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"Muitos estão convencidos do pecado, e sentem sua necessidade 

de um Salvador que perdoa o pecado [...] e se a verdade não é 

aplicada diretamente ao seu coração, se não são ditas palavras no 

momento certo, convidando-os a tomar uma decisão diante do peso das evidências 

[...], a oportunidade dourada vai embora, eles não se entregam, e acabam se 

afastando cada vez mais da verdade, mais distantes de Jesus e nunca fazem sua 

decisão ao lado do Senhor. [...] Ellen G. White, Evangelismo, p. 283 
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“A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam 

ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a Sua colheita” (Lc 10:2). 

Embora as versões bíblicas geralmente apresentem uma tradução branda, como 

“mande”, o original grego é ekballo, que tem o sentido de lançar, expulsar ou 

arremessar violentamente. O significado é bastante forte. Jesus estava pedindo 

aos Seus discípulos que, por serem poucos, orassem para que Deus 

“arremessasse” trabalhadores, algo semelhante a lançar mísseis “balísticos” 

(derivado de ekballo) para trabalhar na seara.  

Quando Jesus usou a ilustração do sal para simbolizar Seus seguidores, Ele 

estava dizendo que a verdadeira riqueza do mundo não são as pessoas mais 

poderosas e ricas. A verdadeira riqueza do mundo são cristãos comprometidos que 

fazem a diferença em prol do reino de Deus. A segunda ilustração que Jesus usou 

em Mateus 5:14 foi a da “luz do mundo’. A luz não evita as trevas nem se separa 

delas. Ela brilha na escuridão e a penetra, tornando-a luz. Os seguidores de Jesus 

devem entrar nas trevas deste mundo em seus bairros, aldeias, vilas e cidades para 

iluminá-los com a glória de Deus. 

Se fizermos a oração do ekballo: “Senhor, ‘lançe’ trabalhadores para a 

colheita!”, o que podemos esperar como resultado? 

 

1 PRIORIDADES 

 

Após o cultivo da lavoura espiritual, por meio dos estudos bíblicos, chegará o 

momento de fazer a colheita, que culmina com a decisão final dos 

interessados de serem batizados. O trigo amadurecido não abençoa ninguém, a 

menos que alguém realize a colheita. É preciso fazer apelos públicos, mas também, 

pessoais aos que aprenderam e aceitaram as verdades bíblicas, e então exortá-los 

a se tornarem discípulos de Cristo e a luz que lhes foi revelada. 

Em João 4, a história da mulher samaritana termina quando, após o diálogo 

com Jesus, ela voltou para a cidade e chamou as pessoas: “Venham ver um Homem 

que me disse tudo o que tenho feito, será que Ele não é o Cristo?” (Jo 4:29). 

Enquanto a mais nova discípula de Samaria testemunhava para levar mais 
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pessoas a Jesus, os discípulos estavam preocupados com as necessidades 

materiais (v. 31).  

Jesus disse aos discípulos: “Abram os olhos e vejam os campos! Eles estão 

maduros para a colheita” (v. 35). Ele Se referiu aos samaritanos que a mulher 

convidou para ver e ouvir o Salvador. Após terem escutado as palavras de Jesus, 

eles estavam prontos para tomar uma decisão. Eles creram em Jesus, e então 

disseram à mulher: “Agora cremos não somente por causa do que você disse, pois 

nós mesmos O ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo” (v. 

42).  

Precisamos confiar que Deus suprirá todas essas necessidades (Mt 6:33); 

no entanto, nossa verdadeira comida deve ser fazer a obra que Seu Filho nos 

comissionou. 

Quando nossas palavras são encorajadoras e repletas de graça, elas 

influenciam positivamente a vida dos outros. 

Por que os discípulos de Cristo muitas vezes estão concentrados em interesses 

materiais quando as realidades espirituais estão bem diante deles? 

 

2 EVANGELISMO 

 

(1) Planeje uma série evangelística completa a cada ano, em um novo local ou 

na igreja. 

(2) Obtenha apoio da liderança, incluindo promoção, apoio financeiro e 

participação. 

(3) Eleja um coordenador de evento, um ou dois oradores e outros membros 

necessários na equipe. 

(4) Envolva os membros da igreja nas diversas atividades (distribuição de 

convites, inscrições, recepção, programação infantil, música, grupo de oração etc.). 

(5) Divulgue de todas as formas possíveis: convites pessoais, 

correspondências, rádio, internet, mídias sociais etc. 

(6) Durante a série evangelística deve haver visitação aos interessados, apelos 

e cerimônias batismais, para motivar outros a se decidirem também. 

O ministério de cura de Cristo incluía muito mais que a cura física e 

emocional. Ele desejava muito que as pessoas voltassem a experimentar a 

plenitude que havia sido destruída pelo pecado. Para Cristo, cura física sem cura 
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espiritual era incompleta. Se o amor de Deus nos motiva a desejar a saúde física e 

emocional de alguém, ele também nos motiva muito mais a desejar o bem-estar 

espiritual da pessoa, para que ela viva da maneira mais plena possível aqui e por 

toda a eternidade. 

Você foi discipulado em sua igreja? 

 

3 APELOS E DECISÕES 

 

Tudo no discipulado deve estar centrado em Cristo. O grande objetivo é 

nos “lançarmos” ao mundo em busca dos que estão perdidos e levar pessoas 

a se decidirem por Cristo. 

Os trabalhadores são poucos, embora os campos já estejam prontos para a 

colheita, e os frutos, visíveis (Jo 4:35). Por que é difícil encontrar trabalhadores 

para a seara do Mestre?  

Falta de orientação e preparo. O despreparo e a insegurança podem nos 

levar a fazer um apelo ambíguo, que acaba prejudicando as decisões. 

Confiança excessiva. Crítica, popularidade, autossuficiência e interesses 

egoístas impedem as bênçãos divinas no discipulado 

Embora a parábola fale de atender às necessidades físicas das pessoas, ela 

trata de algo mais? Há fome e sede de Jesus que precisam ser satisfeitas (Jo 6:35; 

4:13, 14). Somos todos estrangeiros que almejam o lar até descobrirmos nossa 

verdadeira identidade em Cristo (Ef 2:12, 13, 19). Estamos nus espiritualmente até 

que estejamos cobertos com Sua justiça (Ap 3:18; Ap 19:7, 8). 

Como podemos evitar situações constrangedoras durante a colheita? 

 

4 CONFIRMANDO O INTERESSE 

 

 “Em todo o mundo homens e mulheres olham atentamente para o Céu. De 

pessoas ansiosas por luz, graça e o Espírito Santo, sobem orações, lágrimas e 

indagações. Muitas estão no limiar do reino, esperando somente serem recolhidas. 

[...] 
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“Não se canse do trabalho. Deus nos ajudará. Os anjos nos ajudarão, 

porque esse é o trabalho deles, e precisamente o trabalho com que estão 

buscando nos inspirar. [...] Esse é um trabalho em que você precisa se empenhar 

com dedicação; e ao encontrar uma ovelha errante, chame-a para o aprisco; e não 

a deixe até que a veja ali abrigada em segurança.  

 “Quando, em nosso trabalho para Deus, seguirmos vigorosamente os 

métodos corretos, teremos uma grande colheita” (Ellen G. White, Evangelismo, p. 

283, 285, 292-294, 311, 312, 330). 

Existe alguma decisão que você precisa tomar para ser um discípulo de Cristo? 

 

5 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO   

 

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

1. (____) Todos os esforços realizados anteriormente para preparar, plantar e 

cultivar vão resultar em pessoas prontas para tomar uma decisão pelo Reino de 

Deus. É aqui que todo o processo chega ao clímax, mas, ironicamente, “os 

trabalhadores são poucos”.  

2. (____) A luz não evita as trevas nem se separa delas. Ela brilha na escuridão 

e a penetra, tornando-a luz. Os seguidores de Jesus devem entrar nas trevas deste 

mundo em seus bairros, aldeias, vilas e cidades para iluminá-los com a glória de 

Deus. 

3. (____) Cristo está procurando trabalhadores para a seara, cristãos que se 

comprometam a levar outros a tomar decisões para a vida eterna. Os frutos que o 

solo produz não colhem a si mesmos. A razão pela qual muitas pessoas não tomam 

decisões não é por não estarem prontas, mas porque muitas vezes deixamos de 

incentivá-las a decidir. 

4. (____) Uma das mais bem-sucedidas formas de se obter decisões é 

realizando séries de evangelismo. Isso significa mais do que fazer um evangelismo 

de vez em quando.  

5. (____) Porque Ele desejava pregar em outros lugares, já que viera também 

por causa disso. 

6. (____) Falta de orientação e preparo. Ao compartilhar a verdade bíblica, 

devemos perguntar: “O que Deus espera de mim?” “Qual é a vontade Dele para meu 

discipulado?” “Como posso obter ajuda e treinamento?” “Como conduzir 
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interessados à decisão?” O despreparo e a insegurança podem nos levar a fazer um 

apelo ambíguo, que acaba prejudicando as decisões. 

7. (____) “Em todo o mundo homens e mulheres olham atentamente para o 

Céu. De pessoas ansiosas por luz, graça e o Espírito Santo, sobem orações, 

lágrimas e indagações. Muitas estão no limiar do reino, esperando somente serem 

recolhidas. [...] 

 

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. 

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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