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28 Venham a mim, 
todos os que estão 

cansados e 
sobrecarregados, e 

eu lhes darei 
descanso.



Cansados e SobrecarregadosCansados e Sobrecarregados
Solidão Casamento        Filhos

Trabalho Saúde           Governo

Falta de Esperança               Ira

Jornal do dia           Culpa

Medo Injustiça          Vazio
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Ansiedade     Rituais Inúteis

Cansados e SobrecarregadosCansados e Sobrecarregados

Encenação

Por que sobrecarregadosPor que sobrecarregados ??
ESCOLHA

Rm 3.23 pois todos pecaram
e estão destituídos da glória 

de Deus.

1 Co15:22 Pois da mesma 
forma como em Adão todos 

morrem,



O que Deus fez?O que Deus fez?
ESCOLHEU – AMAR

João 3. 16  Porque Deus 
amou ao mundo de tal 
maneira que deu o seu 

Filho unigênito, para que 
todo o que nele crê não 

pereça, mas tenha a vida 
eterna

O que Deus fez?O que Deus fez?
ESCOLHEU - ENVIAR

1 Jo 4:10  Nisto consiste o 
amor: não em que nós 

tenhamos amado a Deus, 
mas em que ele nos amou e 

enviou o seu Filho como 
propiciação pelos nossos 

pecados.

O que vocO que vocêê deve fazer?deve fazer?
ESCOLHER

28 “Venham a mim, todos os que estão 
cansados e sobrecarregados, e eu lhes 

darei descanso. 
29 Tomem sobre vocês o meu jugo e 
aprendam de mim, pois sou manso e 

humilde de coração, e vocês 
encontrarão descanso para as suas 

almas.
30 Pois o meu jugo é suave e o meu 

fardo é leve”.



Como fazer?Como fazer?
CONFESSE

Rm 10. 9  Se, com a tua boca, 
confessares Jesus como Senhor e, 
em teu coração, creres que Deus o 
ressuscitou dentre os mortos, serás 
salvo.10  Porque com o coração se 

crê para justiça e com a boca se 
confessa a respeito da salvação.

Mochila de JesusMochila de Jesus
Paz Paciência        Liberdade

Segurança    Justiça     Alegria 

Mansidão     Amor    Confiança

Amigo LEAL        Bondade

Socorro REAL       Consolação

Descanso para a Alma

Esperança            Filiação  

Mochila de JesusMochila de Jesus
1 Coríntios 15:22  

Porque, assim como, 
em Adão, todos 

morrem, assim também 
todos serão vivificados 

em Cristo.


