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

todos os seus. Victor Hugo asseverou que “cada dia tem o seu quinhão de 
tristeza ou a sua pequena preocupação”. Max Lucado, no seu livro 
“Derrubando Golias”, afirma que “o primeiro pensamento da manhã, a 
última preocupação da noite” é o Golias que “domina o seu dia e se 
infiltra na sua alegria”.  

  
As preocupações, embora nada acrescentem as nossas vidas, 

fazem parte do nosso cotidiano, se assim não fosse o próprio Jesus não teria 
dito “neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci 
o mundo” (João 16:33).  

  
Se você se sente desanimado, combalido com os problemas, é 

muito importante ter em mente que não é um “privilégio” seu. Não entre em 
um processo de “vitimização” como se todas as mazelas que afligem o mundo 
tivessem recaído unicamente em você, mas ao contrário, você faz parte de 
uma legião “de irmãos em todo o mundo que estão passando pelos mesmos 
sofrimentos” e a recomendação é para que “permaneçamos firmes na fé” (1ª 
Pedro 5:9).  

  
Todos, sem exceção, temos fardos, carregamos bagagens que, na 

medida em que os anos passam, parecem se acumular sobre os nossos ombros. 
Um amigo querido nosso (Elias Júnior) enviou um escrito intitulado “A 
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Bagagem” que, ao meu sentir, trata muito bem do tema. Não sei a autoria e 
agradeceria quem a declinasse para que os créditos fossem dados a quem de 
direito.  

  

A BAGAGEM 
 
Quando sua vida começa, você tem apenas uma mala pequenina 

de mão.  
  
A medida em que os anos vão passando, a bagagem vai 

aumentando, porque existem muitas coisas que você vai recolhendo pelo 
caminho por considerá-las importantes.  

  
A um determinado ponto da caminhada a bagagem começa a 

ficar insuportável, carregar tantas e tantas coisas tornam a viagem 
impossível. É quando você terá que escolher entre ficar à beira do caminho, 
esperando que alguém pare para lhe ajudar, o que lhe digo é difícil. Todos, na 
caminhada, têm suas próprias bagagens e não estão dispostos a acrescentar 
mais peso durante a caminhada.  

  
Você pode ficar uma vida inteira esperando, até os fins dos seus 

dias, que não são muitos e passam rapidamente. A outra medida seria aliviar o 
peso, esvaziando a mala e tornando a caminhada possível.  

  
Mas, o que poderíamos tirar?  
  
Você deve começar tirando tudo para fora. Veja o que tem 

dentro: amor, amizade... nossa! Tem bastante e, curiosamente, não pesa 
nada.  

  
Tem algo bem pesado... você tem que fazer força para tirar. É a 

raiva – como ela pesa!  
  
O processo continua e você começa a colocar tudo para fora e, 

de repente, aparecem a incompreensão, o medo, o pessimismo, o desânimo e 
é tão grande o peso que quase você é tragado para dentro da mala.  

  
Mas você puxa com bastante força e no fundo da mala aparece 

um sorriso, que estava sufocado no fundo da mala.  
  
Seguidamente um sorriso, outro, mais outro e sai a felicidade 

radiante.  
  
Aí você mais uma vez coloca a mão no fundo da mala e surge um 

punhado de tristezas. Nossa, como são muitas.  
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Agora a sua atenção vai se voltar para procurar a paciência, e 
você vai precisar bastante dela para encontrá-la.  

  
Tem mais a procurar: força, esperança, coragem, entusiasmo, 

equilíbrio, responsabilidade, amabilidade, confiança, fidelidade, carinho, 
tolerância e bom humor. Entre tantas coisas boas, eis que, de vez em quando, 
surgem as preocupações. Separe-as, depois você pensa o que fazer com elas.  

  
Muito bem, você esvaziou toda a mala, está tudo agora ao 

alcance de suas mãos. Como você pretende arrumá-la novamente? Agora é 
com você!  

  
Certamente, durante a caminhada, você necessitará fazer 

novamente este exercício, pois a bagagem voltará a pesar e você precisará 
parar e arrumar tudo novamente.  

  
Conclusão:  
  
Como bem expressou essa parábola, as cargas certamente vão se 

acumular e poderemos continuar a caminhada sobrecarregados ou tomarmos a 
decisão de aliviar a bagagem. Quando nos socorremos da Bíblia, ela nos 
apresenta duas saídas para “malas pesadas” ou “pesos insuportáveis”: 
primeiro, ajudarmos o viajante irmão, dividindo com ele a carga (“Levem os 
fardos pesados uns dos outros e, assim, cumpram a lei de Cristo.” - Gálatas 
6:2); segundo, depositarmos as cargas aos pés do Senhor (“Pois o meu jugo é 
suave e o meu fardo é leve" - Mateus 11:30). Qual a sua escolha? 


