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Um novo Começo 
 

2 – O Poder de um Novo Começo 
 

“Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado; mas uma 
coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e 
avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, 
para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus – 
Filipenses 3:13,14 

 

Introdução 
  

Nossa vida é feita de fases, recomeços, idas e vindas. Encerrar ciclos, “virar a página”, curar as 
feridas e, finalmente, escrever uma nova história e seguir em frente é o convite por trás do verso 
extraordinário do apóstolo Paulo: “esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando 
para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de 
Deus em Cristo Jesus” – Filipenses 3:13,14. 
 

Recomeçar é uma experiência contínua. Na vida cristã dia a dia somos desafiados a permanecer 
na fé, a superar os obstáculos, a vencer as armadilhas e tentações do Inimigo de nossas almas. 
Mas, e quando passamos por experiências que nos conduzem para aquilo que, aparentemente, 
parece ser o fim de nossos sonhos e projetos, o fim da alegria e da felicidade, o fim da vida?  
 

Sempre é preciso lembrar que, na nossa vida terrena, acontecerão eventos sobre os quais 
detemos todos os controles e variáveis (ou quase todos) – mas, ainda assim, podemos falhar e 
naufragar, precisando de um novo começo. Não há time que nunca perdeu, não existe alguém 
que sempre ganhou em tudo. E quando surgem os eventos não planejados, não desejados, sobre 
cujas variáveis não detemos nenhum controle e que têm o poder de trazer à tona toda a nossa 
fragilidade e vulnerabilidade?  
 

É aqui que entra a recomendação do apóstolo, instigando-nos a um novo começo: “...uma coisa 
faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim 
estão, prossigo para o alvo”.   
 

1. Poder para recomeçar depois de um erro ou fracasso 
 

Jesus veio para perdoar os nossos pecados – “Pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que 
estava perdido” – Lucas 19:10. Portanto, é um paradoxo falar que alguém está “desviado”, pois 
Deus é longânimo e compassivo, “...não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem 
ao arrependimento” – 2 Pedro 3:9 (NVI). Então, decida tirar a palavra “desviado” do dicionário 
da sua história. Levante-se! Reescreva a sua história com um novo começo! 
 

Davi experimentou um novo começo depois de cometer adultério e homicídio – arrependeu-se e 
recomeçou a sua história – Salmo 32:1-6, Salmo 51. Jonas saiu do fundo do mar porque clamou 
ao Senhor e confiou que Deus era poderoso para livrá-lo da morte – Jonas 2. E reescreveu a sua 
história: voltou para a cidade de Nínive para cumprir o chamado para o qual Deus o havia 
destinado – Jonas 3.  
 

Enfrentamos também erros e fracassos que não são necessariamente advindos de pecados 
“escandalosos” – mas, que nos deixam “na lona”, derrotados, humilhados e desanimados. 
Pedro, o impetuoso e sanguíneo Pedro, também recomeçou depois de haver negado a Cristo.  O 
Mestre o perdoou e o consagrou como pastor de ovelhas: “Simão, filho de João, amas-me mais 
do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apascenta os 
meus cordeiros” – João 21:15. 
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2. Poder para recomeçar depois de uma tragédia 
 

O patriarca Jó é descrito na Bíblia como um “homem íntegro e reto, temente a Deus e que se 
desvia do mal” – Jó 1:1,8. Contudo, debaixo da permissão de Deus, ele foi atingido por uma 
terrível tragédia: perdeu tudo, filhos, bens materiais, a saúde e a reputação. Ainda assim ele não 
retrocedeu. Recebeu poder de Deus para um novo começo: “Mudou o Senhor a sorte de Jó, 
quando este orava pelos seus amigos; e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra” 
– Jó 42:10. 
 

Como Jó, homens e mulheres de Deus podem passar por profundas perdas e tristezas – mas, 
podemos ter um novo começo! Pessoas que sofreram acidentes, que ficaram viúvas, que 
enfrentaram um divórcio e empresários que perderam seu negócio. Mesmo em meio às 
tragédias, não existe glória nenhuma em parar no meio caminho. A maioria dos campeões foram 
pessoas tiradas das cinzas; estavam num nível completo de derrota e desacreditados, mas um 
dia despertaram, olharam para o alvo – Cristo – e caminharam em frente. 
 

3. Poder para recomeçar diante de grande oposição e resistência 
  

A vida não é uma corrida de 100 metros rasos; é uma jornada cheia de obstáculos. Mas, não há 
obstáculo que possa fazer você desistir dos seus sonhos. O apóstolo Paulo, na sua caminhada 
para o alvo, chega a dizer que “como homem, lutei em Éfeso contra feras” (1 Coríntios 15:32. E, 
mais uma vez, ele aponta o caminho da vitória: “Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, 
porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora; e há muitos adversários” – 1 Coríntios 
16:8,9 (NVI). Ou seja, cônscio da grande porta que se abriu para a pregação do evangelho, 
sabedor de que existem obstáculos e adversários, ele “permanece” em Éfeso até o Pentecoste 
para receber o poder do Espírito para travar mais esta batalha – e vencê-la! 
 

 Qual foi o principal obstáculo para Josué e o povo de Israel, na conquista da Terra Prometida? 
Atravessar o rio Jordão na época da cheia? Destruir a fortaleza inexpugnável da cidade de 
Jericó? Derrotar os poderosos gigantes enaquins?  

 Qual é o maior obstáculo da sua vida hoje? 
 

Conclusão 
 

Como você está hoje, no meio desta pandemia? Desanimado, sem rumo, abatido por uma 
tragédia na vida pessoal e familiar, ou experimentando o fracasso na vida econômica e 
financeira? Como diz a canção, baseada em Jó 14:7-9: Há esperança para o ferido/ Como árvore 
cortado/ Marcado pela dor/ Ainda que na terra envelheça a raiz/ E no chão abandonado o seu 
tronco morrer/ Há esperança pra você! 
 

Longe de ser uma “receita pronta”, no nosso texto-base Paulo nos apresenta as etapas de um 
processo vitorioso para um poderoso recomeço: 

a) Não se acomode, não desista: “Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado...” – o 
apóstolo de tantas realizações estava disposto a conseguir mais; 

b) Liberte-se do passado: “...esquecendo-me das coisas que para trás ficam...” – Se for 
necessário perdoar alguém, perdoe. Se for necessário pedir perdão, peça. Mesmo que o 
passado tenha sido positivo, Deus tem novos degraus e um novo patamar para a sua vida; 

c) Avance: “...e avançando para as que diante de mim estão...” – há um novo começo, um 
novo dia, uma nova oportunidade... tendo o Espírito Santo como companheiro e guia; 

d) Mantenha o foco: “...prossigo para o alvo” – nosso alvo é Cristo, e prosseguir é perseverar. 
Faça como Calebe: “...eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus” – Josué 14:8. 
Não por acaso ele venceu os gigantes e alcançou Hebrom por herança – a sua meta! 


