
 

                

REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhe no seu Pequeno Grupo: Que experiência como 

semeador tenho para contar? O que semeei e germinou? 

CÂNTICO: “Mão no arado” 

TEMA: “JESUS TRANSFORMAÇÃO E VIDA” 

Texto Bíblico: Salmos 126:6 

Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os 

seus feixes. 

Semear é uma prática não muito comum entre nós, que somos mais urbanos, mas semeamos e 

plantamos muitas coisas e coisas diversas. O ato de semear dá trabalho, não é simplesmente lançar 

uma semente em qualquer lugar e de qualquer jeito. Há cuidados que devem ser seguidos e a colheita 

é a recompensa! Como indivíduos urbanos semeamos com mais frequência: atitudes, opiniões, 

ideias, pontos de vista, afetos, nossa visão de mundo e principalmente o que cremos, ou seja, 

semeamos a mensagem da nossa fé. Fazemos isso pela nossa fala e mais ainda pela nossa vida. 

Jesus deixou sua missão: fazer discípulos! E esta não é uma opção, é o que devemos criativamente 

fazer, usando o meu jeito de falar, de expressar, dentro das condições relacionais, culturais em que 

eu estiver inserido. Tornar o amor de Jesus conhecido e expresso de forma compreensível, é semear.  

Você tem semeado? Você faz naturalmente, do seu jeito, a comunicação da sua fé? Você demonstra 

que o evangelho de Jesus Cristo transformou sua vida? Como está sendo o cumprimento da sua 

missão como semeador? Você já vê as recompensas desta atitude? Este é um movimento que faz 

parte naturalmente da nossa vida? Ou você não sabe muito bem o que é isto? 

Missão é o ato de fazer alguma coisa, portanto estamos todos em missão desde que aceitamos Jesus 

em nossas vidas. Desde que experimentamos o começo deste processo de transformação. Somos 

todos missionários, porque temos e vivemos em função da missão: fazer discípulos. Mas isto é real e 

intenso na sua vida? O que dizem as pessoas que convivem com você? Elas estão vendo sua ação 

missional? Você está semeando a sua fé por onde anda? 

Quais são as suas estratégias naturais para semear, para cumprir a missão, para fazer discípulos de 

Jesus? Você sente facilidade em viver assim? Ou você tem dificuldades de cumprir a missão de fazer 

discípulos? O que você está fazendo para aprender a semear, cumprir a missão, fazer discípulos? 

Assim como Jesus transformou a minha vida, quero ser usado para transformar a de outras pessoas 

também. 

Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os 

seus feixes. 

 

REFLITA COM SEU PEQUENO GRUPO:  



 

                

▪ O que é missão para mim? 

▪ Tenho visão missional? 

▪ Que experiências tenho vivido ao semear, cumprindo a missão de fazer discípulos? 

▪ Que grande oportunidade concreta tenho hoje para “semear” a mensagem do 

evangelho para alguém em específico? Quem é este alguém? 

▪ Que recompensas já estou experimentando ao semear no cumprimento da missão? 

MOMENTO DE ORAÇÃO 

▪ Ore pelo entendimento prático desta reflexão.

CÂNTICO

Mão no arado 
Grupo Logos 
 

Tom: G 
 

G        G4              G    G4 
Quem tem posto a mão no arado 
    G    G4              C7M 
Não pode mais olhar pra trás! 
     G        G4         G 
Pois quem no arado põe a mão 
   G4             C7M          D4          G 
Trabalho certo e perto  tem serviço e profissão. 
 
( G4   D/E   E7 ) 
 
A        A4              A    A4 
Quem tem posto a mão no arado 
    A    A4             D7M 
Não pode mais olhar pra trás! 
     A        A4         A 
Pois quem no arado põe a mão 
   A4             D7M          E4          A 
Trabalho certo e perto  tem serviço e profissão. 
 
( A4   A   A4 ) 
 
Bm7                 D7M            A A4 
   Lança a semente   espalha pelo chão; 
  A A4            Bm7 A/C# 
Planta em tua terra 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
D7M          G          E4 
Faz do teu trabalho tua guerra. 
 
A       A4           A    A4 
Quem em Cristo põe a vida 
    A    A4             D7M 
Não pode mais olhar pra trás! 
     A       A4           A 
Pois quem ao Mestre deu a mão 
   A4              D7M         E4          A 
Trabalho certo e perto  tem serviço e profissão. 
 
 Bm7             D7M                 A A4 
  Prega a palavra  ensina ao teu redor; 
A   A4             Bm7 A/C# 
Mostra em tua vida 
D7M          G         E4 
Faz das boas novas tua lida. 
 
Quem tem posto... 
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