
     ASSUNTO DA SEMANA: Mensageiros da paz. 

         Curitiba, 17 de março de 2019 

 

Objetivo do encontro: refletir sobre o chamado de Deus para que a igreja seja a sua mensageira da 

paz, especialmente em tempos de tantas tribulações e trajédias que acometem o Brasil e vários 

outros países do mundo. 

Para o líder: Fortalece-te no Senhor e anima o teu coração. O Deus da paz que excede todo 

entendimento está com você!  

10 MINUTOS - QUEBRA GELO –  Copo Cheio 

Material: ventilador e um copo de plástico. 

Como fazer:  coloque o copo na frente do ventilador. Ligue o ventilador e veja se o copo ficara de pé. 

Provavelmte o copo cairá. Posteriormente, encha o copo e faça o mesmo processo. Desta vez, o 

copo ficará de pé. 

Objetivo e aplicação: estamos nos preparando para sermos mensageiros da paz. Precisamos estar 

cheios do Espírito Santo para nos mantermos de pé e cumprir com excelência o ide de Jesus. 

 

 
 

20 MINUTOS 

1. Leia: Romanos 10: 13-15. 

2. Música: Não posso me calar. 

3. Qual versículo chamou mais a sua atenção? Por que? 

4. Orações de agradecimento ao Deus da paz. 

 

 



RESUMO DA MENSAGEM : Mensageiros da paz 

Pr. Mateus Kalupnieks 

Texto: Lucas 10: 1-11 

INTRODUÇÃO  

Neste texto Jesus escolhe setenta e dois dos seus seguidores e os envia de dois em dois a fim de que 

fossem adiante dele para cada lugar e cidade aonde Ele haveria de ir. Ele aponta para a necessidade 

de se pedir mais trabalhadores, alerta que os está enviando como ovelhas para o meio de lobos e os 

orienta sobre como deveriam se comportar ao serem recebidos em uma casa ou adentrarem em 

uma cidade. Jesus forneceu todas as orientações necessárias para que pudessem cumprir esta 

missão, como fará também com aqueles que estiverem dispostos a serem seus mensageiros da paz. 

 

I – Foco do mensageiro 

Em meio a tantas notícias trágicas veiculadas nos meios de comunicação, nos sobrevêm o seguinte 

questionamento: “O que está acontecendo com o mundo?” Parece que o reino de Satanás está 

avançando e o de Deus, não. Satanás tenta tirar o nosso foco. O próprio Jesus foi tentado a 

abandonar o caminho da cruz. Da mesma forma, nós, enquanto mensageiros da paz, seremos 

tentados a tirar o foco da nossa missão. Os muitos afazeres, a falta de tempo, as preocupações deste 

mundo, nos fazem  negligenciar, ou mesmo abandonar o verdadeiro propósito para o qual fomos 

chamados. Circunstâncias que acontecem em nossas vidas nos fazem olhar para trás e perder o foco. 

Jesus nos orienta a não olhar para trás. Ele está nos chamando para colocarmos a mão no arado. O 

foco precisa estar em Jesus. É Ele quem nos chama, capacita, envia e cuida de tudo. Precisamos 

apenas obedecer ao ide de Jesus. 

 

II – Urgência do mensageiro 

Os tempos são maus. Nós, enquanto mensageiros, temos a urgência de levar a salvação ao perdido. 

Tendemos a dar desculpas para Deus, enumerando vários motivos que nos impedem de obedecer à 

Sua voz. Jesus, todavia, aponta para a urgência de levarmos a Sua mensagem para nossos familiares, 

colegas de trabalho, vizinhos, conhecidos, mesmo porque, não sabemos por quanto tempo ainda 

teremos essas pessoas em nosso convívio. Muitas almas estão partindo para a eternidade sem Deus 

e nós estamos perdendo diversas oportunidades de levar à muitos a Sua salvação. Precisamos nos 

atentar para a urgência da pregação do evangelho. 

 

III – Mensageiros da paz    

Jesus capacita os seus mensageiros. Nós somos os embaixadores do reino de Deus. Jesus nos 

concedeu poder para curar e libertar os cativos. Quando entramos em uma casa, Deus entra 

conosco. As trevas não prevalecerão, pois onde Jesus está, as trevas se dissipam. Devemos 

estabelecer o reino de Deus nas casas de nossos próximos. O poder de Deus salva, transforma e 

devolve a dignidade ao ser humano. Não devemos nos acomodar e ficar temerosos. Precisamos ser 

como Davi, que, diante de Golias, não temeu e venceu a batalha em nome do Senhor dos Exércitos.  

 

CONCLUSÃO  

Devemos manter o foco em Jesus, atentando para a urgência de pregarmos a Palavra de Deus, 

sendo os mensageiros da verdadeira paz, a qual somente Jesus pode oferecer. Portanto, se 



disponha, seja forte e corajoso! O Senhor te capacitará e estará com você por onde quer que você 

andar! 

 

 

35 MINUTOS  

1– Pergunta de descoberta (caráter geral)   

a) Na época de Jesus, ele afirmou que a colheita era grande, mas os trabalhadores eram 

poucos. Em relação a este assunto, qual a realidade dos nossos dias? 

b) O que Jesus quis dizer quando afirmou que estava enviando seus seguidores como 

cordeiros no meio de lobos? 

c) Que orientação Jesus deu aos seus seguidores ao entrarem em uma cidade onde seriam 

bem recebidos ? 

 

2– Entendimentos (pontos da mensagem)   

a) Você tem conseguido manter o foco enquanto mensageiro da paz de Jesus? 

b) Você tem valorizado a urgência de Jesus em relação à salvação dos perdidos? 

c) Você está preparado para ser um mensageiro da paz?  

 

3– Checagem  

Você está com medo de participar da campanha da igreja, na condição de mensageiro da 

paz? Está muito atarefado, com falta de tempo, se sentindo incapaz? Se dispõe, entrega o teu dia, 

tua semana, teu ano nas mãos do Senhor de todas as coisas, inclusive do seu tempo. Ele preparará 

tudo, te ajudará em todas as suas atividades. Enquanto você trabalha para o Reino dos Céus, o 

Senhor trabalha para você. É Ele quem te ajuda, te direciona e te ordena a ir e a fazer discípulos. E 

Ele estará com você até a consumação dos séculos. 

 

 

15 MINUTOS  

No dia 19/03 teremos um tempo de preparo para o envio dos que se dispuseram a ser mensageiros 

da paz. Que o Senhor dirija este encontro e leve muitas pessoas ao templo com os corações 

dispostos a levar a Paz de Jesus. Ele conta com você!  



10 MINUTOS 

Orem pela campanha “Casas de Paz” da PIB. 

Orem pelos mensageiros da paz e os respectivos lares que serão visitados.  

Orem pelos pedidos dos irmãos da célula e pela nossa igreja.  

 

 


