Quebra-gelo
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?

Filhos da PAZ
Nas próximas semanas, executaremos uma nova estratégia de evangelismo: Casas de Paz Online. A iniciativa já foi apresentada no culto de domingo pasado, e, por meio desta lição, temos o objetivo de desafiar todas as nossas células a abraçarem-na.
O texto bíblico que inspirou a criação de Casas de Paz está em Lucas 10.1-24, onde aprendemos que Jesus escolheu 70 dos
seus discípulos, organizou-os em duplas e os enviou para diferentes cidades. A cada lugar em que chegavam, eles deveriam
procurar por uma casa que os recebesse. Lá, eles deveriam se estabelecer e sobre ela ministrar a paz, além de curar os doentes e anunciar o evangelho do Reino de Deus. Com isso, Jesus estava preparando bases de hospedagem e de apoio em cada
uma das cidades que intencionava visitar para realizar a sua missão. Semelhantemente, a proposta de Casas de Paz é que os
membros e frequentadores da PIB Copa se organizem em duplas e procurem por uma casa que esteja aberta a receber visitas
virtuais para ministração de paz, cura e anúncio do evangelho, de modo que Jesus ali se estabeleça.

Quem aqui gostaria de ser usado por Deus para ministrar paz sobre uma casa?
As pessoas que executam o plano de Casas de Paz Online são chamadas de “mensageiros da paz”. A única exigência para
isso é que sejam convertidas a Cristo, tornando sua mensagem coerente com seu modo de vida. A organização dos pares
acontecerá no contexto da célula, sob a orientação de cada líder. As duplas serão formadas por pessoas do mesmo sexo
ou por casais casados, sendo pelo menos um dos integrantes membro da PIB Copa. Formados os pares, o próximo passo
será encontrar uma casa aberta aos mensageiros.

Vocês conhecem pessoas dispostas a abrir suas casas para a ministração do evangelho?
Com base em Lucas 10.1-24, os anfitriões são chamadas de “filhos da paz”. Mas como identificar um? Aprendemos com
Jesus que ele não se deixava levar pelas aparências. Às vezes, são as pessoas mais improváveis que Deus usa para nos
ensinar verdades eternas. Por isso,
• Esteja atento a pessoas com necessidades específicas;
• Esteja atento a pessoas interessadas em coisas espirituais e a oportunidades de aprender mais sobre Deus;
• Esteja atento a pessoas que já participaram de Dias do Amigo, retiros, conferências e cursos, mas mas ainda não
conseguiram frequentar uma célula;
• Esteja atento a pessoas que frequentam nossa igreja e são os únicos convertidos a Cristo em suas famílias.
Formadas as duplas de mensageiros da paz e encontrados os filhos da paz, o próximo passo é fazer contato telefônico de
dar continuidade por meio do Caderno “Lições - Casas de Paz Online”. Leia-o e siga o passo-a-passo.

Por que nós, enquanto célula da igreja, deveríamos nos envolver com Casas de Paz?
O texto de Lucas no oferece, ao menos, duas razões para nos engajarmos nesse movimento. A primeira está no versículo
2: “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'..." Há muitas pessoas na sua região ou cidade precisando
de paz, cura e salvação, ao mesmo tempo em que são relativamente poucos os que têm aceitado a tarefa de suprir tais
necessidades. A demanda por paz é muito maior do que a oferta! Por mais que hoje tenhamos células voltadas a alcançar
vidas, é preciso reconhecer que há muita gente invisibilizada pelo caos deste mundo. Em Casas de Paz Online, pretendemos aumentar a oferta daqueles que vão se lançar ao trabalho de ampliar a oferta de paz, cura e salvação. Se você sente
que Deus quer usar a usa vida nesse movimento, diga sim ao seu chamado. A segunda razão está nos versículos 17 a 20,
de acordo com os quais os 70 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 de tocar os corações. A Bíblia diz que Jesus veria o fruto do
penoso trabalho de sua alma e ficaria satisfeito (Isaías 53.11), e o próprio Jesus disse que ajuntar tesouros no céu valeria
mais a pena, porque são duradouros e permanentes.

Pare, pense e seja um mensageiro da PAZ
Casas de Paz Online serão estabelecidas nesta cidade nas próximas semanas, e muitas pessoas receberão paz, cura e
salvação. Você estará entre os que vão levar a paz? Está disposto a ser um mensageiro da paz?
Seja um mensageiro da paz, encontre um filho da paz e estabeleça uma casa de paz.

