
NÃO NOS CANSEMOS DE FAZER O BEM… 
 
 
“E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não 
houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas 
principalmente aos domésticos da fé.” Gálatas 6:9,10 
 
 
O cansaço é absolutamente natural. Vamos imaginar alguém que se prepara para correr 
uma Maratona, e que depois de meses de preparação, chega ao dia de mostrar todo o 
seu valor e alguém lhe pergunta se está cansado. Certamente que diria que sim. Toda 
essa preparação prévia foi estafante, mas teve um objetivo e estava prestes a cumpri-
lo, chegando à Meta.  
 
Nós também fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. E é esperado que 
andemos nelas todos os dias. Até podemos cansar-nos porque somos humanos, mas 
também temos objetivos, alvos e metas. E fazer o bem é um deles. 
 
Cansaço, desânimo, frustrações acontecem quando esperamos resultados imediatos. 
Não estamos falando do cansaço que acontece depois de uma corrida ou até de uma 
longa caminhada. A Bíblia aconselha a “não desesperarmos” ou a “não perdermos o 
interesse”. À medida que os anos vão passando, crescemos e amadurecemos e 
começamo-nos a fartar das muitas coisas que fomos chamados a ser, a fazer e a estar.  
 
Se vivemos tudo na nossa própria força ou nas nossas motivações pessoais, certamente 
que é precisamente isso que vai acontecer. O cansaço, aborrecimento surgirá para fazer-
nos cambalear, tropeçar e desanimar.  
 
Nós somos desafiados por Deus a perseverar. Para cada função aonde formos chamados 
a cumprir, no tempo oportuno, no tempo de Deus, alcançaremos os objetivos, se não 
desfalecermos e prosseguirmos para as metas e alvos a alcançar. 
Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses deu-lhes a mesma 
recomendação. “E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem.” 
 2 Tessalonicenses 3:13 
 
A Palavra de Deus faz com que nós ganhemos um novo ânimo. A seu tempo ceifaremos 
algo tão importante e enriquecedor que não será apenas para nós mas muito mais para 
abençoar a vida de outros.  
 
O segundo versículo mencionado acima para nossa meditação, dá a chave e o desafio: 
“Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos 
domésticos da fé.” 
 
O que fizermos, façamos por amor a Cristo, a quem quer que seja. Todo e qualquer ser 
humano vai em vários momentos da sua vida necessitar de ajuda de vária ordem. E uma 
mão que se estende para o necessitado não fica sem galardão. Deus vê. E Façamos o 
bem PRINCIPALMENTE AOS DOMÉSTICOS NA FÉ, mas não ignoremos outros que caem 



aos nossos pés. Este ponto é muito importante, somos família de Deus, somos membros 
uns dos outros, e se um membro padece os outros sofrem com essa condição, mas há 
muita gente que começa a fazer parte deste Corpo de Cristo quando é alcançada pelo 
amor e generosidade dos Seus fiéis neste mundo. 
 
“Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo 
ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas 
por humildade; cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada 
um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros.” 
Filipenses 2:2-4 
 
“Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo.” Gálatas 6:2 
 
 “Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os 
que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais; e aos 
que em nós são menos decorosos damos muito mais honra. Porque os que em nós são 
mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando 
muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas, 
antes, TENHAM OS MEMBROS IGUAL CUIDADO UNS DOS OUTROS.” 1 Coríntios 12:22-
25 
 
Jamais se esqueça que ter cuidado dos outros é ter cuidado de si mesmo.  
 
A nossa responsabilidade é a de fazer o bem. E não somos capazes por nós mesmos, mas 
com a força e a capacidade que Deus nos dá.  
 
“…A seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido.”  
 
A tua mão que se estende para ajudar hoje, pode ser aquela que amanhã se estende 
para receber ajuda de outros. 
 
Estando na tua mão fazer o bem, faz! Deus vê e recompensa! 
 
J.F. 


