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                                                  VIGOR PARA CONTINUAR 
 “Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, 
não se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado, e 
aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os 
mancebos cairão, 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.” Isaías 40:28-31. 

 Momentos há, e não são poucos, em que as vicissitudes se interpõem, com 
tempestades de vários matizes, entre o presente momento e o alvo de vida estabelecido, de 
maneira tal que se choca com pensamentos de capitulação, de rendição, de desistência; ou 
pelo menos de postergação, adiamento, do objetivo tanto almejado. Quando não se tem 
qualquer ligação com o Transcendente, o Eterno Senhor da Vida, o ser humano pode se 
perder. Pode perder o investimento já realizado, pode perder a perspectiva de continuar e 
chegar a algum resultado plausível. Quando se tem afinidade com Ele, d’Ele vem a diretriz para 
renovar o vigor e continuar. 

 Para tanto, requer-se a premissa do conhecimento d’Ele: “Não sabes, não ouviste...o 
Criador não se cansa. Ele dá força ao cansado...”.  Quantas e quantas vezes o filho/a do 
Eterno se esquece destas verdades tão preciosas que lhe estão disponíveis o tempo todo, e 
não busca o alento e o descanso, o bálsamo para sua alma, como o mesmo texto recomenda: 
“...mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças;..”  A dificuldade em se ater a tais 
verdades de que o Eterno nunca se cansa do filho/a que o conhece; nunca se cansa em assistir, 
não importando o número de vezes que o busque, decorre de dois fatores, pelo menos. 
Primeiro: Ele não ser lembrado nos momentos de bonança, de ser louvado e engrandecido; de 
não render-lhe o reconhecimento de que tudo é d’Ele e vem d’Ele. Então quando vem o 
infortúnio, se julga indigno de a Ele recorrer. Se isso acontecer, é bom lembrar: Ele não se 
cansa em perdoar!  Segundo: O ser humano possui uma dificuldade inata em saber esperar. 
Saber esperar o tempo do Eterno. Não é óbvio, que quando se encontra numa jornada e vem 
o cansaço, o descanso vem exatamente quando se para e espera o vigor se retomado?  É 
exatamente o que recomenda a diretriz do Eterno: Esperar n’Ele. 

 No caminhar como indivíduo humano na busca de uma conquista, queimar etapas não 
faz parte do jogo da vida. Planta-se o que se que colher. Planta, aduba e cuida até colher o 
fruto. O sol e a chuva o Eterno provê. A mesma analogia se aplica a uma entidade que 
reconheça a dependência do Dono da Vida, não haverá como não dar certo! “...tendo por 
certo isto mesmo, que Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de 
Cristo Jesus.” Filipenses 1:6_edsonbvaleriano_17012016. 


