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“A disseminação da verdade de Deus não está limitada a alguns 

poucos pastores ordenados. A verdade deve ser difundida por todos 

os que professam ser discípulos de Cristo. Precisa ser semeada sobre 

todas as águas” (Ellen G. White, Testemunhos Para a Igreja, v. 4, p. 68). 

 

SUMÁRIO 

 

1 COMO FOLHAS DE OUTONO .................................................................................................. 2 

2 MINISTÉRIOS DE LITERATURA E MÍDIA .................................................................................. 2 

3 VAMOS REFLETIR? ................................................................................................................. 3 

4 ESPALHE A VERDADE ............................................................................................................ 4 

5 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO ...................................................................................................... 4 

 

Enraizar para espalhar. Depois da preparação do solo por meio de 

relacionamento, amizade e solidariedade, a próxima fase do processo de 
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discipulado consiste em plantar as sementes do evangelho. O encontro de Jesus e 

a mulher junto ao poço de Jacó (Jo 4) nos mostra que um diálogo espiritual pode 

plantar as sementes do evangelho por meio de um testemunho convincente.  

Em quais aspectos o plantio é diferente do preparo do solo? 

 

1 COMO FOLHAS DE OUTONO 

 

Em determinado momento da preparação do solo surgirá a oportunidade para 

o plantio. Às vezes a oportunidade é óbvia. Já em outras ela é bastante sutil. Cristo 

continuamente procurava oportunidades para confrontar as pessoas com as 

realidades espirituais do Reino de Deus. 

Quando essas oportunidades não aparecem, o uso de folhetos e livros podem 

ser bastantes eficazes, sobretudo para os cristãos introvertidos realizarem a obra 

de Deus.  

A mulher em Mateus 15 era cananeia. Jesus intencionalmente recusou o 

pedido dela de início para que, à medida que ela persistisse, sua fé crescesse. Ele 

fez um dos maiores elogios (Mt 15:28) que nenhum mestre religioso poderia fazer. 

Você imagina como o coração dela se alegrou e sua vida mudou?  

Já a mulher que ungiu os pés de Jesus com perfume caro era judia – uma 

mulher de má reputação, mas que tinha sido perdoada, transformada e renovada. 

Quando outros a criticaram, Jesus a elogiou e aprovou suas ações (Mc 14:9) 

Como podemos aprimorar a forma de distribuir nossas literaturas 

evangelísticas? 

 

2 MINISTÉRIOS DE LITERATURA E MÍDIA 

 

Aqui estão algumas sugestões práticas para desenvolver esse trabalho: 

(1) Eleja alguém do Ministério Pessoal para supervisionar o ministério de 

literatura e mídia. 

(2) Insira convites para estudos bíblicos em cada literatura e faça convites por 

meio das mídias sociais. 

(3) Motive os membros a compartilhar os projetos da igreja pela internet. 

(4) Promova os projetos em todas as igrejas de sua região com metas definidas. 
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(5) Mantenha uma equipe permanente de oração em favor das pessoas que 

serão alcançadas pelo ministério de literatura e mídia. 

Parece que alguns gostam de buscar o erro nas outras pessoas. Sentem prazer 

quando encontram algo que alguém deixou de fazer direito. Isso faz com que se 

sintam melhores consigo mesmos. O apóstolo Paulo fazia o contrário. Ele procurava 

o que era positivo nas igrejas às quais ministrava. Certamente ele reprovava o erro 

e não tolerava o pecado, mas seu foco era edificar as igrejas que havia estabelecido. 

Uma das maneiras pelas quais ele fazia isso era destacar o que elas faziam 

corretamente. 

Além da literatura, quais seriam outras maneiras de se fazer o plantio? 

 

3 VAMOS REFLETIR? 

 

João 4 registra o diálogo do Salvador com a mulher samaritana. Pelas regras 

sociais da época, não era apropriado que um homem conversasse a sós com 

uma mulher em público. Além disso, aquela mulher foi buscar água no período 

mais quente do dia. Normalmente, as mulheres buscavam água pela manhã ou à 

noite, quando a temperatura era mais fria. Mas a samaritana procurava evitar ser 

vista pelas pessoas devido à sua vida pecaminosa. Jesus também transgrediu 

outra norma cultural segundo a qual um judeu não deveria falar com um 

samaritano. 

À primeira vista, parece um diálogo um pouco desconexo. Iniciou com água, 

passou para a questão étnica, depois casamento, profecia, adoração e, 

finalmente, para a revelação do Messias. Ela foi tocada pela mensagem e 

atraída pela compaixão do Salvador.  

Entre as lições que podemos extrair desse encontro está a de que somos 

chamados para estabelecer diálogos que direcionem as pessoas para as 

verdades espirituais. Uma vez estabelecido um relacionamento de confiança, 

devemos compartilhar e apresentar as questões espirituais para as pessoas 

considerarem e refletirem. 

Embora o assunto tenha iniciado com a necessidade de água física, Jesus 

levou a samaritana a refletir a respeito da água espiritual; embora o diálogo tenha 

entrado na questão matrimonial, Jesus dirigiu a conversa para a condição 

pecaminosa da mulher em relação aos cinco maridos que ela havia tido; e embora 
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a discussão também tenha abordado questões étnicas, Jesus conduziu a conversa 

para que a mulher refletisse sobre as promessas espirituais envolvidas. 

Depois que encontrou Jesus, ela se esqueceu completamente do seu objetivo 

inicial! Algumas pessoas, como Nicodemos, podem levar três anos para crer, mas 

essa samaritana se tornou uma discípula e missionária instantaneamente!  

O apóstolo Paulo apresentou os princípios que fundamentam nossa aceitação 

dos outros. Visto que Cristo perdoou e aceitou cada um de nós, como podemos nos 

recusar a perdoar e aceitar uns aos outros? Na verdade, precisamente porque 

Jesus nos recebeu podemos receber uns aos outros, apesar das falhas deles. 

Como envolver o ministério de mídia no processo de discipulado? 

 

4 ESPALHE A VERDADE 

 

Se há um trabalho mais importante do que outro, é o de colocar nossas 

publicações perante o público, levando-o assim a examinar as Escrituras. A 

obra missionária – introduzir nossas publicações nas famílias, conversar e orar 

com e por elas – é uma boa obra, e que educará homens e mulheres para fazerem 

trabalho pastoral” (Ellen G. White, Testemunhos Para a Igreja, v. 4, p. 390). 

 “Nossas publicações estão hoje espalhando a semente do evangelho e, da 

mesma maneira que a Palavra pregada, são instrumentos para trazer muitas 

pessoas a Cristo. Igrejas inteiras têm surgido em resultado de sua circulação. 

Nessa obra todo discípulo de Cristo pode tomar parte” (Ellen G. White, Serviço 

Cristão, p. 146) 

Quando e onde você irá realizar seu próximo plantio? 

 

5 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO   

 

Julgue as questões a seguir, marcando, Certo (C) ou Errado (E): 

1) (____) Há várias maneiras de se plantar as sementes do evangelho, mas todas 

têm o objetivo de fixar a verdade espiritual no solo. 

2) (____) Os apóstolos, que estavam em Jerusalém, ficaram sabendo que o povo 

de Samaria também havia recebido a palavra de Deus e por isso mandaram Pedro 

e João para lá. 
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3) (____) Folhetos e livros denominacionais devem apresentar claramente a 

mensagem do evangelho, que é o único “poder de Deus para a salvação” (Rm 1:16). 

4) (____) Uma das maneiras de plantar as sementes do evangelho é por meio de 

ministérios ativos de literatura e mídia. Ativo significa mais do que a distribuição 

esporádica de um livro missionário. 

5) (____) Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom nunca 

plantará, nem colherá nada. 

6) (____) Uma das partes mais extraordinárias dessa narrativa são os versículos 

28 e 29, em que João registrou: “Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à 

cidade e disse ao povo: ‘Venham ver um Homem que me disse tudo o que tenho 

feito. Será que Ele não é o Cristo?’” Depois que encontrou Jesus, ela se esqueceu 

completamente do seu objetivo inicial! 

7) (____) A disseminação da verdade de Deus não está limitada a alguns poucos 

pastores ordenados. A verdade deve ser difundida por todos os que professam ser 

discípulos de Cristo. Precisa ser semeada sobre todas as águas. 

 

Gabarito: 

1) C - Lição de sábado; 

2) C - Lição de domingo; 

3) C - Lição de segunda-feira; 

4) C - Lição de terça-feira; 

5) C - Lição de quarta-feira; 

6) C - Lição de quinta-feira; 

7) C - Lição de Sexta-feira. 

GABARITO do Exercício: CLIQUE AQUI. 

Lição completa da CPB: CLIQUE AQUI.  

 

ATENÇÃO: A construção da Lição da Escola Sabatina ESQUEMATIZADA, parte do pressuposto de, meramente, 

sintetizar e aproveitar os textos originais da lição, efetuar pequenos ajustes e, realçar as ideias centrais do manual de 

instrução semanal. 

Os esquemas deste material, jamais pretendem desestimular a não leitura da lição, pelo contrário, para um melhor 

aproveitamento do conteúdo, é indispensável que você leia a lição por completo, após, complementarmente, fixe os 

entendimentos com base neste instrumento de aprendizado. 

O Exercício de Fixação, propõe que você alicerce o seu conhecimento adquirido, com base nos ensinamentos do 

estudo diário e semanal. 

A lição, utilizada como fonte deste material, poderá ser estudada e/ou adquirida no site da Casa Publicadora 

Brasileira - CPB: www.cpb.com.br. Mergulhe no estudo! 
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