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INTRODUÇÃO
Aceitar a amizade: A vida se parece, na maioria das vezes, uma grande bagunça. E as pessoas ao
redor só pioram essa bagunça. Assim, procurado cada vez mais, nos isolar ou nos proteger, nos
cercando de pessoas que pensem como nós. As redes sociais são um reflexo disso. Mas Jesus não nos
dá essa opção, Ele diz que as ovelhas são enviadas para o meio de lobos. Para o Evangelho não há
opção, Jesus nos envia ao mundo. Preciso aprender a estabelecer relacionamentos onde eu não tente
impor meus padrões para poder aceitá-los. Será que conseguimos? Vem com a gente!
DISCUSSÃO
• Você já viu alguém muito difícil se converter e ser transformado? Acredita que Evangelho é o que
muda as pessoas? Pense e compartilhe com seu PG!
PENSANDO O TEXTO
• Os discípulos desejam ficar no monte com Jesus. Por isso Ele encerra Lucas 9 dizendo: “Ninguém
que, tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus”. Jesus não baixa suas
exigências pra conquistar seguidores. Somos nós que precisamos nos adaptar a Ele! Converse com
seu PG a respeito disso!
• Somos enviados “como cordeiros para o meio de lobos”. Pense sobre essa afirmação como a
condição da igreja em missão descrita por Jesus. Podemos dizer que essa é a realidade que vivemos
em nosso círculo de amizade?
• Compartilhe com seu PG sobre a dificuldade que temos para ter amigos que são diferente de nós?
Você tem algum? Como foi para você o período das eleições em relação a amizades? O que você
aprendeu diferente com o texto?
• Ainda há trabalho em colher. Trabalho duro! As pessoas se parecerão com lobos. Somos incapazes
de nos defender. Mas temos um BOM PASTOR! A colheita ainda nos espera e ainda é urgente! Como
foi sua semana? Você obedeceu o IDE? Tome algumas decisões a partir do que aprendeu e
compartilhe com seu PG alguns alvos para essa semana.
DESAFIO
Obedeça a Jesus! Forme duplas com alguém da igreja e ore e trabalhe para alcançar alguém com o
Evangelho. Não se deixe esmorecer pelas dificuldades. Compartilhe com sua dupla suas impressões!

