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INTRODUÇÃO
Compartilhar (Lc 10.1-2): Se minha vida foi “reformatada” pelo Evangelho, a reação natural é
compartilhar esse Evangelho com as pessoas que estão a minha volta. Afinal, compartilhamos tantas
coisas… sobre nosso time e suas vitórias, nossos candidatos, lutamos pela democracia e os ideais
que nos são caros, parabenizamos os que nos são queridos, nossas conquistas e alegrias… Tudo vira
manchete nas nossas redes sociais. E porque não compartilhar aquilo que é nosso maior tesouro,
Cristo? Você já se perguntou? Precisamos pensar sobre isso? Vem com a gente!
DISCUSSÃO
• Faça uma análise rápida de suas redes sociais e diga sobre o que mais você costuma compartilhar?
Pense e responda porque? Compartilhe com seu PG!
PENSANDO O TEXTO
• Jesus envia seus discípulos para o preceder. E faz uma advertência: “A seara é grande, mas os
trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores...”. O que você
aprendeu com esse texto?
• Releia com seu PG o texto de João 4.35-37 e converse sobre como os dois textos se completam. O
que você aprendeu?
• O texto de João 4.35-37 é um exemplo de como a colheita acontece no dia a dia. Como essa mesma
cena de Jesus com a mulher samaritana poderia acontecer em nossos dias com um cristão e um não
cristão. Pense em situações da vida real em que podemos ver essa acolheita acontecer!
• Converse com seu PG sobre a característica do trabalhador ter que ir até a colheita ao invés de
esperar os frutos virem até ele. Como esperamos que os não cristãos venham até nos em nossas
igrejas!
• Você entendeu a ideia de que estamos precedendo Cristo? Você concorda? Como esse sermão
muda sua prática semanal? Tome algumas decisões a ártir do que aprendeu e compartilhe com seu
PG.
DESAFIO
Obedeça a Jesus! Forme dupla com alguém da igreja e ore e trabalhe para alcançar alguém com o
Evangelho!

