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

descanso. 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.” (Mateus 
11:28-29). 

 

 
Reflexão 
Nos tornamos filhos de Deus quando aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal e O 
convidamos a morar nos nossos corações. Deus quer que os Seus filhos façam o Seu trabalho. É 
por isso que somos chamados de seguidores de Cristo – praticamos a sua palavra. Fazemos 
parte da família de Deus e somos chamados de cristãos. Deus faz tantas coisas por nós: Ele nos 
abençoa, nos guia e está sempre conosco. Como cristãos muitas vezes pensamos que porque 
somos filhos de Deus a vida será fácil. Pensamos isso porque fazemos parte de Sua família, que 
nossos problemas e dores desaparecerão e seremos felizes. Sim, fazemos parte de Sua família, 
no entanto, ainda somos sujeitos às demandas da vida.  
 
Mateus 10:22 diz: ‘Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim 
será salvo.’ Quando somos salvos pela graça de Deus somos Seus seguidores; devemos tentar 
fazer o que é certo e ensinar o que está na Sua palavra, mas por estarmos fazendo o oposto 
que o mundo pensa, o mundo tentará nos enganar. Portanto, teremos altos e baixos neste 
mundo quebrado. Não podemos escaper dos riscos e os perigos de viver no mundo.   
 
Como cristãos não devemos nunca nos cansar de fazer o que é certo. É um desafio viver como 
cristãos no mundo de hoje e precisamos demonstrar paciência, coragem e força para manter a 
nossa fé e continuar a fazer o trabalho de Deus. Jesus nos assegura que podemos ter paz 
através dEle pois Ele venceu o mundo (João 16:33). Podemos pedir para Ele renovar a nossa fé 
nEle: “Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei 
descanso. 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.” (Mateus 11:28-29) e “reanime o 
meu coração em Cristo”(Filemón 1:20). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
A canção da oração 

Reavive o meu coração Senhor, renove o meu amor 
Derrame o Seu Espírito em minha alma, reavive o meu coração 

Fui separado para ser feito de novo 
Pelo Seu Espírito Senhor, reavive o meu coração 

 
E eu O louvarei Senhor, com todo o meu coração 

E eu O seguirei Senhor, reavive o meu coração 
E eu O louvarei Senhor, com todo o meu coração 

E eu O seguirei Senhor, reavive o meu coração 
 

 
 
Poema – A fonte de Deus 
Podemos estar em paz  
À sombra de Suas asas, 
Ali encontramos alívio para as nossas almas 
Das coisas estressantes da vida 
Ele renova a nossa força  
Quando nos sentimos fracos (as) 
E nos guia à fonte que corre 
Do céu aos mais profundos vales 
Onde podemos nos molhar em Suas bênçãos,  
Imersos em Seu Espírito divino, 
Encontrando o verdadeiro refrigério de Deus 
Para os nossos corpos, almas e mentes 
© de M.S. Lowndes 

 
Oração de perdão 
Querido Pai Celestial, chego humildemente, ajoelhando-me em Sua presença reconhecendo 
que sou um(a) pecador(a). Tenho feito coisas que não são corretas aos Seus olhos. Pai, peço-lhe 
perdão pelas minhas transgressões, através do sangue do Seu filho, Jesus Cristo. Senhor, me 
ajuda a aprender a perdoar e esquecer as coisas erradas que tenho feito e que outros têm feito 
e saber que a Sua graça e misericórdia são suficientes para mim. Toma-me em Suas amorosas 
mãos, Senhor, para ser membro (a) da Sua família. Amém.   
 
Oração de agradecimento 
Deus de bênçãos, criador da vida e provedor de graça, Lhe agradecemos pelo dom da vida. Pelo 
fôlego que nos sustém, pela comida desta terra que nos nutre e pelo amor de família e amigos, 
sem os quais não haveria vida. Lhe agradecemos pelo mistério da criação: a beleza nos olhos de 



quem consegue vê, a alegria que o ouvido possa escutar e pelas coisas desconhecidas que não 
conseguimos ver mas que enchem o universo com admiração, pela expansão do espaço que 
nos leva além de nós mesmos.  Nós O agradecemos por nos colocar em comunidades: pelas 
famílias que nos nutrem, por amigos que nos amam por escolha, por colegas de trabalho que 
compartilham as nossas cargas e tarefas diárias, por desconhecidos que nos acolhem, por 
pessoas de outras terras que nos chamam para crescer em conhecimento, por crianças que nos 
iluminam com momentos de alegria, por os que ainda estão para nascer, que nos oferecem 
esperança para o futuro. Nós O agradecemos por este dia: pela vida e um outro dia para amar, 
pelas oportunidades de testemunhar, mais um dia para trabalhar pela justiça e pela paz, pelos 
vizinhos, por pessoas para amar e serem amadas, pela Sua graça e a experiência de Sua 
presença, pela promessa de estar sempre conosco, de ser o nosso Deus e nos oferecer a 
salvação. Por essas coisas, e todas as bênçãos, nós Lhe damos graças eterno Deus. Através de 
Jesus Cristo, amém.  
 
Oração por restauração 
Querido Senhor Jesus, levanto o meu coração e as minhas mãos ao céu, sabendo que ninguém 
restaura um coração seco e cansado como o Senhor. Estou cansado(a) e fraco(a) mas venho ao 
Senhor, pois Suas misericórdias são novas a cada manhã e Seu amor nunca acaba. Encontro 
refúgio e força em Jesus. Uno-me aos meus irmãos e irmãs em vir à Sua presença com o 
coração aberto, humilhando-me e desejando ser restaurado(a) pelo Seu poder e cheio(a) do 
Espírito Santo. Apenas o Senhor pode preencher minha necessidade e não tenho vergonha de 
levá-la ao Senhor Jesus. O Senhor ama dar e amo receber o Seu amor. Grande é Sua fidelidade. 
Somos restaurados(a) em Seu nome. Amém.   
 
Oração pelo ministério da Palavra 
Gracioso e misericordioso Pai, obrigado pelo dia maravilhoso que tem feito. Obrigada pelas 
bênçãos incontáveis que recebemos todos os dias da nossa vida. Oramos por todos ministrando 
Sua palavra e buscando estender o Seu reino na terra. Que o Senhor possa fortalecer seus 
corações e suas mentes para continuar na direção da Sua palavra. Oramos par que também, 
através do Seu Espírito a Palavra venha também a tocar as vidas de todos que a ouçam para 
que possam vir a O conhecer como seu Salvador pessoal. Senhor, em Mateus 28 fomos 
ordenados “vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em[a] nome do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei”. Senhor, que a 
Sua mensagem se estenda aos confins da terra. Continue a fortalecer nossos corações e as 
nossas mentes e nos defenda do mal. Oramos isso no nome de Jesus. Amém.   
 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=matthew%2028&version=NVI-PT#fpt-NVI-PT-24215a

