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Shalom! Esta semana damos início a um novo tema, O jugo e a Unção, 

entenderemos o que é o jugo e qual o propósito da unção do SENHOR em nossas 

vidas. 

 

O Jugo e a Unção 

 

Mateus 11: 29 - Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e 

humilde de coração e achareis descanso para as vossas vidas. 

 

Jesus faz um convite, e é para todos. O convite é para vir a Jesus sem intermediários. 

Convida os aflitos, oferece alivio à alma, convida a rejeitar o jugo cruel do mundo e 

do pecado, e receber o jugo dEle, que leve e suave. Jesus nos convida a obedecer 

aos seus mandamentos, e essa obediência gera alivio. Você aceita o convite? 

 

1. Conceito de Jugo  

Do hebraico, Motah = barra; Do grego, zêugos = grilhões, prisão, canga. 

 

Ilustração: O jugo servia para aprisionar os bois que iam para o matadouro; para 

manietar os escravos que seriam açoitados; para deter os condenados à morte. 

Sentido da palavra Jugo em português - Escravidão, servidão, condenação, 

aprisionamento. 

 

 2. Entendendo Biblicamente o Jugo  

1. O homem nasceu essencialmente livre. O homem foi criado para obedecer a D’us 

em amor. 

2.  A queda do homem.  Genesis 3:13 – O que fizeste? Neste capitulo temos o 

homem proclamando sua independência de D’us. Começam a lançar a culpa um no 

outro. 

3. A condenação por causa do pecado – Consequências da desobediência  

3.1. A terra sobre punição = Genesis 3:17 - Maldita é a terra por tua causa; 
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3.2. O homem sofre punição = Genesis 3:19 - Do suor do teu rosto comerás o pão, 

até que tornes à terra, porquanto dela foste tomado, porquanto és pó e ao pó 

tornarás. Ou seja, o homem recebe a colheita por sua má escolha.  

3.3. A mulher sofre punição = Genesis 3:16 - E a mulher disse: multiplicarei 

grandemente a dor da tua concepção, e em dor dará à luz a teus filhos, e o teu desejo 

será para o teu marido e ele te dominará; 

3.4. O castigo da morte = Genesis 5:3 - Então disse o Senhor: O meu Espírito não 

permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 

de 120 anos. O Homem passa a viver menos, por conta da morte.  

 

A corrupção do gênero humano 

 

Genesis 6:12 - E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. Porque toda a carne 

havia corrompido o seu caminho sobre a terra. 

 

A generalização do pecado  

Romanos 3:23 - Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O 

pecado gerou jugo, escravidão, preso aos seus delitos e pecados. Em pecar o homem 

se encontra em falta perante o ideal para o qual D’us o criou. Glória significa o 

esplendor visível irradiado pela presença de D’us que veio a simbolizar a perfeição 

divina. Esta é em parte comunicada ao homem por Cristo.   

 

O mundo inteiro jaz no maligno 

II Timóteo 3:1-5 - Sabe Porém que nos últimos dias sobrevirão dias difíceis, pois os 

homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, 

blasfemos, desobedientes, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implicáveis, 

caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, 

orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus. 

 

O Apóstolo Paulo mostra a condição do coração do homem, esse é o retrato preciso 

de pessoas sem o perdão de D’us. Na nova aliança, D’us propõe mudar a natura do 
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coração do homem, somente D’us habitando homem é que ele recebe uma nova 

natureza espiritual no qual pode fazer frente aos desejos da carne.  

 

A Maldição do Jugo 

O jugo da opressão, tormenta, perseguição, submissão, pobreza, perdas, prejuízos, 

morte, pecado, limitações, desigualdades, incompreensões. 

 

Jesus e a quebra do Jugo 

Mateus 11:29 - Vinde a mim todos vós que estais cansados e oprimidos e eu vos 

aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave e leve, e achareis descanso para 

as vossas vidas. Jesus quebra o desejo de querer viver no pecado quando recebemos 

o jugo dEle, que é suave e leve.  

 

Jesus nos liberta do jugo da escravidão 

Gálatas 5:1 - Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes e 

não vos dobreis novamente a um jugo a escravidão. A liberdade se baseia na 

redenção da culpa e da penalidade dos nossos pecados, das forças malignas, das 

consequências pela desobediência da lei... É claro que a lei não salva, porém uma 

vez salvo, deve-se querer obedecer aos seus princípios, uma vez que o Espírito Santo 

escreve a lei em nossos corações.  

 

A perspectiva da Unção na Nova Aliança com Jesus Cristo. 

Em Cristo tudo se faz novo/ novo nascimento/ novidade de vida/ vida nova/ novo 

caminho/ evangelho de boas novas/ nova criatura. /As coisas velhas já passaram/ um 

novo caminho se faz.  

 

Os diferentes níveis da Unção que quebram o jugo 

 

E acontecerá, naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo 

do teu pescoço; e o jugo será despedaçado por causa da unção.  Isaías 10:27 acf 



Guia de Estudo para os NEF’s – MD4 – DISCIPULADO da MASF Brasil 
 

IMPORTANTE: Esse conteúdo é de uso exclusivo da Missão Apostólica Sem Fronteiras, podendo ser impresso 
e ou compartilhado, entretanto, é proibido sua comercialização ou a sua veiculação sem indicação da fonte. 

Elaborado por Apóstolo Doutor Thomé Tavares Filho e Apóstolo Yves Marcel Garcia.  
https://www.masfbrasil.com / https://www.facebook.com/MASFBrasil/  

A purificação (Unção) do Leproso 

 

Levítico 14:16-18 – Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está 

na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá sete vezes perante 

o Senhor; E o restante do azeite, que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a 

ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da 

sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da 

expiação da culpa; E o restante do azeite que está na mão do sacerdote, o porá sobre 

a cabeça daquele que tem de purificar-se; assim o sacerdote fará expiação por ele 

perante o Senhor. 

 

Quando alguém era curado da lepra, tinha que se apresentar diante do sumo-

sacerdote para receber a unção da purificação, para então se integrar no meio social 

de seu povo. 

 

A Unção do Sacerdote 

 

I Pedro 2:9 – Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo 

adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para 

a sua maravilhosa luz; 

 

Em Cristo, somos feitos sacerdotes para ministrar em Espírito, e através dessa unção 

somos capacitados a adoração, a receber a revelação através dos mistérios de Deus, 

a ser guiado pelo Espírito e de ouvirmos a sua voz. 

 

A Unção do Profeta 

 

Essa unção capacita o homem de Deus a ser vaso, e a ser usado por Deus, e através 

dele, Deus fala na pregação, no louvor, na exortação, nos mistérios e no 

sobrenatural.  
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Unção do Rei 

 

Romanos 5:17 – Porque, se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito 

mais os que recebem a abundância da graça, e do dom da justiça, reinarão em vida 

por um só, Jesus Cristo. 

 

Somos chamados para reinar com Cristo em vida, e através do Espírito Santo temos 

autoridade, domínio e poder sobre o mundo e suas aflições, sobre a carne e suas 

concupiscências, sobre o pecado, sobre o diabo e os demônios, sobre o inferno, e 

sobre a própria morte. 

 

Vivemos debaixo das promessas de Deus, superando todas as circunstâncias da vida 

presente. 

 

As vantagens de recebermos unção por estarmos em Cristo.  

O resgate das trevas;  O perdão;  Ele levou sobre si... Quebra das maldições;  O 

limiar de um novo nascimento;  Uma nova identidade;  Uma nova vida;  A anulação 

completa dos traumas do passado; A unção e o poder do Espírito Santo; Promessas 

de uma vida abundante; Uma vida de vitória: Vitória sobre o pecado;  Força para 

vencer as tentações;  Paz e segurança;  Vida eterna; Poder sobre os espíritos 

malignos; Força para dominar as paixões da carne; A presença permanente de Cristo 

através do seu Espírito Santo. 

 

Aplicação do devocional 

 

1-Segundo nosso estudo, o que é jugo? 

2-Você já esteve ou está em algum jugo? 

3-O que é unção? 

4-Quais os tipos de unção? Qual a finalidade? 

5-Você pode orar neste momento pedindo essa unção do Senhor para quebrar o 

jugo em sua vida? Sua vida a partir de hoje será uma bênção.   

  


