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INTRODUÇÃO
Além das mídias: Falamos sobre “Aceitar a amizade”. Mas sabemos que isso não significa
estabelecer um relacionamento real. Pra isso precisamos “entrar na casa” e permanecer. Pensamos
que pregar o Evangelho significa abandonar a vida cotidiana para realizar uma tarefa extraordinária.
Abandonar trabalho, escola, e ir pras ruas ou um lugar distante. Mas, via de regra, a proclamação do
Evangelho deveria acontecer em nossos relacionamentos que já existem. Em nossas vidas sempre
existem “filhos da paz”. Este deve ser nosso ponto de partida para pregar o Evangelho. Você já foi
enviado, só precisa perceber isso. Você esta pronto? Vem com a gente!
DISCUSSÃO
• Você conhece todos os seus amigos nas redes sociais? Comente.
• Você já se relacionou com alguém que achava que nunca se converteria e por causa da ação de um
cristão na vida dela, acontece a conversão? O que acha que aconteceu? Pense e compartilhe com seu
PG!
PENSANDO O TEXTO
• Como o texto tem mexido com você até aqui? Que pensamentos tem crescido em sua mente? O que
mudou de fato ou o que percebe que pode mudar em sua vida a partir do que tem aprendido?!
Converse com seu PG a respeito disso!
• O que achou da ideia de saudar com a PAZ toda casa que entrar? E sobre a ideia de permanecer na
casa que te recebeu? Que pensamentos isso trouxe a você? Comente com seu PG!
• Você percebe que seus relacionamentos são a ponte que liga o Cristo que está em sua vida, à vida
das outras pessoas?! Se entendo isso o que deveria mudar em mim? Como minhas relações
testemunham de Cristo ao mundo?
• Infelizmente, quanto mais tempo de convertido, menos amigos não cristãos temos – Será que nosso
tempo de igreja está nos impulsionando na direção oposta à missão? Esse é um problema causado
pela igreja ou por mim?
• Já fomos enviados por Cristo. Estamos exatamente no lugar e com as pessoas que deveríamos
estar. Só preciso permanecer um pouco mais atento. A colheita é grande, maior que o posso dá
conta, então posso me animar de que há pessoas em que Cristo já trabalhou no coração. Em que isso
muda minha vida?
DESAFIO
Com que pessoas você pode aumentar o nível de relacionamento (permanecer na casa)? Forme
duplas com alguém da igreja e busque intensificar seu relacionamento com alguém!

