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Lucas 10 (ARA)
1 Depois disto, o Senhor designou outros setenta; e os enviou de dois em dois, para que o
precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir.
2 E lhes fez a seguinte advertência: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois,
ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara.
INTRODUÇÃO
Hoje iniciamos uma nova série “VIDAS CONECTADAS” que será uma continuação da série de
outubro, “REFORMATAR”. Se falamos sobre como Formatar nosso smartphone. Agora vamos falar
sobre como o utilizamos para nos conectar com outros, através das redes sociais. Em outras
palavras: Se sua vida já está FORMATADA é hora de conectar ela com outras vidas!
E o nosso primeiro passo é COMPARTILHAR. Hoje se compartilha de tudo na rede, até o que não se
deve. Desde fotos de almoços e festas, a ideais políticos e sentimentos pessoais. A primeira pergunta
do Facebook para você é: “No que você está pensando?” Então que tal deixar sua vida ser um livro
aberto!? Mas, dessa vez vamos realmente mostrar o que tem de melhor em nós: nossa vida com
Deus! Você está pronto? Então: Vem com a gente!
ENTENDENDO O TEXTO
Depois de por à prova os que desejam segui-lo por motivações erradas, Jesus os envia. Esse evento
só é registrado por Lucas. As instruções de envio são detalhadas. É importante perceber que vários
acontecimentos precedem o envio dos 70. Lucas 10 inicia dizendo: “Depois desses acontecimentos,
porém”, lembrando-nos a conexão do texto que virá com o que já foi. Jesus escolhe 12 discípulos
mais chegados pra serem apóstolos, mas também escolhe outros para o seu serviço. Servir e
anunciar o Senhor é um chamado pra toda igreja.
V.1 “Depois disto, o Senhor designou outros setenta; e os enviou de dois em dois, para que o
precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir”.
O número exato de discípulos não é importante. Alguns manuscritos antigos apontam 70, outros 72.
O importante é notar que Jesus os envia aos pares a sua frente. Estes homens são chamados para
preparar as pessoas para a visita de Cristo, mas juntos. O envio de duas testemunhas da fé é
mencionado várias vezes na Escritura (Mc 6.7). Entre os doze, Pedro e João. Em Atos, Paulo e
Barnabé (At 13.2; 15.39s). O grande número de discípulos mostra quão abrangente foi a obra de
Jesus e o caminho percorrido por Ele.
V.2 “E lhes fez a seguinte advertência: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai,
pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara”.
E Jesus começa suas instruções com palavras que já usara em outras ocasiões: A seara é grande (há
muito trabalho a ser feito), mas os trabalhadores são poucos (não há tempo a perder nem motivos
para lamento). Dependemos do Senhor da seara para que mande mais trabalhadores para finalizar a

obra.
Essa percepção da imensidão do trabalho deve levar o cristão a oração. “Clamar ao Senhor da seara,
para que envie obreiros pra sua seara. Há uma colheita a ser feita. Os campos estão maduros, e
precisamos de mais obreiros para fazer essa obra importante e urgente.” Deus, o Senhor da colheita,
certamente nos dará meios de terminar o trabalho. Mas note que aquele que ora deve estar pronto a
ir, e ser, ele mesmo, a resposta da oração.
Jesus os envia a colher. E compara a proclamação da boa nova com o trabalho da colheita. Reunir o
povo de Deus disperso, equivale a recolher os feixes no celeiro. O amor de Jesus olha para os
perdidos e enxerga a lavoura de Deus (I Co 3.9). Mas a colheita é tão abundante que os
trabalhadores são insuficientes. E a percepção é a de que sempre serão. A colheita sempre será
maior do que nossa capacidade de colher. Há algo maravilhoso nisso! Jesus dá aos 70 a instrução de
pedir ao Senhor da colheita que envie trabalhadores. Não mais frutos, porque esses já são mais
abundantes do que nossa capacidade. Acho isso sensacional. E se choca com a nossa percepção da
realidade.
O QUE O TEXTO DIZ PARA NÓS HOJE
COMPARTILHAR: Sempre pensei no trabalho do Reino como sendo o de semear, cuidar da terra,
regar, etc. Mas, estudando o texto, Deus virou minhas percepções de cabeça para baixo. Aqui Deus
nos manda apenas com o bom trabalho de colher. Todo o trabalho anterior já foi feito por Ele nos
corações. Pensando na imagem de uma lavoura o nosso trabalho se assemelha ao de colher. Porque
todo o resto, muito mais pesado e demorado, é feito por Deus!
Então lembrei de João 4.35-37 (ler o texto), quando Jesus nos manda erguer os olhos e ver que os
campos já estão brancos (prontos pra colher). Eu e você, precisamos erguer mais os olhos e ver o
que Deus nos está mostrando! E sabe o que é? Que nossa percepção está completamente
equivocada. Por exemplo, além de achar que nossa trabalho é muito difícil e está além de nossa
capacidade, ainda achamos que os frutos são poucos!
O interessante é que em João, o texto mostra Jesus alcançando a mulher samaritana (e, com ela,
muitos da Samaria). Um exemplo prático do tipo de fruto maduro que todo crente pode encontrar no
seu dia a dia. Ou seja, Jesus nos ensina a colher. Assim, somos chamados a concluir o trabalho que
Deus já começou nos corações ao nosso redor. É tempo de deixar de cuidar de outras \"colheitas\" e
assumir nossa tarefa como trabalhadores na colheita do Reino.
CONCLUSÃO
Há mais uma coisa que mexe comigo nesse texto. Jesus nos chama a ir colher. Não se colhe
esperando que os frutos venham até nós. Pelo contrário, nós é que vamos até os frutos. Hoje a igreja
chama as pessoas a VIREM, ao invés de obedecer o IDE. A quem você tem IDO?
E mais interessante é perceber que estamos apenas precedendo o Mestre. Deus trabalha nas vidas e
corações e nos envia até essas pessoas para anunciar o Reino. Em seguida, o próprio Jesus se revela
a essas pessoas através de um relacionamento pessoal com cada uma, consolidando a fé e guiando
os passos.
Como discípulos damos continuidade ao ministério de Jesus pra que Ele seja formado na vida dos
outros. Nossa resposta ao discipulado é anunciar e viver o Reino (seguir a missão de Jesus) e fazer
discípulos, obedecendo a ordem do Mestre. Ele nos comissiona a sermos os agentes do Reino. Postos
avançados da manifestação do Reinado de Jesus.

DESAFIO
Obedeça a Jesus! Forme duplas com alguém da igreja e ore e trabalhe para alcançar alguém com o
Evangelho.

