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Bom dia, meus queridos amigos! Uma ótima sexta-feira para você 
e todos os seus. Cansados? Sabe aquela sensação de que você somente 
descansaria se passasse uns seis meses dormindo, muitas vezes estou assim. 
Estamos todos cansados, em todos os aspectos. 

   
Talvez o nosso cansaço tenha muito a ver com o que escreveu 

Clarice Lispector: “Estou cansada. Meu cansaço vem muito porque sou 
pessoa extremamente ocupada: tomo conta do mundo”. 

 
Creio que a escritora tem razão, costumamos levar o mundo em 

nossos ombros. Não cumprimos o “Levem os fardos pesados uns dos outros 
e, assim, cumpram a lei de Cristo”. (Gálatas 6:2), nem, muito menos, 
"Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes 
darei descanso”. (Mateus 11:28). 

   
Sobre o tema, cansaço, encontrei um brilhante escrito de Max 

Lucado que gostaria de compartilhar, posso? Então vamos ao texto.   
 

O FARDO DO CANSAÇO   
 
“Deitar-me faz em verdes pastos”. Salmos 23.2   
  
Darei a você as consequências da carga; você adivinha a causa. 

Ela aflige 70 milhões de americanos e é culpada de 38.000 mortes por ano. A 
condição custa, anualmente, os U.S. $70 bilhões equivalente a produtividade. 
Adolescentes sofrem deste mal. Os estudos revelam que 64% dos adolescentes 
responsabilizam-na pelo baixo rendimento escolar. 

   
Pessoas de meia-idade a enfrentam. Os pesquisadores afirmam 

que os casos mais severos ocorrem entre trinta e quarenta anos. Cidadãos 
mais velhos são afligidos por ela. Um estudo sugere que a condição atinge 50% 
da população com mais de sessenta e cinco anos. Os tratamentos envolvem 
desde vigilantes do peso a chás de ervas.   

 
Alguma ideia do que está sendo descrito? Abuso de substância 

química? Divórcio? Sermões longos? Nenhuma destas respostas está correta, 
embora a última seja uma boa intuição. A resposta pode surpreender você. 
Insônia. A América não pode dormir. 

  
Durante a maior parte da minha vida, eu secretamente ri da 

ideia de se ter dificuldade para dormir. Meu problema era não cair no sono. 
Minha dificuldade era permanecer acordado. Há alguns anos, porém, fui para 
a cama uma noite, fechei os olhos, e nada aconteceu. Não peguei no sono. Em 
vez de reduzir a marcha e entrar em descanso, minha mente engrenou. Mil e 
uma obrigações vieram-me à cabeça. A meia-noite passou e eu ainda estava 
acordado. Tomei um pouco de leite e voltei à cama. (...)   Cansaço e fadiga.   
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Por que estamos tão cansados? (...) Se setenta milhões de 
americanos não estão dormindo o suficiente, o que isto significa? Que um 
terço de nosso país está dormitando no trabalho, cochilando durante a aula, 
ou dormindo ao volante (1.500 mortes na estrada, por ano, são causadas por 
motoristas sonolentos). Alguns modorram até enquanto leem os livros de 
Lucado (Difícil penetrar, eu sei). Trinta toneladas de aspirinas, tranquilizantes 
e pílulas para dormir são consumidas a cada dia! O medidor de energia no 
painel de nossa testa anuncia: vazio. 

   
Convidássemos um alienígena para resolver nossos problemas, e 

ele sugeriria uma solução simples: vá todo mundo dormir. Nós riríamos dele. 
Ele não entende o modo como trabalhamos. Trabalhamos duro. Há dinheiro a 
ser ganho. Degraus a serem conquistados. Escadas a serem galgadas. Em nossa 
cartilha, ocupação está ligada a religiosidade. Idolatramos Thomas Edson, que 
alegava poder viver com quinze minutos de sono. De qualquer modo, 
esquecemos de mencionar Albert Einstein, que tirava, em média, onze horas 
de sono por dia. Em 1910, os americanos dormiam nove horas por dia; hoje, 
dormimos sete, e sentimo-nos orgulhosos disto. E estamos cansados por causa 
disto. Nossas mentes estão cansadas. Nossos corpos estão cansados. Porém 
muito mais importante, nossas almas estão cansadas. 

  
Somos criaturas eternas, e fazemos perguntas eternas: De onde 

vim? Para onde vou? Qual o significado da vida? O que é certo? O que é errado? 
Há vida após a morte? Estas são as indagações primordiais da alma. E, 
deixadas sem respostas, tais questões roubar-nos-ão o descanso. Apenas uma 
outra criatura tem tantos problemas quanto nós, sobre o descanso. Não os 
cachorros. Eles cochilam. Não os ursos. Eles hibernam. Os gatos inventaram a 
soneca, e o bicho preguiça descansa vinte horas por dia (Então é isto o que eu 
era em meu segundo ano de faculdade). A maioria dos animais sabe como 
descansar.   Existe apenas uma exceção. Estas criaturas são lanosas, 
simplórias e vagarosas. Não, não são maridos em dias de sábado. Ovelhas! 
Ovelhas não podem dormir. Para uma ovelha dormir, tudo precisa estar muito 
bem. Nada de predadores. Nenhuma tensão no rebanho. Nenhum inseto no ar. 
Nenhuma fome no estômago. Tudo tem de estar perfeito. 

   
Infelizmente, ovelhas não conseguem achar pastos seguros. Nem 

podem passar inseticida, lidar com os atritos, ou encontrar comida. Elas 
precisam de ajuda.  Precisam de um pastor que "as guie" e as ajude a "deitar-
se em pastos verdes". Sem um pastor, elas não podem descansar. Sem um 
pastor, nem nós podemos.   

No segundo verso do Salmo 23, Davi, o poeta, torna-se Davi, o 
artista. Sua pena torna-se um pincel, seu pergaminho, uma tela, e as suas 
palavras pintam um quadro. Um rebanho de ovelhas deitadas sobre as patas, 
rodeando um pastor. Os ventres aninhados na grama alta. Uma lagoa quieta 
de um lado, o pastor vigilante do outro. “Deitar-me faz em verdes pastos, 
guia-me mansamente a águas tranquilas" (Sl 23.2). 
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Portanto, quando Davi diz: "Deitar-me faz em verdes pastos", 
está dizendo: "Meu pastor me faz deitar em seu trabalho terminado". Com 
suas próprias mãos furadas, Jesus criou um pasto para a alma. Ele arrancou a 
espinhosa vegetação rasteira da condenação. Desprendeu o imenso seixo de 
pecado. Em seu lugar, Ele plantou sementes de graça e cavou tanques de 
misericórdia. E Ele nos convida a descansar lá. Pode você imaginar a 
satisfação no coração do pastor quando, com o trabalho terminado, vê suas 
ovelhas descansar no gramado tenro?   

 
Pode você imaginar a satisfação no coração de Deus quando 

fazemos o mesmo? Suas pastagens são presentes dEle para nós. Não é um 
pasto que você tenha feito. Nem é um pasto que você mereça. É uma dádiva 
de Deus. "Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de 
vós; é dom de Deus" (Ef 2.8).   

 
Em um mundo pedregoso, com uma humanidade falha, há uma 

terra viçosa com mercê divina. Seu Pastor o convida para lá. Ele quer que 
você se deite. Aninhe-se profundamente, até ficar escondido, enterrado, nos 
altos brotos do seu amor, e lá você achará descanso. (“Aliviando a Bagagem”, 
Max Lucado). 
 


