
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA  HHiissttóórriiaa  ddoo  RReeii  MMeessssiiaass  ((77))  
(Suas Palavras e Obras) 
 
"Venham a Mim, todos os que estão cansados e 
sobrecarregados, e Eu lhes darei descanso". Mateus 11.28  
   
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 ultimo, que seria pelos desgastes 
emocionais. 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 vai consumindo todo o nosso vigor. Como o fertilizante que 
recompõe as propriedades da terra, o homem precisa se abastecer a 
fim dar continuidade a vida. No meio secular pode-se encontra uma 
serie de dicas motivacionais. Mas uma coisa que tenho notado 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. Ah, também tem as 
simpatias e a famosa astrologia. Assim, as pessoas vão 
estabelecendo suas vidas sobre a areia. O que eu quero propor não é 
algo que vai eliminar o cansaço de sua vida, pois a questão não é 
ficar cansado ou deixar de se cansar. Alguém chegou a dizer que o 
"homem vai mais longe quando está cansado". Isso é no mínimo 
curioso, mas eu creio que o Senhor Jesus está falando deste ponto 
da vida. É no Senhor que está minha proposta para você. É certo que 
muitos não se permitiram chegar neste ponto e desfrutam de um 
bom "preparo físico" já tendo a Jesus como Senhor e Salvador de 
suas vidas. Mas há aqueles que ainda tardam em atender o convite 
do Senhor. Veja, Ele diz: "Venham a Mim...". E Ele não está 
chamando os fortes e nem mesmo os auto-suficientes, mas Ele 
convida a todos que estão cansados e sobrecarregados. O problema 
é que muitos desejam algo como um anabolizante, "mas os 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 alivio que Ele proporciona - Ele te 
tornará mais forte! Ele te fará conhecer o Deus soberano. E essa é a 
Paz que vence o mundo. Pense nisto. 
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