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O descanso na perspectiva bíblica 
Por Vilson Scholz 

 

Trabalhamos mais do que nunca. O termo workaholic, que designa um trabalhador 

compulsivo, está em nosso vocabulário desde 1968. Mas descansar também faz 

parte do ritmo da vida. E a Bíblia deixa entrever que a vida é mais do que 

trabalhar. 

 

Segundo Gênesis, o primeiro dia das primeiras pessoas foi de descanso. O ser 

humano foi criado no sexto dia (Gn 1.31), e no sétimo dia Deus descansou (Gn 

2.2-3). É possível supor que o ser humano tenha participado desse descanso. 

Esse início da vida humana com descanso sugere que o propósito final da 

humanidade não é o trabalho, mas o descanso. Criado à imagem de Deus, o ser 

humano o imita no trabalho e no descanso. Deus descansou, e isso fundamenta a 

santificação do descanso (Êx 20.10-11). 

 

O fato de Deus descansar ao final da criação não significa que ele estava cansado, 

mas que viu que tudo que tinha feito era bom (Gn 1.31). Podemos dizer que Deus 

contemplou a sua obra e ficou admirado com a sua beleza e perfeição. O 

descanso de Deus não significa que ele se separou definitivamente do universo 

criado. Em teologia, fala-se sobre a “criação contínua”. Jesus afirmou: “Meu Pai 

trabalha até agora, e eu trabalho também” (Jo 5.17). O autor de Hebreus afirma 

que o Filho de Deus sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa (Hb 1.3). 

O descanso de Deus é a mudança da atividade criativa para a atividade 

preservadora. 

 

Quando se considera o ministério terreno de Jesus, fica-se com a impressão de 

que ele foi marcado por intensa atividade. Jesus chegou a descansar? Ele mesmo 
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afirmou que o Filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça (Mt 8.20). Em 

Mateus 11.2, o evangelista fala sobre “as obras de Cristo”. No Evangelho de João, 

repetidas vezes Jesus fala sobre realizar as obras do Pai (Jo 5.36; 9.4). Marcos, o 

evangelista mais rico em detalhes, mostra um Jesus que parece sempre estar com 

pressa, pois insiste no uso dos advérbios “logo” e “imediatamente”. Ele relata que 

Jesus convidou os discípulos para um retiro num lugar deserto, “porque eles não 

tinham tempo nem para comer” (Mc 6.31). No entanto, o retiro foi frustrado pela 

multidão que os recepcionou do outro lado do lago. Em vez de reclamar, Jesus 

compadeceu-se deles (Mc 6.34). E seguiu-se a multiplicação dos pães e peixes. 

 

Alguém poderia dizer que Jesus finalmente descansou quando inclinou a cabeça e 

entregou o espírito (Jo 19.30). No entanto, o Filho de Deus não entrou em seu 

descanso eterno. Exaltado à direita de Deus, ele foi preparar um lugar para os 

seus (Jo 14.2-3). Pode-se dizer que Jesus trabalhou, e ainda trabalha, para nos 

dar descanso (Ap 14.13). Por ser Cristo aquele que trabalhou em nosso lugar, 

podemos dizer que não é no trabalho que o ser humano se salva, mas no 

descanso, para o qual Jesus nos convida (Mt 11.28-29). 

 

O trabalho não é um castigo pela rebelião contra Deus (Gn 3), pois ele é anterior à 

queda. Mas a rebelião trouxe maldição sobre a terra e fez com que o ser humano 

passasse a obter o seu sustento “em fadigas” (Gn 3.17). A rebelião contra Deus 

traz o cansaço à vida humana. Em Jesus, Deus chama os cansados e 

sobrecarregados – todos nós, sem exceção – para dar-lhes alívio. Neste sentido, o 

alívio do descanso não é resultado da cessação do trabalho, mas da presença de 

Jesus e do encaminhar-se a ele. Descansar agora é a antecipação desse 

descanso – sempre na companhia daquele que conduz os seus “para junto das 

águas de descanso” (Sl 23.2; Ap 7.17). 

 

Estamos acostumados a pensar no descanso como algo individual, mas a Bíblia 

fala também sobre o repouso do povo de Deus como um todo (Hb 4.9). Depois de 

séculos de escravidão no Egito e dezenas de anos de peregrinação pelo deserto, 

receber a Terra Prometida era, de fato, entrar no descanso: “O Senhor, seu Deus, 

está dando descanso a vocês e lhes dará esta terra” (Js 1.13). Neste ponto, o 

conceito de descanso aproxima-se do sentido de shalom, que denota vida plena. 

Descanso como paz não é apenas ausência de movimento ou de atividade, mas 

estar bem instalado em determinado lugar, com segurança. 

 

A promessa do descanso não se cumpriu no Antigo Testamento. Ela está 

reservada para o “hoje” de que Davi fala no Salmo 95. Assim, “resta um repouso 

sabático para o povo de Deus”, diz o autor de Hebreus (4.9). E ele conclui: 

“Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, 

segundo aquele exemplo de desobediência” (Hb 4.10). Cabe ao povo de Deus da 
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nova aliança reivindicar a antiga promessa do descanso de Deus, disponível em 

Jesus Cristo, e lançar mão dessa promessa, na esperança, mediante a fé em 

Cristo como Senhor. 

 

Num tempo de vida agitada, é bom saber que o descanso é o ponto alto da vida. O 

propósito maior da humanidade não é trabalhar sem cessar, mas desfrutar da 

companhia de Deus. Descansar é ter um tempo especial, a cada semana, para 

renovação física, mental, emocional e, principalmente, espiritual. Descanso é mais 

do que parar de trabalhar; é participar do descanso de Deus, é ter tempo para 

contemplar as obras dele, incluindo a salvação. 

 

O descanso alcança seu potencial máximo quando se vive em comunhão com 

Deus. Melhor ainda é poder fazer isso na companhia do povo de Deus, em culto 

de adoração. Mais do que simplesmente ordenar que a pessoa descanse, a Bíblia 

fala sobre santificar o dia do descanso (Êx 20.8). E essa santificação se dá “pela 

Palavra de Deus e pela oração” (1Tm 4.5). 
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