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Jesus quer te ajudar, apenas aceite, não tente entender como ele vai te ajudar!
Jesus conhece TODA as nossas necessidades, pois ele carregou o peso de ser um ser humano.
Ele conhece nossos sentimentos, angústias, dificuldades.
Você quer ser curado dos seus pecados? Essa é uma decisão pessoal que você mesmo precisa tomar.
Quando guardamos sentimentos ruins dentro de nós isso faz mal pra nós mesmos.
Você quer se livrar da sua carga?

#01 – Por que mudar?
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Mt 11:28
Jesus nos faz um convite em que a primeira coisa que acontece é que você vai sentir na sua mente a
vontade de fazer o certo.
Deve haver iniciativa na sua mente de tomar uma atitude.
Identifique o que você tem carregado e entregue nas mãos de Deus!
Nós temos um pai que cuida da gente, quando alguém mexe com um filho, mexe com o próprio Deus.
Não precisamos comprar as brigas! Deus cuida dos seus!
Saulo perseguiu outros Cristãos, mas o próprio Jesus se aprensentou a ele e perguntou: Saulo, Por que
estás me perseguindo? Isso mostra que quem mexe com os filhos de Deus mexe com Jesus!
Deus pode resolver o nosso problema!

#02 – Precisamos descansar
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Quando não temos paz, perdemos o foco, não sabemos nossos objetivos
Não podemos nos esquecer do que aprendemos.
Toda mudança requer um esforço!
Saia da sua zona de conforto, tome uma atitude que não é natural mas é boa esperitualmente, como
perdoar, pedir perdão.
Nós sabemos que Jesus pode nos levar pra paz, salvação, mas nem sempre confiamos em ir com ele.
Mudar significa abrir mão de algo que é importante para nós.
Precisamos acreditar que Deus vai agir nas conversas!
Tanto o conselheiro quanto quem está pedindo conselho está sendo sondado pelo Espírito Santo.

#03 – Confie para viver
Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Mateus 11:30
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Gênesis 27:30, Salmo 68:19, Gl 6:5
O pecado é o nosso fardo
Todas vez que alguém te confrota e você absorve o ensinamento, você cresce!
As dificuldades, confront são para o nosso crescimento!
O fardo de Jesus é leve e suave!
Deus tem uma palavra pra cada etapa da nossa vida.
O sangue de Cristo no purifica de todo o pecado!
O future do homem está nas mãos do Senhor!
Jesus está voltando e trazendo consigo a recompense.

ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos".
Mateus 28:20
#04 – Alivie a sua alma
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Todos tem a capacidade de se tornar sábio, mas é o Espírito Santo que ensina!
A falta do conhecimento da palavra nos leva a tropeçar.
Não deixe de meditar nem estudar a palavra de Deus
Não abra mão dos ensinos que a bíblia tem para nossa vida.
O Ensino que faz a diferença é aquele que você tira tempo pra Deus.

#05 – Espere para se fortalecer
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Esperar em Deus é importante, traz sabedoria que só a experência de Deus pode dar!
Deus está escrevendo um testemunho com a sua vida!
Você é fraco, mas Deus te da forçar e te levanta, é a força de Deus que faz você fazer as coisas certas.
Se você não consegue com as suas forças, peça força do Senhor.
Esperar no Senhor é uma forma de exercitar a nossa fé.
Confiar no Senhor é ter uma nova expectativa de vida.
Precisamos perguntar de Deus e esperar pela resposta
Você tem o propósito de entrar no céu?

