
 

SEGUINDO E APRENDENDO. 

“— Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas 

cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo porque 

sou bondoso e tenho um coração humilde; e vocês encontrarão descanso. Os 

deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve.” 

Mateus 11.28-30 

 Esta semana tive a alegria de receber uma canção recém composta por uma 

de nossos servos adoradores baseada no texto deste devocional. A canção diz: 

“Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim! Vinde a 

mim sobrecarregados e abatidos, e descanso vos darei. Vinde a mim! Sobre vós 

tomai meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e 

encontrareis descanso para vossa alma. Vinde a mim, vinde a mim! O meu jugo é 

suave e o meu fardo é leve, e eu vos aliviarei. Vinde a mim! E descanso vos darei. 

Vinde a mim! Leve e suave sou. Eu vos abençoarei. Vinde a mim, só a mim!” (Lieza 

Carpegiani) 

 Que mensagem maravilhosa! Que promessa tremenda Jesus nos fez, não é 

mesmo? Há pelo menos 3 lições que podemos tirar dessa preciosa palavra: 

1. Jesus espera que o procuremos nos momentos de dor. Normalmente ouvimos 

que as pessoas procuram a Deus somente nessas horas, mas é incrível 

perceber que, especialmente nesses casos, Ele as está esperando. ; 

2. Jesus não espera dar apenas alívio mas também ensinamento. O tempo de dor 

é, normalmente, um tempo propício para que aprendamos lições preciosas 

com Ele, especialmente as ligadas à bondade e humildade. É tempo de de 

consolo mas também de aprendizado! 

3. Jesus nunca impõe sobre nós jugos pesados demais para carregarmos. Ele 

explica que o que nos pede “fácil e leve”. Às vezes pode nos parecer que a 

vida cristã é impossível de ser vivida em sua plenitude, mas Jesus nos explica 

que, em comparação com o peso que a vida de pecados impõe sobre nossos 

ombros, a vida cristã é um alívio, e não um fardo. 

 Nesse tempo especial de reclusão Jesus nos chama. Ele diz: “Venham a mim! 

Só a mim!” e sua promessa é a de que seremos consolados e ensinados, a fim de 

sermos fortalecidos para o presente e o futuro. Você o está ouvindo? Concentre-se 

melhor na voz de Cristo que chama diariamente. Se for preciso, desligue as outras 

vozes que atrapalham você de ouvi-lo e achegue-se a Jesus. NEle, só nEle, você 

encontrará tudo o que precisa. 
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