
  

 
“Venham a Mim,  

todos os que estão cansados e sobrecarregados,  
e Eu lhes darei descanso” 

Mateus 11.28 NVI 

  
Você já se sentiu cansado? Há um cansaço que é resultado do trabalho, seja 

ele por esforço físico ou por situação estressante. Tem o cansaço que é por causa 
dos exercícios físicos, sejam por esportes ou por atividades espontâneas. E o último 

tipo de cansaço que consigo listar, é aquele por desgaste emocional. Por qual 
motivo você fica (ou está) cansado? 

  
O dicionário exemplifica dizendo que o termo “cansado” também é utilizado 

para o “terreno que perdeu a fertilidade por abuso de cultura”. E é neste ponto que 
eu quero frisar com você neste dia! Qual é o “fertilizante” que revigora suas forças? 
Assim como a terra, a vida por si só é boa, mas os altos e baixos do dia-a-dia 

consome todo o nosso vigor. Como o fertilizante que recompõe as propriedades da 
terra, o homem precisa se abastecer a fim de dar vigor à vida.  

  
Há um “fertilizante” no meio secular que se propõe a motivar conhecida 

como “auto-ajuda”! Mas uma coisa que observo é que essas dicas, por melhores 
que sejam, são limitadas por si só. O que serve para um, pode não servir para 
outro. Pode até funcionar durante algum tempo, mas não o tempo todo. Em minha 
opinião, tais bases de vida são como fundamentos sobre à areia. Percebe? 

  
A Proposta que ressalto hoje não vai eliminar o cansaço de sua vida! 

Inclusive alguém arriscou a dizer que o “homem vai mais longe quando está 
cansado”. E essa afirmação é no mínimo curiosa, mas creio que o Senhor Jesus 
falou algo a respeito disso no versículo de hoje. Consegue notar? 

  
É em Cristo Jesus que verdadeiramente o cansado encontra verdadeiro 

descanso! É a vida continua com Ele que desenvolve o bom “preparo físico” e o 
inicio desta caminhada é recebê-lO como único Senhor e Salvador de sua vida. 
Porque tardar em atender esse chamado, esse convite do Senhor? 

  
“Venham a Mim...” descarta a auto-suficiência, mas convida o cansado, o 

sobrecarregado, o carente da graça de Deus! Esse chamado é para você? 

 

Pense Nisto 

 
Porque procurar o paliativo, o anabolizante? Saiba que aqueles que “... esperam no 
Senhor renovarão as suas forças; subirão com asas como águias; correrão, e não 
se cansarão; andarão, e não se fatigarão” (Isaias 40.31). Esse é o descanso que 

encontramos nEle – Ele te tornará mais forte de forma sobrenatural! Ele te fará 
conhecer o Deus soberano. E essa é a Paz que vence o mundo. “Entre no seu 
descanso...”. 
 

Ore 

 

“Amado Deus como estou atormentado pelas cobranças e opressões do mundo. São 
tantas coisas reivindicando minha atenção que me sinto esgotado e inútil. Tem 
misericórdia de mim e me ajuda a atender aquilo que vem do Seu coração. Preciso 
do refrigério que está em Cristo Jesus e é por crer neste Nome que clamo a Ti. 
Amém” 
 
Fonte: Hagton 
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