
 

ASSUNTO DA SEMANA: ABRA A PORTA PARA JESUS 

Curitiba, 14 de abril de 2019 

 

Objetivo do encontro: reforçar aos membros da célula, principalmente àqueles que não atenderam 

um chamado ou estão mornos quanto as atividades de evangelização, para que sejam despertos ao 

trabalho do Senhor, para que possam ser utilizados como ferramentas de Deus nesta terra.  

Para o líder: Lembre aos membros da igreja, que precisamos dar testemunho e que precisamos viver 

a nossa vida sob a palavra que estamos recebendo. Que tenhamos a Paz de Cristo e que ela possa 

emanar de nossos lares, tal qual o bom perfume. Lembre as pessoas da célula de cadastrar as casas 

de Paz no link www.pibcuritiba.org.br/casasdepaz 

 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Material: 4 potinhos (identifique com um número/letra em cada pote), alho, cebola, produto de 

limpeza e um perfume 

Como fazer: esfregue em um potinho por dentro o Alho, até que o cheiro fique bem evidente, faça a 

mesma coisa com a cebola. Espirre o produto de limpeza em um pote e o perfume dentro do último 

pote.  Não deixe nenhum resíduo no pote, somente o cheiro. 

Objetivo e aplicação: peça que cada um cheire cada pote e não diga ainda o que sentiu, quando 

todos terminarem de sentir o cheiro, aí sim peça que digam qual o cheiro que sentiu. Comente que 

mesmo que não vejamos algo, sabemos o quê é e temos a sensação da presença daquilo. Para tanto, 

precisamos deixar a evidência do nosso testemunho, para que os outros, mesmo não vendo, saibam 

da presença de Jesus em nossas vidas.   

20 MINUTOS 

1. Leia: SALMO 29 (ao final, de ênfase e leia novamente o versículo 11). 



2. Orem louvando e agradecendo a Deus por sua misericórdia! 

3. Você pode escolher músicas que o seu grupo conheça dentro do tema. 

Sugestões: 1) Teu amor não falha, 2) Sou feliz com Jesus e 3) Rendido estou.  

 

RESUMO DA MENSAGEM: Abra a porta para Jesus – Casa de Paz  

Pr. Paschoal Piragine Jr 

Texto: Apocalipse 3:20 

 

INTRODUÇÃO  

Estamos orando para que a paz do Senhor habite nas casas que nos recebem e permitem que 

busquemos Jesus e sua benção, mas muitas vezes não entendemos por que a paz do Senhor não 

habita a nossa própria casa, especialmente quando somos cristãos e tememos a Deus.  

Este versículo faz parte de uma carta que Jesus mandou o apóstolo João escrever para a igreja de 

Laodiceia, nela Jesus nos mostra por que podemos perder a paz sem as vezes perceber como a 

estamos perdendo, então o nosso estudo será para perceber as advertências que Jesus fez para 

aquela Igreja. 

 

I Vocês são mornos - indiferentes 

Apocalipse 3:15-16 – Nem frios (até o ponto de congelamento) e nem quentes (até o ponto de 

ebulição), mas mornos como água morna com sal que ao se beber provoca vômitos. A atitude que 

Jesus condena é a mornidão da indiferença. Aqui vemos o cristão de rótulo, que possui a indiferença 

e esta que se torna a barreira mais difícil para se transpor a neutralidade (“sei mas não faço”, “creio 

mas não vivo”, “ouço mas não respondo”), sendo que o cristianismo e a fé para estes, passaram a 

ser apenas tradição e formalismos sem sentimento. Lembre que a indiferença nada mais é do que 

uma forma de rejeição a Jesus. 

 

II Vocês são orgulhosos 

Apocalipse 3:17-18 – A mornidão está fundada no orgulho, na altivez humana. As vezes imaginamos 

que o segredo da paz são os recursos financeiros, centrando os nossos esforços e buscas nas 

questões materiais da vida, no conceito de sucesso. Contudo, aos olhos de Deus pareceremos: 

Infelizes (na vida, na família, na sociedade e espiritualmente), miseráveis e pobres (“tudo passa e o 

que é eterno você não terá), além de que o valor que teremos dado as coisas passageiras é tanto 

que não haverá lugar para as eternas. Somente em Jesus é que poderemos ter a verdadeira Paz. 

 

III “EU os repreendo porque os amo” 

Apocalipse 3:19 – Como um pai ou uma mãe que ama seus filhos, Deus como nosso pai também 

precisa repreender e nos disciplinar, quando Ele vê perigo em nossas atitudes. Assim Deus nos 

repreende, a fim de enxergarmos o erro e o corrigir, além de nos ajudar na busca da mudança 

efetiva. Portanto, quando a Paz do Senhor não estiver em nós, Deus nos repreenderá para que 

possamos perceber que no caminho em que vamos há muitos perigos maiores do que possamos 

imaginar. Tome uma atitude em sua vida, a única possível: “Arrependa-se”. 

  

IV “EU os convido a uma nova dimensão de comunhão” 



Apocalipse 3:20 – Jesus está a sua porta, Ele vai ao seu encontro tomando a iniciativa, mas compete 

somente a você abrir ou fechar a porta. Abrindo a porta, Ele poderá jantar com sua família, poderá 

desenvolver uma intimidade com cada pessoa da sua casa, assim poderá fluir dentro do seu lar: “A 

verdadeira riqueza, a verdadeira percepção da vida, as novas roupas da transformação e não 

existirá mais mornidão”.  

 

Hoje, Jesus está te chamando para uma experiência real, verdadeira e cheia de alegria. Ele está de 

fato tentando entrar em sua vida, sua família e seu Lar. Mas, este chamado envolve 

responsabilidade e mudanças, pois você deverá aprender a ouvir e viver aquilo que o Espírito Santo 

está lhe dizendo. Como você vai responder à voz do Espírito Santo? 

 

35 MINUTOS  

1– Pergunta de descoberta (caráter geral)  

a) O que de fato significa para você a frase: “que a Paz do Senhor habite sua casa”? O quê é viver 

e testemunhar esta paz em sua casa?  

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) Como é o estilo de vida de um cristão frio? 

b) Como é o estilo de vida de um cristão morno?  

c) Você de fato vive aquilo que Jesus lhe fala e pede?  

c) Qual o propósito de Deus ao repreender o seu povo? 

d) O que significa abrir a porta para Deus?  

3– Checagem 

a) Você é um cristão de rótulo? Devido a não responder as tarefas que Deus tem lhe trazido, o 

quê tem ocorrido em seu Lar que não permite a Paz efetivamente? O quê é necessário para que 

você aceite as tarefas que Deus tem lhe proporcionado?  

15 MINUTOS  

Orem pelas famílias que estão recebendo Casas de Paz. Orem por salvação e pelos milagres de Deus 

em cada vida. 

 



10 MINUTOS 

Oremos pela vida e família de cada Mensageiro da Paz. Por suas vidas e famílias. Peçam por 

proteção, orem pelas dificuldades e louvem ao Senhor. Líder, ajude seus Mensageiros da Paz a 

cadastrarem as Casas de Paz.  

 

 


