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Passo 10

A recompensa

PARA MEDITAR

Poucas pessoas dedicam 
tempo para pensar na razão 
de sua existência. Todos nós 
temos planos, mas muitas 
vezes estão limitados ao 
material e a curto prazo. 
Tire um tempo agora para 
meditar nas seguintes pas-
sagens:

Disse-lhe o seu Senhor: Bem 
está, bom e fiel servo. Sobre 

o pouco foste fiel, sobre 
muito te colocarei; entra no 

gozo do teu senhor. 
Mateus 25:23

E digo isto: Que o que 
semeia pouco, pouco 

também ceifará; e o que 
semeia em abundância, 
em abundância ceifará. 

2 Cor. 9:6

PARA CRESCER

Leia Salmos 39-45
(um capítulo por dia).

Memorize Salmo 46:10

Aquietai-vos, e sabei que
eu sou Deus; serei exaltado
entre os gentios; serei exal-
tado sobre a terra. RC

“Parem de lutar! Saibam 
que eu sou Deus! Serei 
exaltado entre as nações, 
serei exaltado na terra.” 
NVI

SER MISSIONÁRIO É MAIS QUE UM SACRIFÍCIO

1. Apesar da vida missionária requerer sacrifícios, também traz contentamento. 
Temos lido sobre a vida de missionários como Jim Elliot, Hudson Taylor, David 
Livingstone, William Carey e outros. O que você pensa que eles diriam se alguém 
tivesse perguntado se valeu à pena o sacrifício? 

 __________________________________________________________________
 
2. Pregar o Evangelho vale à pena. O que o Evangelho faz para aqueles que ouvem?

 Atos 26:18  ________________________________________________________

 João 1:12  _________________________________________________________

 Romanos 8:1 _______________________________________________________

 A obra missionária leva luz e vida aos que estão em trevas. Há algum modo 
melhor de investir sua vida e experimentar mais sacrifícios?

3. Paulo teve a satisfação de ver os tessalonicenses se converterem, mas não foi 

 só isto. O que mais ele viu? 1 Tessalonicenses 1:8  _______________________

 __________________________________________________________________

 Seus discípulos continuavam, até o ponto de entregar a mensagem a outros.

4. O trabalho missionário proporcionou a Paulo contentamento pela relação es-
pecial que teve com os irmãos e companheiros de luta. Como Paulo se sentiu 
com os crentes que haviam respondido a sua mensagem? 

 1 Tessalonicenses 2:7-8  _____________________________________________

 __________________________________________________________________

 Filipenses 1:3-5  ____________________________________________________

 __________________________________________________________________

5. Leia Filipenses 3:7-10 e comente se Paulo considerava que os sacrifícios do 

 ministério compensavam.   ___________________________________________

 __________________________________________________________________

6. Como Paulo se sentiu ao pensar nos companheiros de ministério? Colossenses

 4:7, 9,14 __________________________________________________________

 Teve o privilégio de trabalhar com irmãos que amava como Tíquico, Onésimo e 
Lucas. Chamou Timóteo seu filho amado (2 Tim. 1:2).

Porque a terra se encherá do conhecimento da 
glória do Senhor, como as águas cobrem o mar.

                                 Habacuque 2:14 


