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Base bíblica:

“Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele
ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o Reino
e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das
pessoas.
Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela
gente porque eles estavam aflitos e abandonados, como
ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: A colheita é
grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao
dono da plantação que mande mais trabalhadores para
fazerem a colheita (Mt 9.35-38).

“E, se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a
vossa paz; e, se não, voltará para vós” (Lc 10.6)
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Uma estratégia. 
Registrado em Lc 10; Jesus chama os setenta discípulos. Estes ainda são inexperientes, “novos”
convertidos, mas o Mestre os envia de dois em dois em uma missão; pregar o evangelho nos lares,
nas casas que se abrissem a eles e pessoas que estivessem abertas para receber a presença do Senhor
em seus lares.
Nesta casa seria ministrada a paz de Jesus e certamente estas famílias se tornariam discípulos de
Cristo. “E, se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz; e, se não, voltará para
vós” (Lc 10.6). Se o dono da casa é filho da paz, logo sua casa é lar de paz, então, esta casa é uma
base de operação do reino de Deus. A dupla precisava encontrar uma casa, estabelecer
relacionamento, ensinar àquela família e as pessoas da região. Curar as enfermidades, expulsar
demônios..., até que Jesus chegasse, (até que Jesus tornasse Senhor daquele lar).

OS RESULTADOS. 
Todos retornaram “possuídos de alegria”. “E voltaram os setenta com alegria, dizendo: Senhor, pelo
teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás, como raio, cair do céu. Eis
que vos dou poder para pisar serpentes, e escorpiões, e toda a força do Inimigo, e nada vos fará
dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos; alegrai-vos, antes, por estar
o vosso nome escrito nos céus (Lc 10.17-20).

PREPARAÇÃO. 
No período de um mês ou pouco mais, vamos falar e ministrar a estratégia para toda a igreja, orar
neste sentido. Incentivaremos os irmãos a buscarem em Deus qual á pessoa mais indicada a formar
dupla com ele. importante que seja uma pessoa do próprio Grupo Familiar.
A dupla deve estabelecer o alvo, focar na família que será ministrada através deles. Orar muito, pois o
foco principal é salvação de vidas.
Uma lista com as famílias propensas a aceitarem a campanha poderá ser feita pela dupla. No topo,
poderão colocar os lares que certamente aceitarão a proposta. Caso no haja um filho da paz naquele
lar, a dupla deverá seguir para outra família.
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OUTRO CRITÉRIO PARA BUSCAR A CASA DE PAZ.
Trabalhar na necessidade da pessoa. Jesus sempre perguntava: O que queres que te faça? Jesus era
enfático, pois Ele tem o que a pessoa necessita. Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de
médico, e sim os doentes (Mt 9.12). Se a pessoa compartilhar algum problema, eis aí a porta se
abrindo, Jesus é quem pode dar forças, curar, abençoar e salvar. Pergunte à pessoa se ela aceita que
seja feita uma campanha a fim de buscarem a Deus e assim confiarem que o Senhor dará o
direcionamento certo àquela situação.
Ao nosso redor sempre encontraremos pessoas necessitadas e outras que já foram tocadas pelo
Senhor, apenas estão esperando alguém que cuide delas espiritualmente e mostre o que a Bíblia
ensina.
Este é um trabalho que deve ser feito com a igreja e com os G.F’s., com treinamento e orientação de
como fazer o passo a passo.

REUNIÃO DE ENVIO. 
Deve ser marcada uma reunião especial, toda a igreja acompanhada da liderança, com o propósito de 
orarem para que o Senhor confirme esta campanha nos lares com sinais, maravilhas, prodígios, 
muitas almas, e famílias alcançadas para Jesus.

CRITÉRIOS PARA A DUPLA DE TRABALHADORES. 
Que sejam cristãos compromissados com o Senhor Jesus, com a liderança do ministério e com o
pastor local, dispostos a trabalhar para ganhar almas para Jesus e depois de ganhá-las, continuar
cuidando destas vidas no discipulado, pela revista de discipulado do ministério CENB. Obedecendo ao
que Jesus disse para fazer, pregar e ensiná-las a obedecer a tudo quanto Ele ensinou.
Será um período de cinco semanas evangelísticas, então quanto mais pessoas estiverem dispostas, 
melhores serão os resultados (queremos que toda a igreja esteja envolvida).                                                  
É recomendado que os mais experientes formem dupla com os menos experientes, desta forma será 
melhor para todos e ainda teremos os novos convertidos treinados na prática.                                                 
Ganhar almas é uma tarefa para todo cristão, portanto todos devem estar envolvidos. A estratégia é 
simples e as ministrações também, por isto todos que estiverem dispostos podem ser envolvidos. 
Falaremos de Jesus.                                                                                                          
Importante que seja definido quem é o líder da dupla, pois este ficará responsável pelo relatório, e 
contato com a família. A base para isto é a maturidade, ousadia, compromisso... Não significando que 
só um fará o trabalho, devem ser os  dois fazendo juntos, inclusive na direção das reuniões nos lares. 
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Orientações às duplas.
•Em quantos lares a campanha pode ser feita?
Tendo disposição para fazer em mais de uma residência e em dias diferentes, sem problemas. O
programa evangelístico terá a duração de cinco semanas, portanto, é possível que seja feito em mais
de uma casa.
Antes de combinar com as famílias, tenha uma conversa com sua dupla para se certificarem de que
conseguirão cumprir com a demanda.
•As famílias não cristãs, ou de desviados são os focos deste trabalho evangelístico. Não focamos
pessoas de outras denominações ou de nossa própria igreja, o programa é totalmente evangelístico.
•O desafio é para todos da igreja, mas não é obrigatório. Pregar o evangelho é para quem não se
envergonha.
Não é inteligente reunir mais de três ou quatro pessoas da igreja na casa de paz, pois além de ser
“muita” gente para este foco de evangelismo, pode ser que a casa seja pequena.
•Os líderes de G.F’s. devem acompanhar os participantes no decorrer do programa e motivá-los.
Importante que marque a cada quinze dias em média, uma reunião para ouvir os relatos, orientar e
orar por eles.
•DE PAZ NO LAR À GRUPO FAMILIAR. Se ao final da casa de paz o anfitrião quiser que continue este
trabalho em sua casa, o que fazer? Trabalhar o líder em treinamento para assumir o G.F naquela
residência. Não sendo possível, estas pessoas devem ser encaminhadas para o G.F’s já formados.
• Após acabar a campanha tudo será retomado normalmente. Os G.F’s continuam se reunindo onde
sempre se reuniram e trazem as novas vidas que foram alcançadas para Jesus, e agora segue o
cuidado no discipulado desta ovelhas, do encaminhamento para o batismo, etc.
•O líder da casa de paz pode se tornar o líder de grupo familiar, no lar de paz? Se este for o desejo da
família, sim, desde que passe ou tenha passado pelo treinamento de líderes para grupos familiares na
igreja (E.B.D), esteja preparado, e preencha os critérios e requisitos de ser um líder.
* Ler apostila de treinamento de líderes

COMO FAREMOS.                                                                                                                
1º Nosso Objetivo é: Ganhar almas e cuidar bem delas, ensiná-las a obedecer a Jesus, fundamentado 
no IDE. “Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo; ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que e estou 
convosco todos os dias, até à consumação dos séculos” (Mt 28.19-20).
2º Vamos começar por nossa Jerusalém (o meu vizinho, parentes, amigos). “Mas recebereis a virtude 
do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em 
toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra” (At 1.8).   
3º Será uma campanha de cinco semanas. Este é nosso foco, e dentro deste tempo, orar, jejuar, 
convidar esta família para nossos cultos na igreja e para os G.F’s, em cinco semanas alcançar esta 
família para Jesus.
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REUNIÃO É FUNDAMENTAL.
1º Vamos dar o exemplo de Cornélio (Atos 10) que antes de Pedro chegar, convidou seus amigos,
familiares e vizinhos para serem abençoados. Neste primeiro dia vamos orientar para que assim como
Cornélio esta casa seja um local de benção para toda família, amigos e vizinhos. Portanto, a dupla
deverá ir com os moradores da casa, convidar os parentes e vizinhos mais chegados, para
participarem destas cinco semanas de busca. E durante a semana, incentivar para que a família
continue convidando. Se a pessoa for retraída pode até perguntar se ela autoriza ligar para alguém
que acredite que possa participar da campanha.
2º O numero de pessoas não deve ser fator de motivação ou desmotivação, se houver uma pessoa, é
o suficiente. É claro que trabalhamos para ter o maior numero possível, mas o Senhor Jesus disse que
uma vida vale mais que o mundo todo, e que onde estiver dois ou três Ele estará presente.
Esta família vindo à igreja deve ser apresentada à liderança e receber uma oração dos pastores.
Valorize, demonstre cuidado, dê atenção e então aumentam as chances de a pessoa permanecer na
igreja.
3º A reunião no lar deve ser prática e objetiva, mas com muita unção, motivação. Sempre no fim da 
reunião orar pela família. Deve ter duração de até 45 minutos, com dia e horário marcado. Devem ser 
estabelecidos de acordo com a conveniência das pessoas do lar.
4º Estratégia de evangelismo. Como um pescador que lança a rede, a joga aberta, depois puxa de 
volta para unir e então reuni todos novamente, vamos laçar a rede aberta para depois juntá-la (Mt
13.47-48).                                                                                      

PREPARAÇÃO PARA O ENVIO.     
Sobre as desculpas: É “natural” encontrar pessoas que acharão todo tipo de desculpas para não fazer 
o trabalho e outros que até se comprometem, mas não cumprem (Lc 9.57-62). “Quem começa a arar 
a terra e olha para trás não serve para o Reino de Deus”. Fica claro que houve um grupo de pessoas 
que começou, mas voltou atrás.                                                                                               
a) Houve aqueles que não quiseram abrir mão da comodidade (Lc 9.57-58).                                                                  
Se não está disposto a pagar o preço, abrir mão do conforto, regaçar as mangas e trabalhar, 
certamente não se envolverá.
B) O outro queria priorizar a morte (Lc 9.59-60). Não significa dizer que seu pai estava morto, e sim 
que ele estava querendo dar a desculpa. “Depois que resolver os meus problemas, poderei fazer”, 
“tenho muito que fazer, não tenho tempo para isto”. Esqueceram da orientação de Jesus: “Mas buscai 
primeiro o Reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas” (Mt 6.33).
c) Motivos para desculpas é o que não falta (Lc 14.15-24). 
d) Falta de perseverança. “Jesus respondeu: Quem começa a arar a terra e olha para trás não serve 
para o Reino de Deus” (Lc 9.62). É por causa deste tipo de pessoas que Jesus está perguntando hoje, 
VOCÊ ESTÁ DISPOSTO A SER UM CEIFEIRO DA ULTIMA HORA? Você é dos que retrocedem ou dos que 
avançam? Está disposto a tomar o arado e ir até o fim com o seu compromisso?
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DEIXA DEUS TE USAR. Treinamento.
O senhor Jesus ao enviar os seus 72 discípulos disse que eles poderiam encontrar casas que não
receberiam a paz, mas nem mesmo isto deveria pará-los; disse que a paz voltaria para eles. Estava
dizendo, vai para a próxima, tem gente que está precisando e está aberta.
Importante entender que existem sementes que não germinam, mas isto não faz com que o
semeador pare de semear. Continue semeando (Ec 11.6). Os discípulos certamente encontraram estes
e outros obstáculos, mas veja que ao voltarem estavam entusiasmados com o que havia acontecido, o
resultado positivo era muito mais significativo do que todas as intempéries que eles enfrentaram
“Então, regressaram os setenta, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos
submetem pelo teu nome! Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago”
(Lc 10.17-18).

JESUS RECONHECE QUE DE FATO FOI PODEROSO. Eles venceram as barreiras e Satanás caiu do céu
segundo as palavras de Jesus, Satanás perdeu campo e deixou de influenciar muitas vidas e famílias
que ele aprisionava. Assim será conosco em nome de Jesus! Ele é o mesmo, não mudou.
O segredo de permanecer na mesma casa: “Fiquem na mesma casa e comam e bebam o que lhes
oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para
outra” (Lc 10.7). Jesus buscava lares em que o evangelho não fosse apenas de passagem, mas um lar
permanente, em que Ele mesmo viria depois e faria daquele lar um local de sua permanência. “E,
depois disso, designou o Senhor ainda outros setenta e mandou-os adiante da sua face, de dois em
dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir” (Lc 10.1).
Demonstra claramente que foi uma missão que levou tempo. Jesus os enviou de dois em dois para
que estes preparassem o terreno, ministrassem cura, libertação e paz na residência. Ele chegaria logo,
logo.

Uma questão de matemática: 72 discípulos de dois em dois, 36 duplas. Se Jesus fosse em uma casa
por dia, levaria mais de um mês, considere a distancia, o transporte, dificuldades de acesso a estas
cidades, lugares, etc. Fica claro que esta campanha de evangelização de Jesus levou o tempo de
algumas semanas “E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o
obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa” (Lc 10.7).
Até que Jesus chegasse, a orientação Dele era, permaneçam na casa, não andeis de casa em casa. Ou
seja, estes discípulos estavam trabalhando neste lar, nesta casa, nesta localidade para a chegada de
Jesus. Veja, era estabelecido um relacionamento com a família, e a partir desta família ser alcançada é
que aquela localidade seria alcançada. Ele estava trabalhando um ponto de partida, uma base para
pregar o evangelho e manifestação dos sinais naquele local.
Enquanto os discípulos estivessem naquele local deveriam primeiro levar a paz à residência “Paz seja
nesta casa”, e então permanecer naquele lar, sem ficar de casa em casa, comer e beber o que
colocarem na mesa, curar os enfermos e anunciar que é chegado o reino de Deus.
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Em questão de dias o Senhor Jesus se apresentava naquela residência junto deles. Este é o nosso
propósito nas próximas semanas, iremos de dois em dois e encontrar lares que estejam abertos para
receber a paz de Jesus. Focaremos neste lar por cinco semanas, e instituiremos nesta residência uma
base para proclamação do evangelho e a chegada de Jesus nestas vidas e famílias.

A FÉ EM OPERAÇÃO. “E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias; e a ninguém saudeis pelo
caminho” (Lc 10.4). Com isto Jesus está dizendo, confie completamente na ação de Deus, não em
provisões e capacidades humanas. Importante saber que os discípulos de Jesus neste momento, são
homens que de certa forma são “novos convertidos” e que esta é uma missão desafiadora para eles.
Mas Ele está dizendo não confiem na provisão que vocês podem pensar ter ou não ter, mas creiam
que o Pai estará com vocês e irá capacitá-los a isto.
Não seja tímido, ou não pense que você não é capaz; quem capacita é Deus. Mas você precisa se
dispor a fazer.
Certamente entre os discípulos havia quem nunca tinha expulsado um demônio, mas que o Senhor
estava os enviando na autoridade do Seu nome e poder, eles creram no que Jesus disse e por isto a
campanha deles foi um sucesso (Lc 10.17). Olha o que Jesus disse quando os enviou “Quem vos ouve
a vós a mim me ouve; e quem vos rejeita a vós a mim me rejeita; e quem a mim me rejeita, rejeita
aquele que me enviou” (Lc 10.16). É no nome Dele, e representando a própria pessoa de Cristo que
faremos este trabalho e teremos resultados poderosos.

SATISFAÇÃO DE SER UM VASO USADO. “E voltaram os setenta com alegria, dizendo: Senhor, pelo
teu nome, até os demônios se nos sujeitam” (Lc 10.17). OUTRA VERSÃO 17 Então, regressaram os
setenta, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu
nome!
Não fique olhando as dificuldades e questões que você enxerga para que não venha fazer, veja a
possibilidade que Deus está te dando para ser instrumento dele e para manifestação no nome do Seu
poder. Creia e se disponha a fazer, o restante é com Ele. Quem faz milagres, liberta, restaura,
convence... é Ele. Nossa missão é fazer a vontade Dele. Veja, não devemos apenas saber o que
precisamos fazer, precisamos agir “Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes,
enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-
se ao homem que contempla, num espelho, o seu rosto natural” (Tg 1.22-23);
Não adianta apenas ouvir e não praticar “Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as
pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha; e caiu a
chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não
caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as
pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia; e caiu a
chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela
desabou, sendo grande a sua ruína (Mt 7.24-27).
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AS DIFICULDADES. Encontrariam muito trabalho (Lc 10.2); pessoas difíceis v.3, possíveis portas
fechadas (10-11), enfermidades, resistência de demônios (Lc 10.17). Isto não os amedrontou, pois
faziam no nome do Senhor Jesus.
O prazer de servir e a satisfação em fazer a vontade de Deus superam todas as dificuldades, a
obediência gera prazer (Hb 12.2); a colheita produz alegria (Sl 126.6; III Jo1.4); a conversão de pessoas
deixa todo e qualquer cristão verdadeiro muito alegre (At 11.22-23).

DICIPULOS EM AÇÃO, QUEDA DE SATANÁS (Lc 10.18).
Quando alcançamos uma família para Jesus, Satanás perde aquele lugar, perde aquelas vidas, perde a
família. Que maravilha! Você quer atingir o inimigo? Quer acertar o alvo? Quer ver a derrota de
impérios malignos? Conquiste vidas, famílias, localidades para Jesus. É Jesus quem diz, eu vi Satanás
cair do céu. Jesus vai reafirmar “Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e
sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-
vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus”
(Lc 10.19-20). Mas o que tem de mais precioso em tudo isto são as vidas, almas, nomes sendo
arrolados nos céus. Vidas são o que tem de mais precioso e é este o nosso foco, alcançar a casa,
família para Jesus.
Existe um interesse especial do Senhor na casa de cada pessoa, (Ap 3.20) ele bate em cada casa. A
promessa que o Senhor deixou a Abraão é: "... e em ti e na tua semente serão benditas todas as
famílias da terra” (Gn 28.14). Veja que desde o inicio o foco do Senhor Deus é através das famílias,
em Atos dos Apóstolos (5.42) foi assim que nasceu a igreja. É nosso dever levar Jesus para os lares, às
famílias, (Lc 10.1,2,5-7). Ao nos enviar, é o próprio Jesus quem está indo aos lares através de nós (Lc
10.16; Mt 10.40-41). Os filhos da paz são os que recebem os enviados de Jesus para levar a paz (Lc
10.5-7). No período de cinco semanas estudaremos a bíblia e veremos o que Jesus fez e faz na casa
em foi recebido.
PRIMEIRO CONTATO COM O FILHO DA PAZ.

1. O primeiro contato é muito importante para alavancar o trabalho na casa da pessoa que abriu a 
porta para torna-se uma Casa da Paz.
2. A equipe de semeadores deverá estar bem informada da visão do trabalho e com segurança de 
tudo que fará.
3. A pessoa que abriu a sua casa está interessada em algum beneficio para o lar, esperando que Deus 
faça alguma coisa boa pela sua família.
4. Nós temos total segurança e confiança de que Deus está interessado em abençoar uma vida que se 
dispõe a abrir a sua casa para o evangelho.
5. Podemos ver o resultado do trabalho nas casas de paz, cremos que o mesmo acontecerá em nossos 
dias. Então tenha fé e faça o trabalho com confiança e amor, pois os resultados certamente virão e 
faremos uma grande colheita.



10

Temos esta segurança pela Palavra de Deus, que quando Jesus comissionou os setenta discípulos,
disse: “E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de
seu salário. Não andeis de casa em casa...E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: É
chegado a vós o reino de Deus...E voltaram os setenta com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome,
até os demônios se nos sujeitam.”

COMO FAZER O PRIMEIRO CONTATO?
1. Levar uma palavra de Esperança para o Anfitrião.
“Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de
vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem!” (Mateus 7.11).
“tu lhes dás, e eles o recolhem, abres a tua mão, e saciam-se de coisas boas.” (Salmos 104.28).
Diga para o anfitrião que Deus quer fazer coisas boas para ele e a Bíblia deixa claro esta verdade.
Afirme que nestas cinco semanas vão estudar a Palavra e orar a Deus para descobrir os tesouros que
Deus tem para eles.
“Dar-te-ei os tesouros escondidos, e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o
Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome.” (Isaias 45.3).
2. Explicar que você é um enviado de Deus para a casa Dele.
“E como pregarão se não forem enviados? como está escrito: Quão formosos os pés dos que
anunciam o evangelho de paz; dos que trazem alegres novas de boas coisas.” (Romanos 10.15).
Fale com toda determinação e fé, que você esta ali para fazer a obra de Deus, e diga-lhe, que quem
recebe um enviado de Jesus é como se recebesse o próprio Jesus. Leia (Mateus 10.40) – “Quem vos
recebe, a mim me recebe; e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou.”
3. Diga que é um grande privilégio e honra a atitude que ele teve de abrir a sua casa para Jesus.
“E, quando entrardes nalguma casa, saudai-a; E, se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz;
mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz.”(Mateus 10.12,13).
Explique para o anfitrião que a casa dele foi considerada digna de receber o titulo de “Casa da Paz”. E
com certeza isto trará grandes bênçãos para ele.
O semeador tem que estudar muito bem a mensagem e levá-la com muito entusiasmo e fé.

O QUE MINISTRAR NA CASA DE PAZ.
ORIENTAÇÕES: Esteja seguro da palavra e bem preparado para falar do texto ou tema proposto.                                  
O texto chave deve ser lido e explanado com clareza.
Mantenha o horário, não deixe ultrapassar uma hora para que na outra semana todas as pessoas 

estejam novamente. Os assuntos são simples, por um motivo; para que todos os irmãos possam fazer 
este trabalho.  Nosso objetivo nas reuniões, é lutar ao lados das pessoas em função do problema 
delas, então não se esqueça de orar junto destas pessoas acerca dos desafios que estão enfrentando.
Tendo alguma dúvida ou dificuldades, fale com seu líder ou pastor.                                                           
Ao término de cada reunião sempre motive as pessoas a convidar seus amigos e familiares para 
participarem na próxima semana.
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1ª MINISTRAÇÃO.

Comece agradecendo a oportunidade que Deus tem dado de estar junto de famílias tão queridas,
agradecendo pela vida do anfitrião que abriu a sua casa para este momento tão especial, dando boas
vindas a todas as pessoas presentes. Explique que o propósito é buscar a Deus juntos por cinco
semanas neste lar. Faça uma oração de compromisso acerca dos cinco dias da campanha com todos
os presentes e com a entrega no culto todos juntos na igreja. Definam a data.

INTRODUÇÃO.
Zaqueu era um cobrador de impostos, não era bem visto pela sociedade, mas ao ver a oportunidade
de conhecer a Jesus, não deixou esta oportunidade passar.
Jesus tem prazer em se revelar a todos que desejam conhecê-lo.
Depois desta ocasião, do primeiro encontro, a vida de Zaqueu e sua família já não foram mais a
mesma.
Da mesma forma que a salvação chegou a Zaqueu quando permitiu que Jesus entrasse na casa,
cremos que o Senhor fará neste lar.

TEMA – HOJE CHEGOU 
SALVAÇÃO NESTA CASA. Lc

19.1-10

A) Zaqueu tinha um intenso desejo de conhecer Jesus. Lc 19.1-4;                                                                                
Quando de fato estamos carentes e desejosos da ajuda de Deus, nós O buscamos de todo o 
coração.  Diante disto o Senhor Deus nos garante, “13 Vocês vão me procurar e me achar, pois 
vão me procurar com todo o coração. 14 Sim! Eu afirmo que vocês me encontrarão...” (Jr 29).                                  
Zaqueu teve vários motivos para não ir até Jesus: Estatura, sua má fama com o povo, sua 
colocação, ter que se expor subindo em uma árvore... Isto tudo mostra o tamanho do empenho 
de Zaqueu, da necessidade e determinação acerca da busca do encontro com Jesus.                                                       
Assim devemos ter a mesma motivação para buscar ao Senhor Jesus.

B)  O interesse de Jesus por Zaqueu, de entrar em sua casa. “Quando Jesus chegou àquele lugar, 
olhou para cima e disse a Zaqueu: – Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa (Lc
19.5). Jesus vê o desejo de Zaqueu em conhecê-lo, seu coração sincero e esforço para vê-lo. Vendo 
esta atitude no ser humano Ele sempre dará mais do que pedimos ou pensamos (Ef 3.20); Veja o que 
disse Jesus: “Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim; e o que vem a mim, de modo nenhum o 
lançarei fora” (Jo 6.37).                                                                                                                       
Quando manifestamos nosso desejo em conhecer a pessoa de Jesus, Ele, além de querer nos 
transformar como indivíduos desejará entrar em nossa casa e família para transformá-la. 
Veja o que disse o apóstolo Paulo ao carcereiro: “Creia no Senhor Jesus e você será salvo – você e as 
pessoas da sua casa” (At 16.31).
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C) A prontidão em receber Jesus em casa. “Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa, com
muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar: Este homem foi se hospedar na
casa de um pecador!” (Lc 19.6-7). Quando a alma do homem está desejosa em buscar a Deus, este
abre não apenas a porta do seu coração, mas também a porta de sua casa, não se preocupa com o
que outros podem dizer ou achar, mas foca em estar com Jesus com muita alegria.
As pessoas que comentavam não podiam resolver os problemas de Zaqueu, Jesus podia, por isto 
olhou para Jesus e ouviu o que Jesus dizia, ao invés de olhar e dar ouvidos aos que resmungavam.

D) Onde Jesus entra, tudo é transformado. “Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: – Escute, Senhor,
eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E, se roubei alguém, vou devolver quatro vezes
mais” (Lc 19.8). Jesus é santo, e diante de Sua santidade Zaqueu vê o quanto é pecador, assim como
todo homem é pecador; “Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus” (Rm 3.23).
Zaqueu reconhece o seu erro, se arrepende e confessa a Jesus como Senhor de sua vida, pois
entendeu que só Jesus pode salvar. “E não há salvação em nenhum outro; porque abaixo do céu não
existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos” (At
4.12).

E) O maior benefício que um lar pode receber de Jesus. “Então, Jesus lhe disse: Hoje, houve salvação
nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar
o perdido” (Lc 19.9-10). A salvação em Cristo é o maior benefício que o lar pode receber, mas
certamente não para na salvação, se Ele já nos deu em Jesus o que existe de mais precioso, a
salvação; não deixará de nos dar as que são menores. “Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se
Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por
todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?” (Rm 8.31-
32).

CONCLUSÃO.
Zaqueu não restringiu sua esperança em Jesus apenas na solução de problemas passageiros, abrindo
sua casa para Jesus, ele estava expressando que o Cristo era bem vindo em sua vida e família, então
reconheceu a Jesus como o seu Senhor e não mais a Cesar (governo Romano), diante disto a salvação
o alcançou, pois a promessa era para ele também.
Conosco não é diferente, precisamos abrir as portas de nossa casa para Jesus e reconhecer que Ele é

o Senhor de nossa vida, para que aqui também haja salvação. “Porque com o coração se crê para
justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação” (Rm 10.10).
Ele bate à porta do nosso coração, depende de nós abrirmos ou não. “Eis que estou à porta e bato;

se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo”
(Ap 3.20).

Ouça as necessidades e pedidos de oração de cada pessoa presente, ore por todos, intercedendo a Deus pela provisão e
milagre na área que se faz necessária. Abra a oportunidade se alguém quer entregar a sua vida para Jesus, não seja muito
insistente, é o Espírito Santo quem convence. Faça uma oração final com os que decidirem, não havendo, ore entregando a
vida de todas as pessoas aos cuidados do Senhor e peça Sua benção no decorrer da semana sobre todos. Entregue ao
anfitrião da Casa o envelope para que seja feito o pedido de oração.
Convide a todos para estarem no próximo culto na igreja, diga hora e dia do culto, deixe claro que é uma honra para nossa
igreja e líderes recebê-los, esperamos desejosos e fazemos questão em conhecê-los.
Afirme que na próxima semana no mesmo dia e horário estarão juntos novamente e se quiserem podem convidar mais
pessoas, e alerte sobre a importância de não quebrarem a campanha.
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2ª MINISTRAÇÃO.

TEMA – QUE A PAZ ESTEJA 
NESTA CASA - Lc 10.5-6.

Lucas 10.5 Quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação: “Que a paz esteja nesta
casa!” 6 Se um homem de paz morar ali, deixem a saudação com ele; mas, se o homem não for de
paz, retirem a saudação.

INTRODUÇÃO
PAZ não significa apenas ausência de guerra, inimizade e brigas, mas inclui também tranqüilidade,
segurança, saúde, prosperidade, bem-estar material e espiritual para todos.
É isto que buscaremos juntos durante esta campanha. Para iniciarmos, começaremos falando sobre
este assunto tão importante, desejado e necessário para os nossos dias, a paz.
Definição de paz: O dicionário da língua portuguesa define como: 1- Estado de um país que não está
em guerra; tranqüilidade pública. 2- Repouso, silêncio. 3- Tranqüilidade da alma. 4- união concórdia
nas famílias. 5- Sossego, paz de alma: pessoa bonacheirona, inofensiva, pacifica.
No hebraico a palavra para paz é “SHALOM”, que não significa apenas ausência de guerra e conflito, é
harmonia, plenitude, firmeza, bem-estar e êxito em todas as áreas da vida.

1 - Onde encontrar a paz? No mundo em que vivemos podemos ver pessoas aflitas e sem paz, com
isto muitas buscam a paz em tantas coisas e não encontram. Outras culpam o sistema, a política, o
governo, falta de segurança a saúde, e até mesmo familiares, a lista é grande.

A) A origem da perda da paz. Após o pecado de Adão e Eva, estes se esconderam de Deus (Gn 3.8)
por causa do pecado. Quando o Senhor perguntou a eles o que havia acontecido, começou o jogo
de empurra, empurra (Gn 3.12), Adão jogou a culpa para Eva, que jogou para serpente. Na
verdade o que precisavam era reconhecer que tinham errado. Aqui temos o inicio das divisões e
contendas (Gn 3.15), falta de paz entre os relacionamentos, começando no relacionamento do
homem com Deus, pois este ao ouvir a voz de Deus se escondeu.

B) O príncipe da paz. Isaias 9.6 Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; o governo está
sobre os seus ombros; e o seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da
Eternidade, Príncipe da Paz; 7para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o
trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça,
desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto.

C) Jesus é o príncipe da paz. Na ocasião do nascimento de Jesus a declaração dos anjos é que nasceu
o Salvador, o Príncipe da Paz que traz a paz na Terra entre os homens. Lc 2.8 Havia, naquela mesma
região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. 9 E
um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles; e
ficaram tomados de grande temor.
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10 O anjo, porém, lhes disse: Não temais; eis aqui vos trago boa-nova de grande alegria, que o será
para todo o povo: 11 é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor.
12 E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura.
13 E, subitamente, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e
dizendo:
14 Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem.

2 Paz com Deus. Ef 2.12-18
O Pecado nos separa de Deus. O pecado faz com que o homem se afaste de Deus (Is 59.2 Pois são os
pecados de vocês que os separam do seu Deus, são as suas maldades que fazem com que ele se
esconda de vocês e não atenda as suas orações.)
Jesus foi quem trouxe a reconciliação de paz entre os homens e dos homens com Deus. 13Mas
agora, unidos com Cristo Jesus, vocês, que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele
pela morte de Cristo na cruz. 14Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-
judeus um só povo. ... Foi assim que ele trouxe a paz. 16Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a
inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou
de volta para Deus.
Antes de ir à cruz, Jesus deixou uma promessa aos seus discípulos, a paz, como herança perpétua
(João 14.27 Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe
o vosso coração, nem se atemorize.)
Assim como Ele enviou os 72 discípulos para levarem a paz aos lares, nós estamos aqui hoje para
trazer esta paz, à vida, e, à casa de vocês.
A paz de Jesus. A quem tem Jesus como o Senhor de sua vida, é garantida uma paz que excede o
entendimento humano. É possível passar pelos momentos mais difíceis da vida, os mais conflitantes,
os mais confusos... Todos em perfeita paz. Para isto precisamos do Senhor da paz, do Príncipe da Paz,
JESUS.

CONCLUSÃO.
A bíblia diz em Filipenses 4.6 Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam
conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. 7 E
a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em
Cristo Jesus. Por isto neste momento vamos orar juntos, diga a Deus o que está tirando sua paz e
peça para que o Príncipe da paz venha habitar em sua vida, trazendo desta forma a paz que excede o
entendimento humano.
Ouça as necessidades e pedidos de oração de cada pessoa presente, ore por todos intercedendo a
Deus pela provisão e milagre na área que se faz necessária.

Ouça as necessidades e pedidos de oração de cada pessoa presente, ore por todos, intercedendo a Deus pela provisão e
milagre na área que se faz necessária. Abra a oportunidade se alguém quer entregar a sua vida para Jesus, não seja muito
insistente, é o Espírito Santo quem convence. Faça uma oração final com os que decidirem, não havendo, ore entregando a
vida de todas as pessoas aos cuidados do Senhor e peça Sua benção no decorrer da semana sobre todos. Entregue ao
anfitrião da Casa o envelope referente ao segundo dia.
Convide a todos para estarem no próximo culto na igreja, diga hora e dia do culto, deixe claro que é uma honra para nossa
igreja e líderes recebê-los, esperamos desejosos e fazemos questão em conhecê-los.
Afirme que na próxima semana no mesmo dia e horário estarão juntos novamente e se quiserem podem convidar mais
pessoas, e alerte sobre a importância de não quebrarem a campanha.
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3ª MINISTRAÇÃO.

TEMA – O SENHOR QUE SARA -
(Mt 9.11-12).

Mateus 9.11 Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: – Por que é que o mestre de
vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? 12 Jesus ouviu a
pergunta e respondeu: – Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes.

INTRODUÇÃO.
Enfermidades e doenças desde a criação estão de certa forma vinculadas ao problema do pecado e da
morte, que são conseqüências da queda. No plano original, Deus não fez o homem para morrer, nem
para ficar doente. “o salário do pecado é a morte” (Rm 6.23a).
O pecado afetou a constituição física e espiritual do homem.
Devido ao pecado entrou a doença e conseqüentemente a morte. “Entre eles havia um homem que
era doente fazia trinta e oito anos.14 Mais tarde Jesus encontrou o homem no pátio do Templo e
disse a ele: Escute! Você agora está curado. Não peque mais, para que não aconteça com você uma
coisa ainda pior” (Jo 5.5,14).
Além do pecado, Satanás também em algumas situações, aflige com doenças “E chegou ali uma
mulher que fazia dezoito anos que estava doente, por causa de um espírito mau. Ela andava
encurvada e não conseguia se endireitar” (Lc 13.11).
Existem casos que a aflição é permitida por causa de um propósito divino.
“E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram,
dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele
pecou, nem seus pais; mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus” (Jo 9.1-3).
(existem outros fatores além destes).
Independente da causa da doença, a verdade é que, todo doente precisa de médico.

JESUS SOCORRE OS NECESSITADOS.

11 Por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de
má fama?
A) Por que Jesus andava com pessoas de má fama? 12 Os que têm saúde não precisam de médico,
mas sim os doentes. Ele veio para curar os doentes.
“Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si; e
nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 5Mas ele foi ferido pelas nossas
transgressões e moído pelas nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e,
pelas suas pisaduras, fomos sarados” (Is 53.4-5).



16

B) Por que Jesus cura? Ele é o médico, “JEOVÁ RAFA significa, O Senhor que te sara”.
“E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e
inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma
das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito; porque eu sou o Senhor, que te sara” (Ex
15.26).
O profeta Isaias (53.4-5) foi oráculo de Deus para uma das promessas que se cumpre em Jesus “E,
chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles
os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo
profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças” (Mt
8.16-17). Por que Jesus cura? Porque faz parte de sua missão (Mt 9.35).

O TRÍPLICE MINISTÉRIO DE JESUS: 

1- Ensinar a palavra de Deus; 
2-Pregar o evangelho (arrependimento). 
3- Curar e libertar de todo tipo de moléstia, doença e enfermidade entre o povo.

O pecado = Morte.        
Ter Jesus como Senhor = Vida.                                                                                                
“Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em 
união com Cristo Jesus, o nosso Senhor” (Rm 6.23).

CONCLUSÃO.
Como vimos, o pecado trouxe consigo a morte.
Mas Deus nos deu um presente por meio de Jesus, a vida eterna.
O apostolo Paulo disse escrevendo aos Romanos: “Mas, onde aumentou o pecado, a graça de Deus
aumentou muito mais ainda” (Rm 5.20b).
O Senhor Jesus além de ter o poder de nos curar, pois é médico, tem o poder de nos salvar, pois é o
Senhor da vida. “Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá”
(Jo 11.25). Para que o ser humano goze de saúde e da segurança de vida eterna no céu, precisa do
médico e Senhor da vida, JESUS.

Ore pelas pessoas presentes, imponha as mãos sobre e elas e declare cura e libertação. É Importante que os trabalhadores
tenham óleo para ungir os doentes.
Faça uma oração final, ore entregando a vida de todas as pessoas aos cuidados do Senhor e peça Sua benção no decorrer
da semana sobre todos. Entregue ao anfitrião o envelope referente ao terceiro dia.
Convide a todos para estarem no próximo culto na igreja, diga hora e dia do culto, deixe claro que é uma honra para nossa
igreja e líderes recebê-los, esperamos desejosos e fazemos questão em conhecê-los.
Afirme que na próxima semana no mesmo dia e horário estarão juntos novamente e se quiserem podem convidar mais

pessoas, e alerte sobre a importância de não quebrarem a campanha.
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4ª MINISTRAÇÃO.

TEMA - PARA UMA VIDA BEM 
SUCESSIDA, JESUS PRECISA 
ESTAR NO BARCO. (Lucas 5.1-7)

Lucas 5.1 Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao
lago de Genesaré; 2 e viu dois barcos junto à praia do lago; mas os pescadores, havendo
desembarcado, lavavam as redes. 3 Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que
o afastasse um pouco da praia; e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. 4 Quando acabou
de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. 5 Respondeu-lhe
Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei
as redes. 6 Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes; e rompiam-se-lhes as redes. 7
Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e
encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique.

INTRODUÇÃO:
O desejo de Deus é que todos sejam bem sucedidos.
O texto primeiramente fala de uma história de fracassos. Eles trabalharam a noite toda e não pegaram 
nada. Quem nunca teve uma história de fracasso?                                                                              
Em seguida uma história de sucesso. Em uma hora inapropriada para a pesca tiveram o maior sucesso 
de pescaria da vida deles.

Como podemos alcançar o sucesso?
De duas formas, a certa e a errada.

A) A maneira errada.
Quando abrimos mão dos princípios de Deus para ter o sucesso.
Esta é a maneira errada e pode trazer o “sucesso” até de maneira mais rápida. Porém ela traz a
reboque coisas que a pessoa terá que conviver com elas o resto da vida.
Exemplo de Sara, esposa de Abraão, que tinha uma promessa de ser mãe e seu filho seria o herdeiro

da promessa, mas a demora fez com que Sara atropelasse princípios para ter a promessa de maneira
mais rápida. Resultado foi uma série de conflitos para ela, seu marido e sua descendência.
Várias pessoas em nome do “sucesso” fácil e rápido abriram mão de um sono tranqüilo para viver
com pesadelos.
Mania de perseguição, escravos de calmantes, dependentes de bebidas para esquecer problemas,
falta de paz, e a pior de todas as conseqüências: Saber que o seu sucesso não tem valor.
Talvez alguém de nós já passou por alguma experiência de fazer algo e arrependeu-se disso, mas
graças a Deus estamos aqui para buscar nEle o caminho certo.
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B) A maneira correta; quando fazemos do jeito de Deus.                                                                       
Fazer a vontade de Deus tráz paz, sentimento de dever cumprido, senso de realização, e quando você 
come do seu fruto isto lhe é prazeroso, você tem uma vida digna e não tem do que se envergonhar.                             
Também não teme más notícias, porque sabe que sua consciência é tranqüila.                                                   
Aqueles pescadores, homens simples, descobriram o segredo do sucesso. Dois mil anos se passaram e 
todos conhecem a história que eles contaram. 

C) Como?                                                                                                                     
_ Jesus precisa estar no barco.                                                                                              
“E, entrando num dos barcos, que era o de Simão”. Entregar o barco para Jesus significa entregar sua 
vida para Ele, confiar que Ele cuidará melhor de você do que você mesmo. Foi assim com Pedro, 
depois que entregou o barco para Jesus ele teve uma pesca maravilhosa.                                                       
É assim também com todos que se rendem a Jesus, sua vida, sua casa, sua família, seu celeiro, tudo 
muda para melhor.
_ Eles venceram suas limitações.
“Vá para águas mais profundas,”. Mesmo depois de uma noite de muito trabalho e sem resultados 
positivos, cansados e com as redes guardadas. Ao comando de Jesus retornaram para pescar.   
_ Eles tinham confiança em Jesus.
“Lancem as redes para a pesca”. Talvez você nunca tenha tido confiança em Deus e em Sua palavra. 
Aqueles simples pescadores tiveram confiança em Jesus, veja a declaração deles “havendo 
trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes” o resultado foi 
uma grande pescaria.
Isto é possível a nós também, alcançar grandes resultados. A medida que aprendemos a confiar em 
Jesus e em Sua palavra, superamos momentos e situações que parecem não ter mais saída e 
alcançamos resultados sobrenaturais. 
PROTEÇÃO.
Nossa segurança está no altíssimo (Sl 91.1). Onipotência significa atributo pelo qual Deus pode tudo 
(Jó 42.2; Sl 91.1; Mt 19.26; Lc 1.37 para Deus nada é impossível).
Ele nos guarda de toda sorte de mal (Sl 91.2-13).
Aos seus discípulos o Senhor Jesus concedeu poder, para destruir os impérios das trevas. Nós estamos 
aqui como discípulos de Jesus e debaixo do envio da Sua palavra, por isto vamos repreender todo mal 
que esteja intentando contra cada pessoa e família aqui representada.
CONCLUSÃO:
Com Jesus no barco vai tudo bem. Todos os que se submeterem a Jesus e à Sua palavra, podem 
confiar em entregar o barco da sua vida para Ele. Este é o primeiro princípio de uma vida abundante. 
Com certeza você também terá sucesso em tudo como Pedro teve.                                                                
Quando entregamos a Jesus o barco da nossa vida, vencemos as dificuldades,  vencemos o inimigo, 
temos proteção, vida longa, e o que há de melhor, direito a vida eterna. 

Faça uma oração final, ore entregando a vida de todas as pessoas aos cuidados do Senhor e peça sua benção no decorrer 
da semana sobre todos. Entregue ao anfitrião da casa o envelope referente ao 4º dia.
Convide a todos para estarem no próximo culto na igreja, diga hora e dia do culto, deixe claro que é uma honra para nossa
igreja e líderes recebê-los, esperamos desejosos e fazemos questão em conhecê-los.
Afirme que na próxima semana no mesmo dia e horário estarão juntos novamente e se quiserem podem convidar mais
pessoas, e alerte sobre a importância de não quebrarem a campanha.
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5ª MINISTRAÇÃO.

TEMA: DEUS ESTÁ CONOSCO. 
(Mt 1.18-25)

INTRODUÇÃO.
O nome Jesus: É a forma grega que corresponde ao hebraico e aramaico Yeshua, ou Yehoshua (o
mesmo que Josué), que significa o Senhor salva. (Sl 130.8; Lc 1.31; 2.11,21). Jesus era um nome
comum entre os judeus, pelo qual expressavam sua fé de que Deus era o seu salvador. Aqui, porém,
o anjo do Senhor, ao dar o nome de Jesus ao filho de Maria, designava a missão especial que ele
realizaria: “porque ele salvará o seu povo dos pecados deles.”
O cumprimento da promessa: Um dos temas característicos de Mateus é o do cumprimento, na
história de Jesus, do que Deus havia anunciado por meio dos profetas. (Mt 2.15-18,23; 4.14-16;
8.17).
Mateus faz referência à virgem que terá um filho e também ao simbolismo do nome Emanuel: “Deus
conosco” (“...E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do século” Mt 28.20).
Uma criança especial, com uma missão especial, em função de uma raça especial, a raça humana.
Gerado pelo Espírito Santo.                                                                                                  
O próprio Deus é quem planejou a gravidez de Maria, a criança seria muito especial, o filho de Deus.
“Maria, a sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito 
Santo.”  O casamento nestes dias acontecia assim: As duas famílias tinham que concordar com a 
união e negociar o dote, depois era feita uma proclamação pública e o casal ficava comprometido. 
Embora não estivessem oficialmente casados, seu relacionamento só poderia ser quebrado com a 
morte ou o divórcio. Durante um ano eles continuavam na casa de seus pais e sem prática do sexo, 
este período era para demonstrar a pureza da noiva. Se fosse demonstrado que ela estivesse grávida 
o casamento poderia ser anulado.
Então Maria ficou grávida pelo Espírito Santo; José sabendo que não era dele, intentou deixá-la
secretamente, pois não queria que ela sofresse a punição que a lei ditava (Dt 22.23,24). O anjo do
Senhor orienta José que a criança gerada é do Espírito Santo. Foi Deus quem projetou a gravidez, e
José era mais um servo de Deus para que os planos Dele acontecessem conforme planejado. José
entendeu e obedeceu, colocou o nome da criança de Jesus, conforme a orientação do anjo do
Senhor.

2 ) Uma missão especial.
A promessa desde o início era de um salvador que salvaria o povo do pecado.
O profeta Isaias (7.14) foi boca de Deus para anunciar os seus planos, de que Deus se manifestaria
em carne. Jesus é Deus encarnado; portanto, Ele estava literalmente “conosco”. O nome “Emanuel”
descreve o papel de Jesus, trazer a presença de Deus ao povo, pois Ele mesmo, o Senhor Jesus é
Deus (Jo 1.1 No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.)
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O pecado separou o homem de Deus “Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus,
são as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda as suas orações” (Is
59.2). Por isto Deus enviou seu filho para reconciliar a humanidade com Ele mesmo “Ora, tudo
provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da
reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando
aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação” (II Co 5.18-19). Jesus é
quem nos reconciliou com Deus novamente, através de seu sacrifício expiatório (sofreu em nosso
lugar a pena que era nossa) na cruz do calvário. A missão do menino “ele salvará o seu povo dos
pecados deles” só em Jesus e por Jesus é que o homem pode ser salvo “A salvação só pode ser
conseguida por meio dele. Pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos
seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos” (At 4.12).

Uma raça especial.
O ser humano é a imagem e semelhança do seu criador, e a casa que Ele mesmo fez para Sua 
habitação.
Na criação Deus fez tudo com a sua palavra, mas quando foi a vez do homem, Deus fez com as 
próprias mãos (Gn 2.7), pois ao fazer o homem Ele estava fazendo o ser que carregaria a sua imagem 
e semelhança e que seria a sua morada. Uma vez que Deus não habita em templos feitos por mãos 
humanas, Ele mesmo teria que fazer com as próprias mãos a casa que Ele iria morar por meio do 
Espírito Santo, o homem (I Rs 8.27; At 7.48; “O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, 
sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas” (At 17.24).
Você e eu fomos feitos para carregar dentro de nós o Santíssimo, o Altíssimo, sermos morada Dele 
por meio do seu Espírito (Ef 2.21-22). 
Foi o próprio criador quem planejou assim, mas o homem pode ser habitado por “inquilinos” se não 
abrir o seu coração para Jesus. No livro do Apocalipse o Senhor Jesus faz esta declaração: “Eis que 
estou à porta e bato; se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com 
ele, e ele, comigo” (3.20). 
Assim como só podemos fazer esta campanha de cinco semanas em sua casa com a sua permissão e 
autorização, Jesus entra na sua vida somente com a sua permissão. Ou seja, Ele bate à porta do seu 
coração querendo entrar, mas só vai entrar se você permitir.
Jesus não quer ser um visitante, nem um hospede em sua vida, Ele quer fazer morada em você “Jesus 
respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos 
para ele e faremos nele morada” (Jo 14.23). A obediência é a chave que abre a porta do coração para 
Jesus entrar e morar em nossa vida. Você está disposto a obedecer a Jesus, a seguir a Jesus, a se 
render a Jesus como o Senhor de sua vida?
CONCLUSÃO.
Um menino nos nasceu, com uma missão especial, a de salvar o homem de seus pecados, e agora 
compete a nós seres humanos por quem Ele nasceu, viveu e morreu, decidirmos nos voltar para Deus, 
pois em Jesus Deus nos reconcilia com Ele mesmo. É fato que Deus está conosco, mas Ele quer mais 
do que estar conosco, quer morar em nós. Não adianta apenas conhecer e ouvir falar de Jesus é 
preciso seguir e obedecer a Jesus. 
Precisamos de Jesus para sermos salvos, precisamos reconhecê-lo como nosso Senhor e salvador, 
para que Ele possa nos reconhecer como servos queridos, filhos amados. “...A palavra está junto de 
ti, na tua boca e no teu coração; esta é a palavra da fé, que pregamos, a saber: Se, com a tua boca, 
confessares ao Senhor Jesus e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás 
salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação” 
(Rm 10.8-10).                
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Faça uma oração final, ore entregando a vida de todas as pessoas aos cuidados do Senhor e peça sua 
benção no decorrer da semana sobre todos. Entregue ao anfitrião da casa o envelope referente ao 5º 
dia
Convide a todos estarem no culto de domingo na igreja, diga hora e dia do culto, deixe claro que será 
um culto especial onde toda a igreja orará junto com o Pastor por cada casa que acolheu a campanha 
“Paz no lar”, pelas famílias ainda orando pelos pedidos inseridos no envelope. Diga que podem 
convidar os familiares, amigos, vizinhos para este culto tão especial. 
Oriente-os sobre os Grupos familiares, e já programe para que na próxima semana eles possam estar 
com você no Grupo familiar.

Mesmo após o término da campanha, não deixe de interceder pela família que o recebeu. 
Sabemos que os ataques do maligno  continuarão sobre esta família, por isso é de fundamental 
importância que você continue acompanhando. 
A melhor forma de cuidar destas pessoas é inseri-las no grupo familiar, e seria ainda melhor se um 
novo grupo começasse neste lar onde a campanha foi realizada. Como dito anteriormente, tudo deve 
ser feito com o acompanhamento do pastor e do líder do Grupo Familiar, mas não descarte as novas 
possibilidades que o Senhor concedeu a você. 
A melhor decisão que você pode tomar diariamente é dizer sim ao que o Senhor lhe proporciona.

Projeto Paz No
Lar

Data Qtde de 
participantes

Aceitaram ao 
apelo

Palavra 1

Palavra 2

Palavra 3

Palavra 4

Palavra 5

Nome do anfitrião:

Endereço:

Nomes dos semeadores: Líder _______________________
Dupla __________________________
Treinamento _______________________
Treinamento _______________________

Destaque e entregue aos líderes da igreja


