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Vinde a Mim 
 

Marcos 2:1-12 
 

Introdução: o versículo 28 de Mateus 11, sem dúvida, revela o convite mais simpático feito por 
Jesus durante o seu ministério terreno. É um convite que oferece o descanso da alma. É um 
convite a todos os que estão cansados da rotina dura da existência; que perderam a alegria de 
viver, que perderam a fé naquilo que o sistema religioso oferece. Naquele tempo, os judeus 
viviam assim: a religião vigente era cheia de regras e nenhuma graça, por isso, mais oprimia do 
que aliviava a alma; e o governo romano dominava Israel impondo-lhes um jugo pesado com 
grandes cargas tributárias. Nesse contexto, aparece Jesus fazendo um convite para uma nova 
possibilidade, para uma nova alternativa. Oferecendo um novo estilo de vida, onde o cansaço 
emocional é tratado, onde a opressão espiritual é vencida. 

 
Nesse estudo, nós veremos três ações que nós temos de realizar, mediante esse convite de 
Jesus, e o resultado das nossas ações, isto é, a resposta de Deus, aquilo que o Senhor faz 
quando atendemos ao seu comando.  

 
1. Vinde a mim – a primeira ação é ir a Jesus, é tomar uma decisão. Jesus está fazendo um 

convite e ao mesmo tempo um desafio àqueles que estão cansados e oprimidos. É necessário 
tomar uma atitude para que a vida seja realmente transformada, e essa atitude é ir até Ele 
pela fé. É preciso ver nele a saída, enxergar nele a solução, a única alternativa possível para 
saciar os anseios da alma e do espírito do homem. A indefinição não permitirá que Deus faça 
alguma coisa, enquanto somos dominados pela dúvida, sem a certeza de que Jesus é o 
caminho, nada vai acontecer. Por outro lado, quando vencemos a incerteza e depositamos 
nele a nossa esperança, estaremos dando um passo decisivo para provar das suas bênçãos. 

 
Quando tomamos a decisão de ir a algum lugar, essa decisão deve ser acompanhada de 
convicção de que ali resolveremos o nosso problema. Não basta uma pessoa saber que está 
doente, ela precisa tomar a decisão de ir ao médico para iniciar o seu tratamento. Portanto, 
aceite o convite de Jesus e, pela fé, vá até Ele e receba descanso para a sua alma. 

  
2. Tomai sobre vós o meu jugo – a segunda ação é estar disposto a viver segundo essa nova 

proposta. É estar disposto a segui-lo. O jugo dos fariseus era opressivo, era o jugo da religião 
daqueles que queriam fazer algo para serem aceitos por Deus. O de Jesus é o inverso, é ação 
de Deus em nosso favor. Porém, eu devo querer esse jugo para a minha vida. Não tenha medo 
do jugo de Jesus. Ele diz que o seu jugo é suave, e, por isso, não trará peso e cansaço para a 
sua vida. 

 
Muitas pessoas acham que poderão viver uma vida sem jugo. Porém, isso é impossível. 
Quando não aceitamos o jugo suave de Jesus, permanecemos com o jugo opressor do pecado 
sobre nós. E este jugo, ao longo do tempo, trará consequências terríveis a nossa vida. A 
tristeza, a destruição e a morte são resultados do jugo do pecado. Portanto, quando Jesus diz 
tomai sobre vós o meu jugo, Ele está dando a nós o direito de escolha que nós não tínhamos 
antes de conhecê-lo. Entenda isso, nessa vida ninguém vive sem jugo. Todavia, Deus pela sua 
bondade nos dá a chance de escolhermos que jugo queremos sobre nós. Se você ainda não 
tomou o jugo suave de Jesus, faça isso hoje mesmo e prove do seu amor e da sua bondade. 
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3. Aprendei de mim – a terceira ação que compete a nós é aprender dele. Quando Jesus diz 
“aprendei de mim” Ele explica que podemos aprender “porque ele é manso e humilde de 
coração” para nos ensinar. É a promessa de que Ele será paciente conosco, será manso e 
humilde quando estiver ministrando o seu ensino a nós. É a promessa de que Ele será 
insistente, e de que todos aqueles que vão a Ele não serão lançados fora.  

 
Quem toma o jugo segue, e quem segue aprende. A verdade contida no versículo 29 é que 
“ninguém aprende dele se não tomar o seu jugo”. Aprender de Jesus é receber uma mente 
nova. Ele nos ensina a pensar de modo diferente, a ver a vida de uma nova forma. Durante 
tantos anos andamos segundo os nossos pensamentos, fazendo as coisas da maneira como 
achávamos correto. Não podemos nos esquecer que estávamos debaixo de um outro jugo. Por 
isso, depois que vamos a Cristo é necessário aprender com Ele, é preciso receber os novos 
valores do reino.    

 
4. Achareis descanso para as vossas almas – alguém já disse que o objetivo maior de todo ser 

humano é ser feliz. Trabalhamos, estudamos, nos cansamos empregando a nossa força a fim 
de alcançar uma condição onde nos sintamos seguros, com recursos necessários que financiem 
a felicidade que almejamos. Porém, em meio à essa busca, quantas vezes nos estressamos, nos 
ferimos, perdemos a paz e, de repente, nos sentimos  sem força. Nessa hora, muitos ficam sem 
saber se, realmente, tanto esforço vale a pena.  

 
Quando vamos a Cristo, descobrimos que o resultado de “ir até Ele, tomar o seu jugo, e 
aprender dele” é a paz da alma, o descanso que todos nós precisamos. Tudo aquilo que 
queríamos alcançar simplesmente baseado no nosso esforço, é achado em Cristo Jesus. Os 
novos valores do seu reino, o seu Espírito Santo, o seu amor, tudo aquilo que dele vem, fará 
com que coisas muito simples transbordem a nossa alma de paz e alegria.  

 

 

 

 

 

 

 


