
 

 

 

 

 

 

 

 

| PGM 
JUGO SUAVE 
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.  Mt 11:28-30 
 

INTRODUÇÃO 
O texto base da nossa palavra 
de hoje é um dos mais 
conhecidos de toda a Bíblia. 
Essa fama pode ter vários 
motivos, dentre eles poderíamos 
destacar o fato de ter sido dito 
por Jesus. Mas na essência, esse 
sucesso se deve, não somente ao 
fato de ter sido dito por Ele, 
mas sim ao fato de haver um 
convite muito especial, 
carinhoso e de muito amor. 
 
No contexto de tudo que 
acontecia na vida política e 
social do povo de Israel, estava 
a opressão religiosa, 
acompanhada das obrigações 
hipócritas impostas pelos 
homens que haviam sido 
escolhido pra liderar o povo e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

eles faziam isso na base do 
medo, sem o mínimo de pudor e 
compaixão pelo próximo. 
 
Simplesmente usavam a Lei 
para seus próprios interesses, 
afim de manterem seu 
posicionamento diante do 
governo romano. 
 
Jesus que já era vivido e 
experimentado na vida, afinal 
era atuante na suas obrigações 
religiosas, sabia bem o que o 
povo passava na mão de líderes 
corrompidos pelo poder (cf Mt 
23:4a). 
 
Então, nessas palavras 
proferidas pelo Mestre e 
registradas por Mateus 
chegamos a um ponto de vista 
comum, vejamos: 
 

1º VINDE A MIM 
Uau! Já imaginou receber esse 
convite de Jesus? Como o 
próprio texto diz, Ele é manso e 
humilde de coração. Pois bem, 
esse convite é estendido a todos 
nós. Isso mesmo, Deus e Sua 
palavra não mudaram e jamais 
mudarão, Ele é fiel (II Tm 
2:13). Ele continua, com Sua 
doce voz, através do Espírito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Santo a nos convidar para 
estarmos mais perto d’Ele. 
 

2º CANSADOS E 
OPRIMIDOS  
Como visto acima o convite está 
em    aberto (Lc 14:22b). E esse 
convite é para as pessoas que 
tem estado cansadas, 
desanimadas, abatidas, 
desiludidas, solitárias, se 
sentindo fracassadas, oprimidas 
pelo medo, pela dor, pela perca, 
pelas dificuldades encontradas 
no seu dia-a-dia. 
 

CONCLUSÃO 
Vivemos em uma sociedade 
materialista, onde os valores do 
bem estão cada dia mais 
distantes de nossa realidade. 
Pessoas tratadas como objetos. 
Seres humanos desprezados. 
Vivemos quase na máxima do 
“salve-se quem puder”. 
 
Todos nós temos uma alma e 
tudo que recebemos de 
agradável ou desagradável vai 
ficar alojado nela, que é a sede 
dos nossos sentimentos. E com 
tantas circunstâncias 
desagradáveis o que mais 
encontramos são pessoas 
feridas, a beira da morte física e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

espiritual.  
 
O jugo a que Cristo Jesus se 

refere, é uma analogia a uma 

espécie de forca que os romanos 

faziam passar seus adversários 

vencidos. Ele era humilhante, 

vergonhoso e desconfortável. 

Nos nossos dias, não temos o 

objeto romano. Mas ele é 

explicito nas más conversações 

que sofremos, nas traições, nas 

invejas, nas tramas e nas 

articulações contrárias ao nosso 

bem-estar. 

 
Mas a boa notícia é perene e o 
teólogo Thomas Brooks nos 
ensina dizendo: “- A graça 
transforma fichas em moedas de 
ouro, pedregulhos em pérolas, 
doença em saúde, fraqueza em 
força e miséria em abundância”. 
 
E hoje o Espírito santo diz a 
você: - Vem! Entregue-se. Eu 
quero cuidar de você! 
 
Ev. Márcio Rezende 
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| PALAVRA DO 
PRESIDENTE 
 
Paz do Senhor a todos os 
irmãos da AD Missão 
Goianésia! 
 
Com muita alegria dirijo estas 
palavras aos amados irmãos, 
afinal, a igreja de Goianésia, 
que, com seu líder Pr. Iranildes 
é uma das mais prósperas da 

nossa convenção. Podemos 
observar ao longo dos últimos 
11 anos que ela cresceu em 
todos os aspectos e esse 
crescimento tem sua base 
alicerçada na Palavra de Deus, 
dando condições para um 
crescimento sadio e 
sustentável. 
 
O meu pedido ao Senhor é que 
Ele os encha de saúde, paz e 

um desejo cada vez maior pelas 
vidas. Que Goianésia possa ser 
impactada pelo Evangelho e 
que vocês sejam canais de 
benção, assim como tem sido, 
por muitos e muitos anos. 
 
Um forte abraço. 
 
Pr. Wellington Rocha 
Presidente AD Rio Verde 
Presidente CADESGO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

| ACONTECEU 

No último final de semana, a Congregação da Av. Brasil Oeste, 
realizou a I CONFERÊNCIA VOLTADOS PARA O TRONO . 
O evento envolveu todo o campo da AD Missão Goianésia esteve 
participando efetivamente dos momentos de adoração, ensino da 

Palavra e de uma deliciosa praça de alimentação, que tinha a 
finalidade de angariar fundos para a construção do templo próprio. 
Alguns irmãos falaram sobre o evento, veja abaixo alguns 
depoimentos. 

 
“Neste último final de semana participei da 

primeira Conferência Voltados para o Trono 

e posso afirmar que durante as ministrações 

dos louvores e da Palavra fui impactado 

com a presença de Deus. Foi um 

aprendizado muito grande, tenho certeza 

que a minha vida não será mais a mesma!”  

 

Cp. Marcos Goulart  
Congregação Av. Brasil Oeste  
 

“A I Conferência Voltados para o Trono foi 

uma benção! Um final de semana com 

muita unção, quebrantamento, louvor, 

comunhão e Adoração! Deus está 

despertando o povo para se voltar para Ele!”  

 
Natany Bernardo  
Congregação Av. Brasil Oeste 
 

 

 “Posso dizer que foi um privilégio poder 

confraternizar com os irmãos e o mais 

importante o crescimento espiritual. Pude 

ainda mais uma vez aprender a importância 

do evangelismo, já que fomos alcançados 

pela a graça precisamos contribuir para que 

outras pessoas sejam também alcançadas. 

 
Ev. Celso Pereira  
Sede 

 


	16-10-02 - MISSÃO NEWS 278 1.pdf
	16-10-02 - MISSÃO NEWS 278 2.pdf



