
 

  
 Introdução: Em nosso Gf de hoje 

queremos que todos tenham oportunidades para 

compartilharem acerca do fardo que elas andam 

carregando. Lembre-se, com isso, que a palavra do 

GF NÃO DEVE ser dada em forma de pregação, 

mas o seu papel de líder é atuar como um 

facilitador.  

O nosso estudo de hoje está repleto de 

perguntas, então, utilize essas perguntas em 

abundância, deixe as pessoas refletirem sobre o 

texto bíblico e cheguem juntos às conclusões.  

 

I – Jesus está de coração aberto!  
Em Mateus 11:28-30, temos uma 

declaração importante que Jesus fez: “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”.  

Este versículo bíblico nos traz reflexões 

muito importantes.  

Pergunte para algumas pessoas presentes:  

• De quem deve ser a iniciativa de 

aproximação?  

• Jesus coloca alguma condição para uma 

pessoa se aproximar dele?  

Observemos que o nosso Jesus está de 

coração aberto para receber todos que queiram se 

aproximar dele. Não há condição ou pré-requisito. 

A pessoa só precisa querer e aceitar o convite de 

Jesus: “venham a mim”!  

 

II – Jesus nos traz o alívio e o descanso!  
Pergunte aos presentes:  

• Qual seria a diferença entre alívio e 

descanso?  

• Segundo o texto lido, o que alguém precisa 

fazer para receber alívio?  

• É possível saber sobre Jesus e não 

desfrutar de alívio?  

O texto nos ensina o seguinte: Devemos ir 

até Jesus e entreguemos as nossas angustias e 

opressões, aí receberemos o alívio. Precisamos 

compreender que só iremos desfrutar desta 

sensação de leveza, quando escolhermos nos 

aproximar de Jesus, abrir o nosso coração e deixar 

aos seus pés os nossos fardos. 

 

Olha só que perguntas interessantes para 

refletirmos (não precisam responder):  

• Você deseja se aproximar de Jesus hoje?  

• Você precisa deixar quais fardos aos pés 

de Jesus neste momento?  

Em um segundo momento, para recebermos 

o descanso, a fala de Jesus é um convite 

maravilhoso para todos nós. Jesus nos convida a 

termos uma vida leve.  

Observe que Jesus nos diz para tomar o jugo 

dEle sobre os nossos ombros. Tomar o jugo traz a 

ideia de andar bem perto e caminhar na mesma 

direção. E, andar no mesmo jugo de Jesus implica 

em uma vida de proximidade e intimidade com Ele 

(pesquise no seu celular, na internet, a imagem de 

“jugo” e ficará de fácil entendimento o texto).  

Lembre-se sempre: andar debaixo do jugo 

de Jesus traz leveza e descanso, mas para 

conseguirmos isso precisamos decidir por entregar, 

confiar, se comprometer e aprender com Ele.  

 

III – E, por fim, qual é a nossa decisão?  

Agora que conversamos sobre este convite 

maravilhoso de Jesus para vivermos uma vida leve 

e suave, precisamos tomar decisões importantes 

para as nossas vidas.  

Reflita nas seguintes perguntas:  

• Você deseja se aproximar mais de Jesus 

neste momento?  

• Qual fardo você vai colocar aos pés de 

Jesus?  

• Você assume um compromisso com 

Jesus, tomando o jugo dele sobre a sua vida?  

 

Desafie os presentes a realizarem a seguinte 

oração (peça as pessoas para repetirem após você):  

“Senhor Jesus, nesta reunião aprendi um 

pouco de sua palavra. Hoje falamos sobre um 

convite para recebermos alívio e descanso. Hoje 

EU deixo aos seus pés os fardos que eu carrego e 

recebo o alívio prometido. Hoje EU estou 

decidindo a me aproximar mais de ti e por isso 

entrego a minha vida em tuas mãos e tomo o jugo 

suave de Jesus sobre os meus ombros. Oramos em 

nome de Jesus, amém”. 
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