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Pergunte aos presentes:

Você já recebeu uma visita que transformou a sua história e a de sua família?
Você já realizou uma visita que transformou a história de seus anfitriões?

Conforme apresentado no Dia da Visão, estamos retomando a estratégia Casas de Paz.  Através desta lição, temos 
o objetivo de levá-la para todas as células, desafiando os membros e frequentadores a abraçá-la. Que o Senhor nos 
abençoe!

O texto bíblico que inspirou a criação de Casas de Paz é o de Lucas 10.1-24. Vamos lê-lo juntos.

Esse texto nos diz que Jesus escolheu setenta dos seus discípulos, organizou-os em duplas e os enviou para as 
cidades e lugares para onde estava planejando ir. Ao chegarem a uma cidade ou lugar, eles deveriam procurar por 
uma casa que os recebessem. Sendo recebidos, deveriam se estabelecer nessa casa e sobre ela ministrar a paz, 
além de curar os seus doentes e anunciar o Evangelho do Reino. Com isso, Jesus intencionava preparar bases de 
hospedagem e apoio em cada uma das cidades e lugares que iria visitar para realizar a sua missão.

Semelhantemente, a proposta de Casas de Paz é que os membros e frequentadores da Central sejam organizados 
em duplas e procurem por uma casa que esteja aberta a receber visitas de ministração de paz, cura e anúncio do 
Evangelho, de modo que Jesus ali se estabeleça.

Pergunte aos presentes:

1. Quem aqui gostaria de ser usado por Deus para ministrar paz sobre uma casa?

As pessoas interessadas em Casas de Paz são chamadas de “discípulos da paz”. A única exigência para isso é que 
sejam convertidas a Cristo; como ministrará paz aquele que ainda não a tem? Quanto à organização das duplas, 
acontecerá no contexto da célula e será gerenciada pelo líder. As duplas deverão ser formadas por pessoas do 
mesmo sexo ou casais e pelos menos um dos integrantes deverá já ter sido batizado.

Formadas as duplas, o próximo passo será encontrar uma casa aberta ao Evangelho. Pergunte aos presentes:

2. Vocês conhecem pessoas que estariam dispostas a abrir suas casas para a ministração do Evangelho?

Essas pessoas, com base em Lucas 10.1-24, são chamadas de “filhos da paz”. Como encontrar um? Eis algumas 
sugestões:

• Esteja atento a pessoas com necessidades e desesperadas;
• Esteja atento a pessoas interessadas em coisas espirituais e a oportunidades que surgirem;
• Esteja atento a pessoas que já participaram de Dias do Amigo, Eventos de Colheita e Encontros com Deus e 
que não estão frequentando a célula;
• Esteja atento a pessoas que frequentam a Central e são os únicos crentes de suas famílias.

Formadas as duplas de discípulos da paz e encontrados os filhos da paz, os próximos passos a serem dados estão 
no folder “Casas de Paz” da Central. Leia-o e siga o passo-a-passo.

Uma última pergunta aos presentes:

3. Por que nós, enquanto célula e Central, deveríamos nos envolver com Casas de Paz?
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Há duas razões apresentadas pelo texto bíblico. A primeira está no versículo 2, que diz: “E lhes disse: ‘A colheita é 
grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para 
a sua colheita’. Vão! Eu os estou enviando como cordeiros entre lobos”. Há muitas pessoas em Belo Horizonte e 
região metropolitana precisando de paz, cura e salvação e são relativamente poucos os que têm suprido essas 
necessidades. A demanda é muito maior do que a oferta! Por mais que hoje tenhamos mais de mil células, há ainda 
muitas pessoas a serem ganhas. Assim, através de Casas de Paz, pretendemos aumentar a oferta de trabalhadores 
para a colheita e suprir mais uma parte dessa grande demanda. O Senhor está querendo nos enviar para isso. Diga 
sim ao seu chamado!

A segunda razão está nos versículos 17 a 20 e diz respeito à alegria da experiência de se ser usado por Deus para 
ministrar paz sobre as pessoas. Os setenta discípulos enviados voltaram alegres pelo privilégio de terem sido usados 
por Deus em sua obra. Nenhum outro trabalho vale mais a pena do que esse, pois sua recompensa é eterna. A 
Bíblia diz que Jesus veria o fruto do penoso trabalho de sua e ficaria satisfeito (Isaías 53.11) e o próprio Jesus disse 
que ajuntar tesouros no céu valeria mais a pena, pois esses são duradouros e permanentes.

Várias casas de paz serão estabelecidas em Belo Horizonte e região metropolitana nas próximas semanas e muitas 
pessoas receberão paz, cura e salvação. Você será um dos discípulos da paz? Diga sim a essa oportunidade que 
está diante de você! Seja sensível às pessoas que estão ao seu redor!

Seja um discípulo da paz;
Encontre um filho da paz;
Estabeleça uma casa de paz.
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Desafios

Sábado, 8 de março de 2014, 
de 8h30 às 17h30, IBC2
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e convidados especiais

Andréa Vargas

Ana Cláudia Machado

Palestras, workshops, comunhão 
e muito mais

www.ibcbh.com.br

Próximos Encontros

21 a 23 de fevereiro

Um �nal de semana
especialmente preparado 
para quem deseja ter um
encontro com Deus REDE VIVA

14 a 16 de março

REDE ÁGAPE

1º Dia da

de 10 a 23 
de fevereiro

Encontros de Oração:
• Segunda a sexta-feira, de 6h30 às 8 
horas, na IBC2 e IBC3, 
• Sábados, de 18h45 às 19h30, na IBC 2
• Domingos, de 9h30 às 10 horas, na IBC2
• Domingos, 30 minutos após o culto das 
18h, na IBC2 e na IBC3
• Vigília sexta-feira, 21/2, de 20 às 24h, 
na IBC2 e IBC3.

Acompanhe os devocionais pelo site: 
www.ibcbh.com.br ou adquira o seu livro de 
leitura.
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Como lidar com...

DA VIDA
Questões 

Encontro das Células de Jovens da Rede Dinamus

às 19h30, na IBC3
Rua Major Barbosa, 166, Santa Efigênia
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