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A definição da palavra sobrecarga consiste em “carga ex-

cessiva; aquilo que se acrescenta à carga normal.”  Podemos 

encontrar a sobrecarga também na Engenharia Civil, quan-

do ocorre um excesso de carga (peso) considerada ou não 

no cálculo estrutural. A sobrecarga também pode acontecer 

em um circuito elétrico quando a intensidade de corrente 

ultrapassa o valor da intensidade nominal do disjuntor desse 

circuito, ou seja, ocorre uma utilização de carga excessiva 

no circuito elétrico. Em ambos os casos o excesso de carga 

poderá causar danos catastróficos. Uma estrutura construí-

da com excesso de peso poderá desabar por não suportar 

a sobrecarga. Da mesma maneira, um circuito elétrico com 

carga excessiva poderá causar uma explosão e até mesmo 

um incêndio.

Durante toda existência humana o pecado vem causando 

excesso de peso na vida muitas pessoas. A sobrecarga que 

o pecado causa em nós é semelhante ao excesso de peso 

em uma construção civil: chega um momento em que nossa 

estrutura não suporta mais e desaba. Em muitos casos, tam-

bém pode se assemelhar ao circuito elétrico sobrecarregado: 

uma hora explode. Na sociedade atual em que vivemos é 

comum vermos pessoas sobrecarregadas e isso tem gerado 

muitos danos em suas vidas. 

Jesus nos ensinou em Mateus 11.28-30, o seguinte: “Ve-

nham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarre-

gados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o 

meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde 

de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas 

almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve”. 

Aqueles que seguem as orientações dadas por Jesus sa-

bem que o maior fardo já foi carregado por Ele na cruz do 

Calvário. Almas cansadas e sobrecarregadas podem en-

contram alívio em Jesus, pois Ele levou sobre si as nossas 

dores. Cristo deseja que lancemos diante Dele nossas car-

ga extra. Não precisamos carregar excesso de peso do pe-

cado, uma vez que Ele o venceu na Cruz. Talvez você es-

teja sentindo uma sobrecarga, mas não comprometa sua 

estrutura espiritual. Lance seu sofrimento aos pés do Todo 

Poderoso e lute por um relacionamento íntimo e sincero 

com Ele. Deus restaura as nossas forças quando estamos 

cansados, mas para isso temos que reconhecer que so-

mos fracos e que precisamos d’Ele. “Tu, Senhor, guardarás 

em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque 

em ti confia,” Isaías 26.3.
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