
 

 
Informar as Atividades da Igreja 2022 – EBA: Domingos às 9h | CULTOS AO VIVO – SEXTAS: 
Libertação às 20h | SÁBADOS: m.HOLY – Juventude às 19h | DOMINGOS: Celebração às 10h e às 
18h30  

  

 

ROTEIRO – Base 29/05/2022 
 

VENHA AGORA 
# Mateus 11:28-30 # 

 
“Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e 
aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o 
meu jugo é suave e o meu fardo é leve.” 
 
 

INTRODUÇÃO: 
O doce convite de Jesus surge em meio a sua oração, onde agradece ao Pai por revelar os 

segredos do Reino aos pequeninos e improváveis. Nesse momento, Jesus possivelmente já não 

era mais seguido por multidões e enfrentava forte oposição. Aquilo que era precioso, a 

profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus, foi ocultado dos sábios e mestres da Lei, 

e revelado aos menores - os desqualificados aos olhos do mundo. Mas, não podemos esquecer 

que Deus não olha a aparência. Pelo contrário, Ele sonda e conhece os corações. Foi para os 

quebrantados e humildes de coração que as chaves do Reino dos Céus foram oferecidas. As 

riquezas de Deus foram reveladas aos que receberam a oferta da paz e do alívio, que somente 

Deus pode oferecer. O descanso para a alma foi entregue, pela graça, a todo aquele que buscar 

em Jesus esse recurso extraordinário. Ele convida: “Venham a mim todos vós...”.  

 

• É JESUS QUEM TE CONVIDA.  
 

• É possível rejeitar o convite de Jesus? 
• Por que alguém rejeitaria esse convite? 

 
• A MANSIDÃO E A HUMILDADE SÃO AS MARCAS DE JESUS.  

 

• Você observa estas marcas em sua vida, no seu dia a dia? 
 

• JESUS TEM ALGO SOBRENATURAL PARA TE OFERECER.  
 

• O que Jesus tem para te oferecer? 
 

CONCLUSÃO: 
Jesus nos convida a descansar nEle; a lançar fora toda angústia, todo desânimo, toda 

desesperança e toda falta de perspectiva. Só nEle podemos encontrar o descanso que buscamos 
há tanto tempo. Ele quer derramar, por meio do Espírito Santo, a paz do Céu, alívio e refrigério. 
Venha agora! 

 
Pr. Miguel Nicolau 


