
 

 

Hoje em nosso GF vamos falar sobre um 

convite muito especial. Sabemos que o mundo 

está em crise, seja na política, economia ou 

vida social. Com tudo isso, as pessoas estão 

cansadas de tantas promessas e do fardo que 

precisam carregar todos os dias. Infelizmente, 

o stress tem tomado conta das pessoas.  

O suicídio tem sido a solução para 

muitos problemas, porém ao bem da real 

sabemos que nada disso traz o alivio 

verdadeiro que as pessoas precisam. 

O cansaço tem levado muitas pessoas ao 

fracasso na vida, a desistirem de seus sonhos, 

projetos que elas mesmas almejaram para 

alcançar. Uma pessoa pode inclusive chegar à 

morte por causa do cansaço e do esgotamento 

físico e mental. Nesta vida, os vencedores são 

aqueles que se apegam a Jesus Cristo e 

vencem o cansaço da alma. 

Em Mateus 11:28-30 encontramos a 

seguinte passagem: 

“Vinde a mim, todos os que estais 

cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 

Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de 

mim, que sou manso e humilde de coração; e 

encontrareis descanso para as vossas almas. 

Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é 

leve”. 

Todos nós gostamos de receber convites, 

não é mesmo?! Veja que a passagem bíblica 

que acabamos de ler Jesus faz um convite 

especial e universal para nossa salvação 

“Vinde a mim todos”. 

E diante disso, vamos ver com mais 

detalhe sobre esse convite que nos foi feito por 

Jesus: 

 

1) O MELHOR CONVITE VEM DA 

PESSOA MAIS IMPORTANTE DO 

UNIVERSO: esse convite feito por Jesus é o 

convite para uma mudança de vida, para uma 

tomada de decisão, para por um basta na 

insatisfação da alma. Jesus chama todos 

aqueles que estão cansados.  

 

 

Muitas pessoas tem se cansado do 

trabalho, do casamento, da família, porém não 

paramos para ver que o real problema está no 

cansaço que há dentro do coração. E para ter o 

verdadeiro alivio para nossa alma só Jesus 

Cristo pode dar.  

O Convite de Jesus não é para dar um 

paliativo nos nossos problemas, e sim uma 

solução. 

 

2) ESSE CONVITE QUE JESUS 

CRISTO TE FAZ HOJE, NÃO PODE SER 

RECUSADO: Jesus te chama hoje para ter 

um compromisso real e sincero com Ele.  

O cansaço que por muitas vezes 

queremos carregar sozinhos afeta a alma, 

causa medo, depressão, vazio, gera crise 

interior. Entretanto, Jesus Cristo, e somente 

Ele, pode te dar paz interior “Tomai sobre vós 

o meu jugo” “Aprendei de mim…”. 

Conclusão: não recuse o convite para 

Jesus mudar a sua vida. Aceite diariamente 

esse convite. Abra seu coração, tenha fé que o 

Senhor vai restaurar suas forças e trazer o 

refrigério para sua alma e te dar a vitória. Hoje 

em dia recebemos muitos convites que não são 

tão bons assim, como usar drogas, bebidas, se 

prostituir, diga não a esses convites e aceite o 

melhor de todos os convites: Jesus. 
  

             
           

 
                 

O melhor convite da sua vida! 

 

Versículo da semana: 
 

“Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é 

leve”. Mateus 11:30 

 

Semana de 07 à 13  

de janeiro de 2019. 


