
 

 

 

22 – VENCENDO O CANSAÇO 

Quebra Gelo – Compartilhe o quanto foi importante para você o PGM neste primeiro semestre? 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 

- Ore ao Senhor pela vida do seu pastor e da liderança de sua igreja; 

- Ore agradecendo ao Senhor por você fazer parte da Comunidade Batista HOPE; 
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) -– Tempo de adorar ao Senhor! Você líder pode 

sugerir um ou dois cânticos para o tempo de adoração. 

Tempo da Palavra (20 min) – Salmo 23.2 - “Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto 

das águas de descanso”  

Esta semana, estamos com o grande desafio de jogarmos fora a bagagem do cansaço. Nesta semana, nos 

encerramos as nossas atividades do primeiro semestre e entraremos em um tempo de recesso. Retornaremos com 

as nossas atividades com a nossa Semana de Oração de Casa em Casa a partir do dia 28 de julho. Que benção 

sermões desafiados a pararmos e descansarmos diante de um mundo tão corrido. Como é bom ouvir que o nosso 

Supremo Pastor “nos faz repousar em pastos verdejantes e nos leva para juntos das águas de descanso.” 

Quando olhamos para nossa realidade de vida, muitas vezes chagamos em casa depois de um dia de trabalho 

pesado, desabamos sobre o sofá e expressamos –“- estou estressado”, mas sonhamos com um futuro mais tranquilo 

e menos estafante. Será se isso é estresse? Na maioria das vezes o que estamos é cansaço, o que poderia ser 

facilmente resolvido com algumas horas de repouso e de sono. Mas vivemos em uma geração que não conseguimos 

mais nem dormir. O homem não foi preparado para suportar o grau de tensão contínuo e constante a que está 

exposto todos os dias. 

Davi nos ensina: “Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas” – Agora surgem 

as perguntas: Temos repousado? Temos estado juntos as águas de descanso? Permitimos o Pastor nos conduzir ao 

descanso? Será se conseguiríamos, abandonar alguns compromissos? Ganhar um pouco menos? Ter mais tempo 

para os nossos? Ir mais devagar nos degraus a serem conquistados? Fruto de tantas atividades não conseguimos 

dormir nem descansar. Davi na sua experiência pastoral, nos dá uma aula sobre o desafio do descanso, afinal, 

apenas uma outra criatura tem tantos problemas quanto nós os seres humanos quanto ao descanso. Não são os 

cachorros, eles cochilam muito. Gato tira soneca o dia todo. O bicho preguiça esse então nem se fala, descansa 24 

horas por dia. A maioria dos animais sabem como descansar, mas existe uma exceção, são as ovelhas. 

Ovelhas não sabem descansar sozinhas. Para ovelha dormir tudo tem que estar muito bem, nada de 

predadores. Nenhuma tensão no rebanho, e nenhum inseto no ar. Nenhuma fome no estomago. Elas não conseguem 

achar pastos seguros. Elas precisam de ajuda. Por isso Davi foi claro: “Ele me faz repousar em pastos verdejantes. 

Leva-me para junto das águas de descanso” - Quem está no comando? O pastor, Ele escolhe a trilha, a pastagem. 

O trabalho da Ovelha qual é? É olhar para o pastor. Com os olhos em nosso pastor seremos capazes de descansar 

com segurança. Por isso precisamos mais e mais vivermos o texto de Isaias 26.3 - “Tu guardarás em perfeita paz 

aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia.” 

Você está cansado demais? Gostaria de jogar fora o fardo do cansaço? Lembre-se do convite de Jesus: 

"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. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve". Mateus 11:28-30 - Vamos as nossas perguntas de 

reflexão neste dia: 

 

1 – O que você faz para aliviar o seu cansaço no dia a dia? Compartilhe  
 

2 – Davi foi claro: “Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso” – 

Você tem facilidade de ser conduzido as aguas tranquilas e a pastos verdejantes? Ou você tem dificuldades de 

deixar o pastor lhe conduzir a este tempo de descanso. Compartilhe. 
 

3 – Com os olhos em nosso pastor seremos capazes de descansar com segurança. O que você pode fazer esta 

semana para viver esta realidade. Compartilhe com seu pequeno grupo. 



 

Tempo da Igreja (5 min): Compartilhe com seu PGM sobre nossas principais atividades abaixo: 
 

 

- ESCOLA BÍBLICA DISCIPULADORA - Meu amado irmão, a cada domingo podemos crescer na Palavra 

através de nossa escola Bíblica Discipuladora. Não deixe de estar presente a cada domingo as 17h. Durante este 

módulo estamos crescendo na visão bíblica para a nossa Igreja. Temos nos aprofundado sobre o que é 

verdadeiramente sermos uma igreja baseada em princípios. Esperamos você no próximo domingo na HOPE. 
 

- DESAFIO SEMANAL - Continuamos firmes em nossa jornada de leitura das Escrituras. Esta semana vamos 

avançar um pouco mais na leitura do livro de Salmos. Não desanime, se não está conseguindo acompanhar, retome 

a partir do livro de Salmos e depois leia os demais. Mas não pare! Venha conosco nesta jornada de fé! Vem com a 

gente!  
 

- VISITA DOS IRMÃOS AMERICANOS – Nos dias 12, 13 e 14 de julho nos teremos a alegria de recebermos 

7 irmãos da cidade Memphis, estado do Tennessee – EUA. Com alegria teremos a oportunidade de saímos de casa 

em casa nesta região próxima à nossa Igreja, compartilhando as verdades do evangelho e proclamando a Palavra 

de Deus. O Pr. Kenny Bruce vai estar ministrando a Palavra no domingo dia 14/07. Cremos que será um tempo de 

grande colheita! Contamos com o apoio e o envolvimento de todos os irmãos durante estes dias. Começaremos 

com um culto de oração na sexta-feira dia 12, no sábado dia 13 teremos evangelismo durante todo o dia, e no 

domingo no final da tarde e no culto da noite estaremos juntos. Podemos contar contigo? 
 

- CARAVANA DA ALEGRIA – Na quinta-feira 18/07 teremos a alegria de recebermos a Caravana da Alegria. 

Um grupo de 45 irmãos da Igreja Batista Memorial de Caxias (RJ) para trabalharmos com a evangelização de 

crianças em nossa comunidade. Eles vão passar o dia todo conosco e iremos alcançar as crianças da nossa 

comunidade. O programa da Caravana da Alegria será para toda a família, mas com ênfase nas crianças. Vamos 

juntos cumprir o Ide de Jesus. 

 

 

 

 

 
 

DESAFIO DA SEMANA – Nesta semana, faça uma lista de situações em que você possa colocar em 

prática esse tempo de descanso.  


