
 

SUGESTÃO DE QUEBRA GELO: BATALHA DE HERÓIS. 
ORAÇÃO: Abra a reunião com uma oração fervorosa em Espírito. 
LOUVOR E ADORAÇÃO: Toma o Teu Lugar (Diante do Trono) – Creio Que Tu És a Cura (Gabriela Rocha). 

 
 

TEMA: VENCENDO O CANSAÇO 
 

TEXTO: “Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o 
meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e achareis descanso para a vossa alma”. 

Mateus 11.28,29 
 

RESUMO DA MENSAGEM: Um problema que afeta todo ser humano é o CANSAÇO! Mas o que é cansaço? É a 
falta de energia para realizar alguma coisa. Neste texto, Jesus estava junto com seus discípulos pregando e 
realizando milagres na Galileia. E como sempre, uma multidão O seguia. Jesus percebeu que o povo que o 

seguia estava enfrentando um alto nível de cansaço. Encontramos 2 tipos de pessoas: 1º Os Cansados – Jesus 
está se referindo ao Cansaço Emocional. São cristãos, que por causa das aflições da vida perderam o 
prazer em realizar algo. Perderam a satisfação ou a alegria interior. Mesmo diante das circunstâncias 
adversas não desista de fazer o bem. A recompensa não vem de homens, mas de Deus! 2º Os 
Sobrecarregados – Jesus está se referindo ao Cansaço Espiritual. São pessoas que já ouviram falar de 
Jesus, mas não tiveram um encontro verdadeiro com Ele. Que não encontraram forças para vencer o 
pecado, que vivem na religiosidade e não no Evangelho. Cristo venceu o pecado por nós na Cruz e nos 
libertou da escravidão do pecado. Como vencemos o cansaço: 1- Indo à Cristo: Ir a Cristo significa 
reconhecer que precisamos de Jesus. 2- Tomar o jugo de Cristo: Jesus não promete nos livrar da nossa 
carga, Ele propõe uma troca de jugo. Precisamos andar como Ele anda, viver como Cristo viveu. 3- 
Aprender sobre Ele: Conhecer a Deus vai muito além de adquirir informações. O conhecimento de 
Deus vem através das experiências. Jesus não quer apenas resolver os nossos problemas temporais e 
nos dar alívio momentâneo. Ele quer nos dar o descanso para a eternidade. Nós só podemos vencer o 
cansaço em Deus! Deus te Abençoe! 
 

PONHA EM DISCUSSÃO: 

 Você se considera cansado? Em qual tipo de pessoa você se encaixa: nos cansados ou nos 

sobrecarregados? 

 Como podemos vencer o cansaço? 

 Como podemos aprender mais sobre Deus? 

 

 

 

 

 
 
PONHA EM DISCUSSÃO: 

 “Existem muito mais iniciadores do que finalizadores”. Você concorda? Comente. 

 Você tem desenvolvido raízes profundas em sua vida? 

 Tudo o que Deus faz é bom. Como está a sua confiança em Deus? 

ORAÇÃO: Faça clamor pedindo ao Senhor fortalecimento e renovo. 
OFERTA: Não recolha a oferta sem antes orar pelos ofertantes e abençoa-los no Nome de Jesus! 
 

FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 

 TADEL - Domingo, 16 de Junho, às 09:15hs. Venha Participar! 

 CULTO DE CELEBRAÇÃO – Domingo, 16 de Junho. Com um único Culto às 19:00hs.  

 CULTO DA VITÓRIA – Quinta, 13 de Junho, às 19:30hs. O ônibus sairá do Valverde às 19hs. Início dia 20/06 da Campanha 

Conquistando Impossíveis!  

 VIGILIA DE ORAÇÃO – Todas as Segundas-feiras, a partir das 22:00hs. No Templo da Igreja. 

 CURSO DAS ÁGUAS – Inicio dia 23 de Junho. No horário do Tadel. 

 CONGRESSO ELEITAS – Dias 09 e 10 de Agosto. 1º Lote de Ingressos já estão disponíveis! Não Perca!!! 

 

USE TODA SUA FORÇA - Um menino tentava em vão levantar uma sacola pesada demais para ele. Seu 
pai, ali ao seu lado, esticava o braço e abrindo a mão, dizia-lhe: – Use toda a sua força que você 
consegue, meu filho. Ele tentou mais uma ou duas vezes, sem sucesso. E o pai falava as mesmas 
palavras e repetia o mesmo gesto. – Eu não consigo, pai – desabafou o menino. – Olhe para mim, filho 
– disse o homem e, mexendo os dedos e olhando para a sua mão, repetiu vagarosamente: – Use… 
toda… a… sua… força! Só então o menino entendeu que o pai estava esticando a mão para pegar numa 
das alças da sacola. Ele não estava só. Seu pai estava ali ao seu lado para lhe dar uma força. 

 


