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Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima semana para você e 

todos os seus entes familiares. Recomeçar. Você já experimentou ter que 
recomeçar algo na sua vida? Você enveredou por um determinando caminho, 
em um dado momento observou que não conseguiria prosseguir, decidiu voltar 
a recomeçar tudo. Como foi essa experiência? Fácil? Todos nós, acredito, já 
passamos por um recomeço e não é tarefa fácil.  

  
O povo judeu, escolhido pelo Senhor, oscilavam como as ondas 

de um osciloscópio, ora guardavam fidelidade ao seu único Deus, ora se 
entregavam a idolatria e se afastavam dos ensinos do Criador. A Bíblia, ao 
contrário do que muitos pensam, nunca teve a preocupação de esconder as 
falhas e pecados, inclusive daqueles personagens que tinham intimidade com 
o Senhor. Contudo, tais episódios de queda e recomeço, são inundados pela 
graça do Senhor, e do velho ao novo testamento essa é uma realidade que se 
faz bem presente.  

  
O profeta Isaías trouxe aquele povo, em momento de 

afastamento de Deus, uma palavra de esperança e recomeço:  
 
"Esqueçam o que se foi; não vivam no passado. Vejam, estou 
fazendo uma coisa nova! Ela já está surgindo! Vocês não a 
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reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos 
no ermo.” (Isaías 43:18-19).  
  
Nos meus alfarrábios, encontrei uma história de recomeço, 

vivenciada por um grande inventor, Thomas Edison, que gostaria de 
compartilhar. Segue adiante:  

  

UM LABORATÓRIO DE “RECOMEÇOS” EM CHAMAS  
  
Thomas Edison tinha uma prática de repetir os seus 

experimentos, inúmeras e incontáveis vezes, até obter o resultado esperado.  
  
Numa noite de 1914, seu laboratório, que tinha um valor 

estimado de mais de dois milhões de dólares, e não estava segurado, 
incendiou, levando consigo todos os preciosos registros de Edison em seu 
interior.  

  
No auge do incêndio, enquanto os bombeiros de esforçavam por 

apagar o fogo, Charles, filho de Edison, freneticamente procurava o pai que 
tinha o hábito de trabalhar até tarde da noite. Aliviado, ele encontrou Edison 
fora do laboratório, fitando serenamente a cena.  

  
O semblante de seu pai refletia o brilho das chamas e seus 

cabelos grisalhos esvoaçavam ao sabor da leve brisa. Charles sentiu um aperto 
no coração ao ver o pai, com seus 67 anos, testemunhar o trabalho de toda 
uma vida virar cinzas.  

  
Após horas de silêncio, Edison disse a seu filho: “Existe um 

grande valor num desastre como este. Todos os nossos erros são 
queimados. Com a graça de Deus, podemos começar tudo de novo.”  

  
Edison, de fato, recomeçou. Até o incêndio ele tinha passado 

três longos anos de tentativas buscando inventar o toca discos. Três semanas 
após o desastre, ele conseguiu.  

  
É com essa perspectiva, desse grande inventor, que devemos 

recomeçar, ou seja, “esquecendo das coisas que ficaram para trás e 
avançando para as que estão adiante” (Filipenses 3:13-44).  


