Sermão Sugestivo para o Lançamento da Recolta
08 de Junho de 2013

Compartilhe
Amor e Esperança
Introdução
Leia: Isaías 52:6-8.
“Faz alguns anos, quando a campanha à presidência de Adlai
Stevenson (EUA) se aproximava do seu final, alguém conseguiu
uma fotografia do candidato que mostrava um buraco na sola de
um dos sapatos. Os jornalistas exploraram os sapatos gastos deste
homem importante. Os jornais falaram das centenas de quilômetros
que caminhou durante a campanha, das milhares de pessoas que
conheceu pessoalmente e da enorme quantidade de mãos que
apertou.”
Este homem, assim como outros que têm grandes ambições
políticas, reconhecem o valor dos contatos pessoais e da visitação.
Estes homens reconhecem que os contatos pessoais são vitais para
conseguir decisões favoráveis à sua causa.
Existe um paralelismo espiritual entre este incidente e a situação na
qual nos encontramos como adventistas e como cristãos.
1. Nossa Missão
Temos que colocar cada ser humano em contato com o evangelho
de Cristo.
Mateus 28:19-20 registra as últimas palavras de Jesus aos seus
discípulos. Sua ordem foi: “Ide”.
Esta comissão se amplia em outras referências bíblicas:
a) Isaías 32:20 – “Bem-aventurados sois vós, os que semeais junto
a todas as águas...”. As águas simbolizam “povos”, “multidões”,
“pessoas”.
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Ninguém deve ser passado por alto. Devemos alcançar os
vizinhos junto à nossa casa e os que estão distantes.
Ellen White afirma no livro Serviço Cristão, pág. 115: “Visitai
nossos vizinhos numa maneira amigável, e relacionai-vos com
eles. ...
b) O evangelho eterno deve ser pregado a todos. Apocalipse 14:6.
2. Qualquer tempo é apropriado para Compartilhar Amor e
Esperança
Em Eclesiastes 11:6 encontramos o sábio Salomão dizendo:
“Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão,
porque não sabes qual prosperará; se esta, se aquela ou se ambas
igualmente serão boas.”
Temos que semear a semente a qualquer tempo.
Não sabemos que contatos darão frutos.
Devemos deixar a decisão nas mãos de Deus.
Deus prometeu que Sua “Palavra não voltará vazia”.
“Assim será a palavra que sair da minha boca: não voltará para mim
vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a
designei.” Isaías 55:11.
O Novo Testamento sugere ocasiões na vida diária em que podemos
fazer contatos e semear:
a) No lar – Marcos 5:19 – “Vai para tua casa, para os teus. Anuncialhes tudo...”
b) Em hotéis ou pensões – Atos 28:23 – Ao chegar Paulo a Roma
“muitos foram ter com ele à pousada”.
c) Em lugares públicos – João 4:5-6 - Em Samaria, “junto ao poço
de água”.
d) Ao estar viajando – Atos 8:26-30 – Filipe e o etíope.
e) Nas praças – Atos 17:17 – “... também na praça, todos os dias...”
f) Nos escritórios de negócios – Marcos 2:14 – Levi na alfândega.
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g) Em reuniões sociais – João 2:1, 2 e 11 – Bodas de Caná.
h) Em todas as partes – Atos 8:4 – “... iam por toda a parte,
anunciando a Palavra...”
“Quanto mais de perto seguirmos o plano do trabalho missionário
esboçado no Novo Testamento, tanto maiores serão os resultados.”
E.G.White.
Sendo que nosso objetivo é alcançar todos com o Evangelho,
devemos seguir o plano divino, dando testemunho a “tempo e fora
de tempo.” II Timóteo 4:2.
O inimigo nos induzirá a pensar que o tempo e a ocasião não
são propícios (Eclesiastes 11:4) privando-nos de muitas bênçãos e
impedirá que alguma pessoa escute as boas-novas da salvação.
3. Os frutos virão
Temos plantado a semente de muitas maneiras (literatura,
evangelismo pessoal, série de conferências, através da televisão e
do rádio, Recolta, ASA, ADRA, Escolas, etc).
Às vezes, não vemos os resultados imediatos. Uns semeiam e
outros colhem. João 4:37.
Deus promete: “Sua Palavra não voltará vazia.”
Nos céus veremos os resultados de nossos humildes esforços, se
perseverarmos.
Deus declara que Ele fará prosperar nossos esforços se seguirmos
Suas instruções.
Uns plantam, outros regam, mas é Deus quem dá o crescimento. I
Coríntios 3:6.
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4. Semeando através da Recolta – a maior campanha missionária
da igreja.
Um plano bem sucedido é a Recolta:
a) A Recolta é um esforço consagrado para alcançar pessoas de
todas as classes e Deus é glorificado. Vamos ao encontro das
pessoas.
b) Tem-se demonstrado um sucesso: bênçãos a muitos e afluência
de recursos para a manutenção dos projetos sociais da igreja.
c) Deus toca no coração dos homens do mundo para, da sua
abundância, darem alguma coisa para o sustento de Sua
Obra. Isso acontece quando nos aproximamos sabiamente das
pessoas.
d) Quando as necessidades da Obra são apresentadas perante
aqueles que possuem bens e influência, eles podem fazer muito
para o avanço da Obra.
e) Pessoas ao serem informadas do trabalho, são despertadas e
procuram conhecer mais a igreja.
f) Temos perdido muitos privilégios em não realizar esse trabalho.
g) Temos que dar ao mundo a luz da verdade tal como se acha
revelada nas Escrituras e receber do mundo aquilo que Deus os
impele a dar em beneficio de Sua Causa.
Saia para o trabalho da Recolta com determinação. Faça oração.
Peça a iluminação de Deus para que coloque em seus lábios as
palavras certas.
Em cada contato deixe um folder, ou um folheto, ou um livro
missionário.
Se tiver oportunidade, ore com as pessoas. Suplique as bênçãos de
Deus por elas.
Compartilhe amor e esperança. Divida com as pessoas sua
experiência de vida. Faça a diferença na vida das pessoas.
Se os envelopes da Recolta não foram entregues nas unidades
da Escola Sabatina, você pode entregá-los agora.
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Desafio:
Faça pelo menos 10 contatos (entrevistas).
Estabeleça seu alvo, seu objetivo, sua meta.
Já imaginou quantas pessoas ouvirão falar da Igreja Adventista, do
trabalho social da Ação Solidária Adventista (ASA) e do Evangelho
de Cristo?
Já imaginou quantas pessoas terão a oportunidade de contribuir
financeiramente para o avanço da Obra de Deus?
Mais uma vez eu repito: Em cada contato deixe um folheto. A Recolta
é uma campanha missionária. É uma campanha de contato com as
pessoas.
Conclusão
Aceite o desafio de ir e semear a Palavra de Deus.
Sigamos o exemplo da Igreja Primitiva. Tal era seu fervor que
os inimigos os descreveram assim: “Estes que têm alvoroçado o
mundo, chegaram aqui.” Atos 17:6.
Faça sua parte. Confie na promessa de Deus.
“Não to mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes,
porque o SENHOR, teu Deus, é contigo por onde quer que andares.”
Josué 1:9.
Amém!
Pr. Laércio Mazaro

ASA – Ação Solidária Adventista
União Central Brasileira
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Conselhos do Espírito de Profecia

“...Um dos novos planos para atingir os incrédulos é a Campanha
da Recolta de donativos para as missões. Em muitos lugares,
nos poucos anos passado ela tem sido bem-sucedida, levando
bênçãos a muitas pessoas, e aumentando o fluxo de meios.
Homens e mulheres de todas as classes têm sido atingidos, e
glorificado o nome de Deus.” Evangelismo, p. 252 e 253.

“Se a obra é de Deus, Ele próprio proverá os meios para sua
realização.” Beneficência Social, p. 265.

“Poderíamos receber muito mais auxílio do que temos recebido
em muitos modos, se nos aproximássemos dos homens com
sabedoria, familiarizando-os com a nossa obra e dando-lhes uma
oportunidade de fazer aquilto que é nosso privilégio levá-los a
fazer para o avançamento da obra de Deus.” Testemunhos para
Ministros e Obreiros Evangélicos, p. 203.
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Orientações Para o Êxito da Recolta
1.

Ter a convicção de que trabalha para Deus e Sua causa.

2.

Visitar de preferência conhecidos. Arquivar a ficha do doador
para futuras visitas.

3.

Saber o nome da pessoa ou empresa visitada.

4.

Apresentar o trabalho na oficina, no escritório, na loja, dentro
de casa, etc... (nunca na rua).

5.

Evitar a palavra “Campanha”. Ela sugere pedido. Cria barreira
na introdução. Apresente-se em nome da Ação Solidária
Adventista, prestando informações das atividades realizadas e
agradecendo o apoio já recebido anteriormente.

6.

Conhecer bem o material de apresentação (informe, folder,
folheto, comprovante de doação). Segurança gera confiança!

7.

Apresentar o trabalho do geral para o particular; das atividades
realizadas no Brasil, no Estado e por fim na cidade onde está.

8.

Primeiramente agradeça o donativo do ano anterior.

9.

Solicitar de forma específica. Sugerir o valor esperado sem
vacilar, mas de forma equilibrada e cortês.

10. Pedir o donativo olhando nos olhos das pessoas.
11. Faça apelo apontando para os projetos que estão no folder.
12. Se a pessoa tem condições, não tenha medo de pedir um bom
donativo.
13. Portar documento pessoal.
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14. Tornar simpática a Campanha da Recolta, planejando com
antecipação, reduzindo o tempo de duração, valorizando a
participação individual.
15. Distribuir alvos por unidades, por duplas ou individual respeitando
o potencial de cada um.
16. Usar o efeito visual (painel) para estimular o trabalho.
17. Prestar um breve relatório positivo a cada sábado. O êxito de
uma unidade ou pessoa estimula outros.
18. O brinde pode ser usado, evitando distorções.
19. Passar semanalmente à tesouraria os valores recebidos, e esta,
por sua vez à Associação, para o devido controle.
20. Aplicar a fórmula do êxito: preparo + oração + trabalho = êxito!
A Recolta é recomendada pelo Espírito de Profecia
Serviço Cristão, 167
“Deus possui abundantes bens neste mundo, e colocou-os nas
mãos de todos, tanto dos obedientes, como dos desobedientes.
Ele está pronto a tocar no coração dos homens do mundo, mesmo
dos idólatras, para, de sua abundância, darem alguma coisa para
o sustento de sua obra; e Ele o fará logo que Seu povo aprenda a
aproximar-se sabiamente desses homens...”. Ellen G. White
Então...
• Saia para o trabalho da Recolta com determinação.
• Faça oração. Suplique a bênção de Deus. Peça a iluminação de
Deus para que coloque em seus lábios as palavras certas.
• Se tiver oportunidade, ore com as pessoas.
• Faça, pelo menos, 10 contatos (entrevistas).
Lembre-se: A Recolta é uma campanha missionária.
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