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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”. De que modo sua vida se conecta com as pessoas ao seu
redor? Você percebe que seus relacionamentos são a ponte que liga o Cristo que está em sua vida, à
vida das outras pessoas?!
Semana passada falamos sobre ACEITAR AMIZADE. Mas, nas redes sociais não significa
necessariamente ter relacionamento real. Eu tenho mais de 500 amigos. Muitos tem mais de mil
“amigos”. A maioria de nós, por mais seletivo que pense ser, não conhece ou não lembra nem quem
são muitos desses supostos amigos. Quanto mais se relacionar de fato. Precisamos pensar sobre
essas coisas a partir da vontade de Cristo. Isso pode mudar nossa vida profundamente. E a vida das
pessoas que vivem ao nosso redor. Mas estamos prontos para os custos!? Veremos! Vem com a
gente!
ENTENDENDO O TEXTO
Como o texto tem mexido com você até aqui? Que pensamentos tem crescido em sua mente? Me
diga o que mudou de fato ou o que você percebe que pode mudar em sua vida a partir do que tem
aprendido? Pois bem, vamos para nosso terceiro domingo e espero que você esteja se movendo junto
com a vontade do Senhor. Hoje nos concentramos nos versos 5 a 7. E quero pensar junto com vocês
sobre os nossos sentimentos em relação as pessoas que nos relacionamos e tencionamos aproximar
de Cristo, do Cristo que habita em nós!Como temos seguido até aqui, comprometendo nosso coração
ao ponto de sermos resposta de nossa própria oração. Vamos seguir!
V.5 e 6“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.”.
Jesus nos instrui a como lidar com os relacionamentos que fizermos no caminho da vida, enquanto
somos testemunhas Dele. Preparando a sua vinda nos corações das pessoas. O primeiro passo é
saudar com a Paz cada casa que entrarmos. Isso fala sobre nossos sentimentos em relação aos
outros. O quanto desejamos que eles sejam abençoados por nossa presença e palavras? Ou apenas
estamos, de maneira oportuna e inocente, nos beneficiando de sua presença, hospitalidade,
influência, simpatia, entre outras coisas. Jesus nos orienta a dizer “antes de tudo: Paz seja nesta
casa!”. É a primeira coisa que devemos fazer. E, se houver um “filho da paz”, essa mesma paz
repousará sobre ele. Filho da paz é alguém com o coração disposto a receber a mensagem do
Evangelho, que estabelece a verdadeira paz, entre Deus e homens.
V.7 a 9 “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 anunciailhes: A vós outros está próximo o reino de Deus”.
Os discípulos deveriam ficar na casa que os recebessem. A ideia é que aprendam a ser abençoados e
servidos por aqueles que eles mesmos serviam como mensageiros do Senhor (trabalhador é digno do
salário)! Mas o fato de não mudarem de casa também nos faz pensar sobre a mensagem que é
pregada com nossas vidas. Os relacionamentos que desenvolvemos são preciosos. E eles acontecem
enquanto permanecemos na mesma casa, comendo o que nos é oferecido. Não há tempo pra
caprichos ou pormenores. 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!
O QUE O TEXTO DIZ PARA NÓS HOJE
ALÉM DAS MÍDIAS: Não há nada mais valioso que possamos dar as pessoas do que a mensagem do
Evangelho. Será que entendemos isso?! Se realmente alguém nos faz bem, seja nos recebendo em
sua casa, seja sendo um bom amigo, vizinho ou parente, a melhor coisa que podemos fazer por essa
pessoa é anunciar a vinda de Jesus a seu coração, com ousadia e graça. Mas essa atitude vai além do
discurso religioso ou da relação virtual com fotos e textos que falam sobre Deus. Tem a ver com a
nossa vida! A maneira como vivemos e estabelecemos vínculos saudáveis serão o meio que Deus
usará para alcançar pessoas. 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?
CONCLUSÃO
Vou repetir a frase: Você percebe que seus relacionamentos são a ponte que liga o Cristo que está
em sua vida, à vida das outras pessoas?! Ai percebemos que não só já fomos enviados por Cristo,
como estamos exatamente no lugar e com as pessoas que deveríamos estar. Só preciso permanecer
um pouco mais atento, mais entregue, mas vivo e integrado na missão. E quando lembro da palavra
de Jesus de que 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. E a quem Ele mesmo promete vir e se encontrar no
meio de seus dramas e aflições. Sou apenas aquele que antecede o Rei. Ele vem! A quem o Senhor
tem te enviado?! Vá!!

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!

