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Senhor



descanso









Hebreus	4:9-10	

“Portanto,	resta	um	repouso	para	o	povo	de	Deus.	

Porque	aquele	que	entrou	no	descanso	de	Deus,	

também	ele	mesmo	descansou	de	suas	obras,	

como	Deus	das	suas.	

Esforcemo-nos,	pois,	por	entrar	naquele	descanso,	

a	fim	de	que	ninguém	caia,	segundo	o	mesmo	

exemplo	de	desobediência.



descanso 
= 

esforço
/



Mateus	11:12			

“Desde	os	dias	de	João	BaCsta	até	agora,	o	Reino	

dos	céus	é	tomado	por	esforço,	e	os	que	se	

esforçam	se	apoderam	dele.”



descanso 
= 

Reino de Deus



Êxodos	33:14		

“Respondeu-lhe:	A	minha	presença	irá	conCgo,	e	

eu	te	darei	descanso.”



Isaías	30:15-18	

“Porque	assim	diz	o	SENHOR	Deus,	o	Santo	de	Israel:	

Em	vos	converterdes	e	em	sossegardes,	está	a	vossa	

salvação;	na	tranqüilidade	e	na	confiança,	a	vossa	

força	mas	não	o	quisestes.	Antes,	dizeis:	Não,	sobre	

cavalos	fugiremos;	portanto,	fugireis;	e:	Sobre	

cavalos	ligeiros	cavalgaremos;	sim,	ligeiros	serão	os	

vossos	perseguidores.		



Mil	homens	fugirão	pela	ameaça	de	apenas	um;	

pela	ameaça	de	cinco,	todos	vós	fugireis,	até	que	

sejais	deixados	como	o	mastro	no	cimo	do	monte	

e	como	o	estandarte	no	outeiro.	Por	isso,	o	

SENHOR	espera,	para	ter	misericórdia	de	vós,	e	se	

detém,	para	se	compadecer	de	vós,	porque	o	

SENHOR	é	Deus	de	jusCça;	bem-aventurados	

todos	os	que	nele	esperam.”



Mateus	11:28	–	30		

“Vinde	a	mim,	todos	os	que	estais	cansados	e	

sobrecarregados,	e	eu	vos	aliviarei.	Tomai	sobre	

vós	o	meu	jugo	e	aprendei	de	mim,	porque	sou	

manso	e	humilde	de	coração;	e	achareis	descanso	

para	a	vossa	alma.	Porque	o	meu	jugo	é	suave,	e	

o	meu	fardo	é	leve.”



Salmo	23:	1	e	2	

“O	SENHOR	é	o	meu	pastor;	nada	me	faltará.	

Ele	me	faz	repousar	em	pastos	verdejantes.	Leva-me	

para	 junto	 das	 águas	 de	 descanso;	 refrigera-me	 a	

alma.”	



Gênesis	2:2,3		

“E,	 havendo	 Deus	 terminado	 no	 dia	 séCmo	 a	 sua	

obra,	que	fizera,	descansou	nesse	dia	de	toda	a	sua	

obra	que	Cnha	feito.	E	abençoou	Deus	o	dia	séCmo	e	

o	sanCficou;	porque	nele	descansou	de	toda	a	obra	

que,	como	Criador,	fizera.”



shabbat



Isaías	40:28-31		

“Não	 sabes,	 não	 ouviste	 que	 o	 eterno	 Deus,	 o	

SENHOR,	o	Criador	dos	fins	da	terra,	nem	se	cansa,	

nem	 se	 faCga?	 Não	 se	 pode	 esquadrinhar	 o	 seu	

entendimento.	Faz	 forte	ao	cansado	e	mulCplica	as	

forças	ao	que	não	tem	nenhum	vigor.	



Os	jovens	se	cansam	e	se	faCgam,	e	os	moços	de	

exaustos	caem,	mas	os	que	esperam	no	SENHOR	

renovam	as	suas	forças,	sobem	com	asas	como	

águias,	correm	e	não	se	cansam,	caminham	e	não	se	

faCgam.”	



shabbatdescanso 
Jesus



Hebreus	4:11-13	

“Esforcemo-nos,	pois,	por	entrar	naquele	descanso,	

a	fim	de	que	ninguém	caia,	segundo	o	mesmo	

exemplo	de	desobediência.	Porque	a	palavra	de	

Deus	é	viva,	e	eficaz,	e	mais	cortante	do	que	

qualquer	espada	de	dois	gumes,	e	penetra	até	ao	

ponto	de	dividir	alma	e	espírito,	juntas	e	medulas,	e	

é	apta	para	discernir	os	pensamentos	e	propósitos	



do	coração.	E	não	há	criatura	que	não	seja	

manifesta	na	sua	presença;	pelo	contrário,	todas	as	

coisas	estão	descobertas	e	patentes	aos	olhos	

daquele	a	quem	temos	de	prestar	contas.”	



Hebreus	3:18,19;	4:1-3		

“E	contra	quem	jurou	que	não	entrariam	no	seu	

descanso,	senão	contra	os	que	foram	

desobedientes?	Vemos,	pois,	que	não	puderam	

entrar	por	causa	da	incredulidade.	Temamos,	

portanto,	que,	sendo-nos	deixada	a	promessa	de	

entrar	no	descanso	de	Deus,	suceda	parecer	que	

algum	de	vós	tenha	falhado.	Porque	também	a	nós	



foram	anunciadas	as	boas-novas,	como	se	deu	com	

eles;	mas	a	palavra	que	ouviram	não	lhes	

aproveitou,	visto	não	ter	sido	acompanhada	pela	fé	

naqueles	que	a	ouviram.	Nós,	porém,	que	cremos,	

entramos	no	descanso…”	



fé = obediência.



Hebreus	10:37-39	

“Aquele	 que	 vem	 virá	 e	 não	 tardará.	 Mas	 o	 meu	

justo	viverá	pela	fé.	

E	 se	 retroceder	 não	me	agradarei	 dele.	Nós	 porém	

não	 somos	 dos	 que	 retrocedem	 e	 são	 destruídos,	

mas	dos	que	crêem	e	são	salvos."





Hebreus	11:1	

“Ora,	 a	 fé	 é	 o	 firme	 fundamento	das	 coisas	 que	 se	

esperam,	e	a	prova	das	coisas	que	se	não	vêem.



Hebreus	11:13-16	

Todos	estes	morreram	na	fé,	sem	terem	recebido	as	

promessas;	 mas	 vendo-as	 de	 longe,	 e	 crendo-as	 e	

abraçando-as,	confessaram	que	eram	estrangeiros	e	

peregrinos	na	terra.	

Porque,	os	que	isto	dizem,	claramente	mostram	que	

buscam	uma	pátria.	



E	 se,	 na	 verdade,	 se	 lembrassem	 daquela	 de	 onde	

haviam	 saído,	 teriam	 oportunidade	 de	 tornar.	Mas	

agora	 desejam	 uma	melhor,	 isto	 é,	 a	 celesCal.	 Por	

isso	 também	Deus	 não	 se	 envergonha	 deles,	 de	 se	

chamar	 seu	 Deus,	 porque	 já	 lhes	 preparou	 uma	

cidade.



Hebreus	11:32-40	

"Que	 mais	 direi?	 Não	 tenho	 tempo	 para	 falar	 de	

Gideão,	 Baraque,	 Sansão,	 Jeaé,	 Davi,	 Samuel	 e	 os	

profetas,	 os	 quais	 pela	 fé	 conquistaram	 reinos,	

praCcaram	a	jusCça,	alcançaram	o	cumprimento	de	

promessas,	fecharam	a	boca	de	leões,	

apagaram	 o	 poder	 do	 fogo	 e	 escaparam	 do	 fio	 da	

espada;	 da	 fraqueza	 Craram	 força,	 tornaram-se	
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poderosos	na	batalha	e	puseram	em	fuga	exércitos	

estrangeiros.	

Houve	mulheres	 que,	 pela	 ressurreição,	 Cveram	 de	

volta	 os	 seus	 mortos.	 Alguns	 foram	 torturados	 e	

recusaram	 ser	 libertados,	 para	 poderem	 alcançar	

uma	ressurreição	superior.	

Outros	 enfrentaram	 zombaria	 e	 açoites,	 outros	

ainda	 foram	 acorrentados	 e	 colocados	 na	 prisão,	



apedrejados,	 serrados	 ao	 meio,	 postos	 à	 prova,	

mortos	 ao	 fio	 da	 espada.	 Andaram	 errantes,	

vesCdos	 de	 pele	 de	 ovelhas	 e	 de	 cabras,	

necessitados,	afligidos	e	maltratados.	

O	 mundo	 não	 era	 digno	 deles.	 Vagaram	 pelos	

desertos	e	montes,	pelas	cavernas	e	grutas.		

Todos	 estes	 receberam	 bom	 testemunho	 por	 meio	

da	 fé;	 no	 entanto,	 nenhum	 deles	 recebeu	 o	 que	



havia	 sido	 promeCdo.	 Deus	 havia	 planejado	 algo	

melhor	 para	 nós,	 para	 que	 conosco	 fossem	 eles	

aperfeiçoados.



descanso 
= 

Reino de Deus


