
 
Roteiro para as células a partir de 18 de agosto de 2019 

 

Tema:        Cansaço      -     Mt 11:28-30. 
                                           

Introdução: O nosso cansaço é um lembrete do nosso limite e da nossa humanidade.  

 

Nesse tempo, muitos estão cansados! 

- Mas, o pior dos cansaços não é no físico, mas, no interior. 

- O cansaço físico pode ser resolvido como uma boa noite de sono, mas o interior 

depende do agir do Senhor. 

- O nosso relacionamento com a presença do Senhor nos cura. 

- “Vinde a Mim todos os que estão cansados”... “E encontrareis descanso para as 

vossas almas” – (Mt 11:28-29). 

 

Corremos o risco de nos cansar até mesmo fazendo o que é certo.  

- “Não vos canseis de fazer o bem” – [Gl 6:9]. 

- Davi reconheceu-se cansado no exercício do bem: 

“Estou cansado de clamar” – [Sl 69:3]. 

- Orar sem jamais desfalecer é um dever que Jesus nos ensinou. 

- O cansaço é uma realidade que o nosso adversário tentará usar para nos parar. 

 

Deus promete renovar as forças daqueles que esperam Nele - Is 40:29-31 

“Subirão com asas como águia” - A águia consegue subir em seu voo sem bater as asas, 

mas, apenas seguindo as correntes de vento (A força do vento). 

- Inútil vos será levantar cedo, pois Ele da àquele que dorme. 

- Sozinho somos fracos, mas na força Dele, nossas forças sobram. 

- Fomos criados para viver em equilíbrio a partir da força dele.  

  

Na Antiga Aliança, Deus estabeleceu como lei obrigatória, que o povo observasse 

um “tempo” (um dia) de descanso. 

- Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem. 

- E hoje na Nova Aliança, consegue viver este descanso, aquele que crê. - Hb 4:3. 

- “Confia, deleita entrega e descansa” - Sl 37:3-7.  

- Quem não confia, quem não se deleita Nele e não entrega, não consegue descansar. 

 

Conclusão: “Melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com 

trabalho e aflição de espírito” - Ec 4:6.  

- Esse é uma alerta sobre o risco da corrida por coisas. 

- Deus chamou de loucura a atitude de um homem que entendeu que o descanso estava 

no fato de ter conseguido arredondar a sua vida financeira – [Lc 12:16-20]. 



- Mas, enfim, o nosso descanso permanente é coisa de outro mundo - [Mq 2:10]. 

 

Textos Bíblicos 

 

Mateus 11:28-30 

28  Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 

29  Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de 

coração; e encontrareis descanso para as vossas almas. 

30  Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. 
 

Is 40:29-31 

29  Dá força ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. 

30  Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão; 

31  Mas os que esperam no SENHOR renovarão as forças, subirão com asas como 

águias; correrão, e não se cansarão; caminharão, e não se fatigarão. 

 

Hebreus 4:3. 

Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: Assim jurei na 

minha ira Que não entrarão no meu repouso; embora as suas obras estivessem acabadas 

desde a fundação do mundo. 

Salmos 37:3-7 

3  Confia no SENHOR e faze o bem; habitarás na terra, e verdadeiramente serás 

alimentado. 

4  Deleita-te também no SENHOR, e te concederá os desejos do teu coração. 

5  Entrega o teu caminho ao SENHOR; confia nele, e ele o fará. 

6  E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. 

7  Descansa no SENHOR, e espera nele; não te indignes por causa daquele que prospera 

em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. 

 

Eclesiastes 4:6 

Melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho, e 

aflição de espírito. 

 

 

 


