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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.
3 Ide! Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos.
4 Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias; e a ninguém saudeis pelo caminho.
5 Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: Paz seja nesta casa!
6 Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz; se não houver, ela voltará sobre
vós.
7 Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem; porque digno é o
trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa.
8 Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido.
9 Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: A vós outros está próximo o reino de Deus.
10 Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai:
11 Até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante,
sabei que está próximo o reino de Deus.
12 Digo-vos que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade.
INTRODUÇÃO
Seguimos a série “VIDAS CONECTADAS”, continuando a série anterior, “REFORMATAR”. Depois de
formatar o smartphone, utilizamos ele pra nos conectar com outros, através das redes sociais. O
mesmo acontece na vida rela. Uma vida FORMATADA se conecta com outras vidas!
O primeiro passo é COMPARTILHAR. Obedecer a ordem de Jesus de ir e viver em missão. Hoje
vamos falar sobre ACEITAR AMIZADE. Quem são seus amigos nas redes sociais? Como esse
processo acontece com você? Por exemplo, muitas pessoas, em meio as confusões por causa do
processo eleitoral e o exagero de muitos, desfizeram amizades. Como você viveu esses dias? Hoje
quero te convidar a pensar em como Jesus deseja que você se comporte nessas questões! Você está
pronto? Então, Vem com a gente!
ENTENDENDO O TEXTO
É importante perceber que Lucas 10 é uma continuação de Lucas 9. No capítulo 9, Jesus, depois de
enviar os 12, ensina que o seu discípulo deve levar sua própria cruz(Lc 9.23-27). Algo, para nós,
difícil de entender. Por isso, depois de subir um monte com Pedro, João e Tiago pra orar, ao
testemunhar a transfiguração, os discípulos pedem a Jesus pra permanecer ali(Lc 9.28-36). É uma de
nossas tentações na caminhada com Cristo. A de permanecer onde nos sentimos bem, onde somos
abençoados, onde não há lutas, nem dores. Mas Jesus leva, a eles e a nós, em uma caminhada pra
junto do povo necessitado e aflito. Em meio a bagunça que o pecado transformou o mundo é que
devemos viver nossa missão. Por isso Jesus põe a prova os que querem segui-lo(Lc 9.57-62). E
encerra o capítulo com palavras duras: “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!
Depois disso Jesus envia 70 discípulos em missão (representando o restante da igreja). E somos
desafiados a formar parcerias uns com os outros pra alcançar o mundo e preparar os corações pra
vinda de Jesus. A promessa é de grande colheita! Maior do que a nossa capacidade de colher. Assim
somos convocados a orar por mais trabalhadores. Comprometendo nosso coração ao ponto de
sermos resposta de nossa própria oração. Hoje seguimos adiante...
V.3 e 4 “Ide! Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem
alforje, nem sandálias; e a ninguém saudeis pelo caminho.”.
Cordeiros no meio de lobos! Tais palavras revelam o perigo do ambiente a qual somos enviados e
nossa incapacidade de defesa. O comentarista L. Morris diz que “os servos de Deus sempre estão,
em certo sentido, à mercê do mundo, e na sua própria força não podem enfrentar a situação em que
se acham”. E pra piorar “Jesus os manda não levar equipamento algum”. Devem ir já, como estão.
Afinal, a missão é urgente e somos guiados a não saudar ninguém no caminho.
V.5 a 9 “Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: Paz seja nesta casa! Se houver ali um filho da
paz, repousará sobre ele a vossa paz; se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma
casa, comendo e bebendo do que eles tiverem; porque digno é o trabalhador do seu salário. Não
andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que
vos for oferecido Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: A vós outros está próximo o
reino de Deus”.
Jesus continua as instruções! Devemos saudar com Paz cada casa que entramos. Mas não é uma
bênção mágica. Depende do coração que recebe. Os discípulos deveriam ficar na casa que os
recebessem. Sem escrúpulos em ser servidos e abençoados (trabalhador é digno do salário)! Mas
não devem mudar de casa em casa em busca de favores e confortos. Pelo contrário, devem comer o
que lhes for oferecido. Não há tempo pra caprichos ou pormenores. Precisamos ser aqueles que dão
e não os que recebem (melhor é dar do que receber). E temos algo valiosíssimo pra oferecer. A cura
que vem de Deus e a mensagem do Evangelho: O Reino de Deus se aproxima porque o Rei vem!
V.10 a 12 “Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: Até
o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei
que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do
que para aquela cidade.”.
Jesus nos alerta para a possibilidade real de haver cidades e pessoas que não nos recebam. A rua
será nosso espaço de proclamação. Devemos anunciar a mensagem aos quatro ventos. Nos
recebendo ou não, devemos anunciar a chegada do Reino. Esse é o dever que Cristo nos encarrega.
Assim, ao nos rejeitarem, estarão rejeitando o próprio Rei. E isso tem sérias consequências. No dia
do juízo o rigor sobre eles será pior do que o que recaiu sobre Sodoma.
O QUE O TEXTO DIZ PARA NÓS HOJE
ACEITAR AMIZADE: Quem são seus amigos nas redes sociais? Estamos sempre buscando pessoas
que pensam como nós. E inevitavelmente, com o passar dos anos, chegamos a um círculo exclusivo
de crentes. Conhecemos cada vez menos pessoas não crentes e nos esforçamos pouco para isso. E os
que conhecemos, não entendemos como sendo nossa responsabilidade anunciar a eles o Reino.
Percebe o quanto nos afastamos da ordem de Cristo?
Quero focar nossa aplicação no verso 3 (e 8). Somos enviados “como cordeiros para o meio de
lobos”. Pense sobre essa afirmação! É a condição da igreja em missão descrita por Jesus (I Jo 3.13

“Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia”. II Tm 3.12 “Ora, todos quantos querem viver
piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos”). Perdemos esta perspectiva. Esperamos
encontrar um mundo “semi cristão” em que nosso trabalho seja só levar a pessoa para a igreja e
doutriná-la. E esquecemos que o Evangelho é o que de fato transforma vidas. Aderimos a um
Evangelho que apenas dá um retoque nas pessoas.
A quem o Senhor tem te enviado? Que pessoas precisa perdoar/relevar? Que esforço Ele te chama a
fazer em direção a pessoas difíceis? Deus não nos chama pra viver em sofrimento ou ser esfolado
pelos lobos desse mundo. Mas a questão é que não andamos no meio deles. Ficamos seletivos,
melindrados e sensíveis demais por ações e reações que já se espera de alguém sem fé. Porque sem
Cristo, ainda que desejem, não podem agir diferente. Você entende?
CONCLUSÃO
A grande colheita ainda está adiante! Somos chamados a ir e colher, pois o Senhor já fez o principal
trabalho. Mas não espere que os frutos já estejam em uma cesta, colhidos, a te esperar. Ainda há
trabalho em colher. Trabalho duro! As pessoas ao redor se parecerão com lobos. O perigo se
intensifica diante de nossa incapacidade de nos defender. Mas não se esqueça de que temos um
BOM PASTOR! É Ele quem nos defenderá. Apenas aprenda a confiar Nele e ir. A colheita ainda nos
espera e ainda é urgente!
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!

