
 
 

13 de julho 2020 

Recomeçar 
 

A cada nova vida, recomeçamos! 
Oportunidades únicas, particulares, coletivas, de aprendizado para todos nós. 

 

Tudo à nossa volta nos mostra a beleza e o simbolismo do recomeço. Não importa 
o quanto escura for a noite, o dia sempre amanhece. Não importa o quão frio for o 
inverno, as flores surgirão na primavera. Não importa o quanto intensa for a 
tempestade, o sol voltará a brilhar. 
Assim, em muitas situações de nossa vida, se faz necessário esperar, trabalhar 
silenciosamente, aguardando a tempestade passar... 

 

Que este período nos ajude a ressurgir, recomeçar! Que possamos olhar para 
nossas conquistas, valorizando-as. São com elas que nosso recomeçar valerá a 
pena! São com elas que construiremos uma personalidade mais forte, mais rica, 
mais fraterna. 

 

Que tenhamos vontade, também, de conhecer melhor nossas fraquezas. Os erros 
são nossos instrumentos de aprendizado. Fazem parte de nossa história. 
Importante conhecê-los, para que possamos trilhar um caminho diferente neste 
recomeço. Não devemos percorrer novamente uma estrada, se sabemos que a 
mesma se encontra muito esburacada e oferecendo perigo ao trafegarmos. A 
mesma lógica devemos ter conosco. Devemos optar por um caminho diferente 
daquele que não foi seguro, visando garantirmos melhores chances de êxito 
espiritual. 

 

Assim, uma das tarefas importantes, no momento, é olharmos para  nossos 
sentimentos internos. Para aqueles a que não dávamos atenção. Às vezes, é 
preciso dar um tempo e resolvermos as questões internas, para, logo depois, 
recomeçarmos com os problemas externos. 

 
O desânimo, a tristeza, a mágoa nos paralisam. Reflitamos! Sintamos a Natureza!  
 
Nunca estamos sós. Eduquemos a palavra! Saibamos usar mais o silêncio,exigindo 
menos, amando mais. 
 
Viver bem é isso, uma eterna vigilância entre escolhas e consequências. Saibamos 
escolher o Bem! Renovação e crescimento fazem parte do processo de viver. 

 

O passado não retorna, não podemos refazê-lo, mas o futuro pode ser construído. 
 

Deus nos aguarda, paciente. Ele respeita nosso tempo. Ele nos espera com todo 
seu AMOR. Deus deseja que todos tenhamos o merecimento do progresso moral e 
da bem-aventurança a que nos destinamos.  Por isso, temos a nosso alcance a 
possibilidade do esclarecimento das leis morais, do livre-arbítrio e, através de nosso 



esforço, galgaremos os degraus de nossa evolução, tendo a certeza de que nunca 
retroagimos nesta escalada, apesar de recomeçarmos do ponto em que paramos. 

 

Não importa em que momento da vida estamos, porque paramos, o que importa é 
que sempre é possível recomeçar! 

 

Permita-se recomeçar! Acredite em você!  

 

Muita Paz! 

Conselho Superior/Diretoria do Lar de Tereza 
 

 
 


