
Vinde comigo e descansai   

«Naquele tempo, os Apóstolos voltaram para junto de 
Jesus e contaram-Lhe tudo o que tinham feito e 
ensinado. Então Jesus disse-lhes: «Vinde comigo para 
um lugar isolado e descansai um pouco». (Mc 6,30-34) 

Jesus retirou-Se com os seus discípulos a caminho do 
mar. Retira-se para estar com os seus amigos, com 
aqueles que escutaram as suas palavras e responderam 
ao seu chamado. Oferece-lhe um tempo de descanso: 
«De facto, havia sempre tanta gente a chegar e a partir 
que eles nem tinham tempo de comer». 

O convite de Jesus: «Vinde comigo para um lugar 
isolado e descansai um pouco» é também para nós.  
Também nós precisamos um tempo de descanso com 
Jesus. Precisamos conviver com as pessoas que 
amamos, com os quais partilhamos as mesmas 
dificuldades, mas também precisamos de estar com 
Jesus, de escutar a Sua Palavra, de renovar a nossa fé. 
Descansar faz bem para a nossa mente, para as nossas 
emoções e, até, para a nossa saúde física. 

Jesus convidou os seus discípulos a descansar, isto é, a 
conviver com Ele. Nós também precisamos de acolher 
este convite de Jesus e descansarmos com Ele.  Estar 
com Ele ajuda-nos a enfrentar as nossas dificuldades e 
os momentos difíceis da nossa vida. Nestes momentos, 



Ele fica connosco e nós experimentamos a Sua 
presença. que não estamos sozinhos. Também 
pecamos, pois contínhamos a ser pecadores, mas 
quando voltamos arrependido e pedimos perdão, Ele 
renova a nossa vida. O pecado tornou-se oportunidade 
de mudança de vida, de conversão.  

Naquele tempo, muita gente procurava Jesus pelos 
milagres que Ele realizava nos doentes. Jesus, porém, 
não quer simplesmente que procurem, mas também que 
o conheçam, que escutem a sua Palavra. O encontro 
com Jesus tem que ultrapassar a satisfação imediata das 
nossas necessidades materiais. Ele veio para nos salvar 
da escravidão do mundo e abrir a nossa existência para 
a eternidade: um horizonte muito mais vasto que 
ilumina e dá sentido as preocupações quotidianas. A 
vida vale muito mais de que alimentar-se, vestir-se, ter 
trabalho, avançar na carreira, e assim por diante.  

Jesus, o Mestre, convida-nos para um encontro pessoal 
com Ele. Andamos atarefados e preocupados, são 
tantas as dificuldades da vida, mas Jesus sabe que 
precisamos dos bens materiais, ainda mais sabe que 
precisamos de Deus, de cultivar a nossa relação com 
Ele, de alimentar a nossa fé. Ele oferece-nos o pão da 
Palavra e o Pão da vida para saciarmos a nossa fome de 
verdade, de justiça e de Amor, de vida e de vida eterna. 


