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Os 3 T’s
Quebra-gelo
Que tipo de serviço você gostaria de realizar no reino de Deus?

Tempo de cantar
Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência.

Leitura Bíblica
Mateus 9.35-38

Tempo de Compartilhar a Palavra 
 Certa vez, ouvi que, em qualquer grupo ou instituição, a média 
é que 20% das pessoas façam o trabalho dos outros 80%. Na igreja, 
infelizmente também é assim, caso contrário, Jesus não pediria que 
rogássemos por mais trabalhadores (v.38). Muitos deixam de fazer 
pois acham que não podem oferecer nada. Outros acreditam que têm 
o que oferecer, mas não sabem como. E há aqueles que realmente 
pouco se importam.
 Eu acredito que grande parte da falta de trabalhadores na seara 
se dá pelo mau uso que fazemos dos nossos 3 T’s:  tesouros, talentos e 
tempo.
 Tesouros - Nosso objetivo na vida não deveria ser ganhar 
dinheiro, mas sim usar do nosso sustento para ajudar os outros (Ef 
4.28).
 Talentos - não são apenas aquelas habilidades excepcionais que 
alguns poucos possuem.  Deus nos fez diferentes com um propósito.  
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Nossos talentos são as habilidades, paixões, sonhos, conhecimento e 
experiências que adquirimos ao longo da vida e que devem servir de 
modelo para aqueles que nos seguem.
 Tempo - Feliz é aquele que, nos dias de hoje, consegue 
administrar seu tempo com sabedoria! Somos cercados por “ladrões 
de tempo”: TV,  redes sociais de grupo de WhatsApp.  Quantas horas 
por dia você desperdiça nisso?
 Como discípulos de Cristo, somos convocados a sermos 
mordomos dos nossos 3 T’s. E, a partir da boa administração, investir 
no Reino de Deus.

Reflexão
1. Na sua opinião, por que faltam trabalhadores para a seara?
2. A autora da meditação apresenta os 3 T’s.  Qual deles você precisa 

observar mais para ser um bom mordomo de Cristo?
3. Alguém pode estar fazendo uma oração rogando a Deus por mais 

trabalhadores.  Que trabalho você pode realizar essa semana para 
ser resposta dessa oração?

Tempo de Orar
Compartilhe e as necessidades de oração interceda para que Deus 
desperte mais trabalhadores para servir na igreja local.

Tempo de Multiplicar 
Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração.

Tempo de Orar
Informar a Agenda da Igreja. Você encontra em pibsaoluis.org.br.
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