.” 
Madeleine Bridges   

 



 

Roberto de Albuquerque Cezar 

Você quer realmente se sentir bem no dia de hoje? Então dê uma 
boa dosagem de encorajamento para alguém ao seu redor. Você irá descobrir 
que será impossível se sentir desencorajado depois de depositar uma positiva 
influência na vida de alguém. 

  
Pode, porventura, uma brilhante luz ser brilhante para si mesma? 

Obviamente que não. A luz não tem significado algum a não ser que ilumine 
algum objeto. Da mesma maneira, Deus tem lhe dado muito amor, uma vida 
com energia e superabundância; mas isso só se torna evidente quando se 
torna útil e quando é direcionada para a vida das outras pessoas.   

 
Brilhe a sua luz em direção a outras pessoas e, em retorno, você 

é quem irá brilhar. Dê aquilo que você tem recebido, e você receberá ainda 
muito mais em retorno. É o efeito bumerangue em ação. Dê o que você tem e 
você receberá tudo aquilo que você deseja.  
 


