
 

 

Casas de paz, Uma Conquista de Dois em Dois! 
 

Você estava na célula semana passada? Você lembra qual foi o assunto que falamos? 
 
Introdução: na semana passada falamos sobre a boa semente em terreno ruim. Vimos a 
necessidade de o nosso coração ser uma terra boa, fofinha, para recebermos a palavra de 
Deus em nossas vidas. Muito bem, sabemos que a volta de Jesus Cristo pode acontecer a 
qualquer momento e por isso não podemos perder nenhuma oportunidade para falarmos do 
amor de Jesus para os nossos familiares, amigos, companheiros de trabalho, colegas de 
escola, vizinhos e até mesmo uma pessoa estranha que precisa de Jesus, Tt 2:11 e 1Tm 2:4. 
 
Texto-chave: Lucas 10:1-20. 
 
Chegou a hora de usarmos toda a unção que o Senhor tem derramado sobre nós! Vamos 
começar a nossa Campanha Casas de Paz (Evangelismo, Curas e Restauração), a nossa 
inspiração está no capítulo 10 de Lucas, quando Jesus envia setenta de seus discípulos para 
precedê-lo, encontrando casas que estivessem abertas para receber a paz de Deus. Agora 
somos nós que vamos ir de dois em dois ou de duas em duas, até as pessoas conhecidas 
para que Jesus possa restaurar na vida delas a paz que por um motivo ou outro havia se 
perdido. 
 
1)  A PRIMEIRA COISA A COMPREENDER É QUE ESTAMOS SENDO ENVIADOS PELO 
SENHOR. O versículo 1 nos diz que Jesus “designou” aqueles discípulos, ou seja, incumbiu-
lhes de uma missão. Embora eles não tivessem até então nenhuma experiência em pregar o 
evangelho, agora estavam ordenados e respaldados pelo Senhor para saírem em busca dos 
filhos da paz. Você também pode fazer parte desta ação e ser um grande canal de bênçãos 
para os seus familiares, amigos e vizinhos. 
 
Você quer fazer parte de uma dupla para juntos fazer a campanha na casa de algum amigo 
ou familiar? 
 
2)  Estamos indo na autoridade do nome de Jesus, não somos nós apenas, mas o Senhor 
Jesus vai junto conosco (Mc 16:20), operando poderosamente para que as pessoas que 
serão visitadas por nós sejam ainda mais abençoadas! 
 
Você crê que Jesus pode usar você?   
 
3)  UMA VEZ QUE JESUS VIU COM QUEM REALMENTE PODIA CONTAR, ENVIOU-OS DE 
DOIS EM DOIS. 

Vamos organizar as duplas para orarem juntos e fazerem uma lista de pessoas que 
serão abordadas com a proposta de que abram suas casas para receber a paz de Deus.  

 
Você não vai ficar de fora deste mover, vai? 
 

Conclusão: Deixa Deus usar a sua vida! Eu tenho certeza de que você conhece pelo menos 
uma pessoa ou uma família que está sofrendo, precisando de paz. Deixe Jesus usar você 
como um canal de bênção para esta pessoa ou esta família! Tenha certeza de que o fim será 
semelhante ao dos discípulos que Jesus enviou: “Voltaram os setenta cheios de alegria, 
dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome” (Lucas 10:17). 



 

                


