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Muito provavelmente, você conhece 
a estrela-do-mar. Um ser marítimo com 
mais de 1.900 espécies catalogadas 
e tão bonito que pode ser facilmente 
encontrado em desenhos e produtos 
infantis. O que talvez você não saiba 
é que este pequeno animalzinho tem 
a incrível capacidade de se regenerar 
mesmo tendo sofrido desgastes muito 
profundos. A área atingida pode cres-
cer até que a estrela se torne completa 
novamente! Esse ser tão pequeno pode 
viver mais de 30 anos e se regenerar 
indeterminadamente. Ele inclusive 
pode se multiplicar assexuadamente 
por meio de qualquer parte sua que se 
solte, pois a parte solta se regenera e se 
torna outra estrela completa. Que fas-
cinante! Mas, afinal, como ocorre essa 
regeneração?

A explicação é simples, mas contém 
alguns detalhes importantes. A regene-
ração da estrela-do-mar se torna possí-
vel por meio de células-tronco no corpo 
do animal, que conseguem recriar do 
zero as partes perdidas. Nós também 
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temos essas células, e elas têm sido am-
plamente estudadas nos últimos anos 
como importantes soluções e avanços 
científicos na área médica. No entan-
to, não existe apenas essa razão para 
que as estrelas-do-mar tenham essa 
incrível capacidade de regeneração. A 
condição também é facilitada porque 
elas têm uma fisionomia simplificada, 
sem sangue ou cérebro; sendo assim, 
seu sistema nervoso é espalhado pelo 
corpo. Juntamente com isso, ela possui 
os mesmos órgãos vitais em todos os 
braços, além de células adaptáveis, que 
conseguem se transformar para ocupar 
o lugar das ausentes. A regeneração 
completa é um extenso processo, que 
pode levar de meses até um ano. En-
quanto acontece o desenvolvimento, 
essas estrelas “deficientes” conseguem 
funcionar normalmente, por terem ór-
gãos vitais em todos os braços.

No entanto, a maior parte das espé-
cies de estrelas-do-mar, mesmo que 
tenham tudo disponível para a regene-
ração, dependem de uma ordem para 
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isso. Esta ordem vem do disco central 
que elas possuem. Se uma estrela-do-
-mar se partir sem que haja ao menos 
uma parte deste disco, ainda que tenha 
tudo disponível para sua regeneração 
em todas as partes de seu corpo, ela 
não será restituída. Ou seja, quando ela 
se parte, só poderá gerar um novo indi-
víduo a partir de uma parte ainda exis-
tente de seu disco. Se alguma das par-
tes estiver sem disco, ficará sem vida e 
sem regeneração, pois além de vir dele 
o sinal nervoso que comanda o início da 
regeneração, é por ele que ocorre a in-
gestão de alimento. 

Nós somos como este ser incrível! Fo-
mos criados como uma estrela comple-
ta, linda e perfeita. Porém o pecado nos 
cortou do disco central, então ficamos 
mortos em nossos pecados e delitos. 
Não havia possibilidade de sermos re-
generados. Desde então, um dos maio-
res interesses do Senhor foi nos unir a 
Ele novamente. Sendo assim, nos amou 

e enviou seu filho com uma grande mis-
são: reconectar a humanidade ao Pai, 
ao disco central! Por meio dEle, então, 
passamos a ter vida! Os braços cortados 
foram renascendo, e seu poder nos re-
generou por completo! 

O Senhor é sempre o maior interessa-
do na regeneração do homem e nos re-
conciliar com o Pai foi a maior missão de 
Cristo. Por seu intermédio, fomos sara-
dos, redimidos e podemos ter acesso ao 
Pai novamente. Por meio dessa ligação, 
nós nos tornamos novas criaturas, pois 
Deus aprova em muito os recomeços. Ele 
dá ordem para que o fraco seja fortaleci-
do e faz tudo como quer e quando quer. 

Mesmo que algo machuque ou ten-
te nos desconectar com o Criador, en-
quanto tiver contato com Deus, temos 
solução para todas as coisas. É dEle que 
vem a ordem para regenerar, para o 
recomeço. Não tenha medo! O Senhor 
está ao seu lado e quer fazer você com-
pleto novamente! 
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