ROTEIRO DO
MENSAGEIRO DA PAZ - 1

Abrindo o coração
para PAZ
Boas-vindas
Agradeçam o tempo disponibilizado para estarem juntos, neste momento.

QUEBRA-GELO
PERGUNTAS PARA O GRUPO: Quais dificuldades você tem enfrentado atualmente? De que maneira elas estão interferindo na sua vida? Elas têm tirado sua paz?
A ideia, após as respostas, é compartilhar com os participantes que Deus pode nos dar a paz necessária para lidarmos
com nossas angústias e aflições.

LEITURA BÍBLICA
Jesus disse aos seus discípulos:
Lucas 10.5 - Quando entrarem numa casa, digam primeiro: Paz a esta casa.
• Um dos propósitos da vinda de Jesus ao mundo foi para que nós pudéssemos experimentar a paz em nossa vida. Jesus
é o Príncipe da Paz!
Certa vez, Jesus foi à casa de amigos queridos. Logo notou que havia algo errado ali e disse:
Lucas 10.41 - Marta! Marta! Você está preocupada e inquieta com muitas coisas.

E VOCÊ? ALGO LHE PREOCUPA OU ATÉ MESMO TIRA A SUA PAZ?
Maria, ao contrário de Marta, não estava com essa falta de paz. Olhe o que Jesus disse a respeito da irmã de Marta:
Lucas 10.42 - Apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada.
• Jesus é a única fonte que pode suprir todas as nossas necessidades e acalmar nosso coração
• Como Maria fez, devemos ouvir com atenção as palavras de Jesus. Isso é a coisa mais importante.
A Bíblia diz que devemos falar com Deus sobre todos os nossos pedidos, medos, preocupações e angústias:
Filipenses 4.6-7 - Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças,
apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas
mentes em Cristo Jesus.
• Quando temos Jesus em nossa vida, a paz que ele dá não pode ser tirada; nada pode roubar a paz verdadeira! Acontece que Jesus não arromba, mas quer entrar em nossas vidas para lançar fora todo o MEDO:
João 20.19 - Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo
dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: “Paz seja com vocês!”
• Jesus espera que ouçamos a sua voz e lhe abramos a porta da nossa vida. A escolha é nossa.
• É preciso deixar de lado resistências, medos, preconceitos, tradição e abrir o nosso coração e nossos ouvidos, para
ouvirmos e recebermos sua PAZ.

VOCÊ ESTÁ DISPOSTO A CONVIDAR JESUS PARA ENTRAR EM SUA VIDA?
• Àqueles que responderem sim, peça que repitam com você esta oração:
Senhor Jesus, quero ouvir a sua voz por meio da sua palavra. Eu o convido para que entre na minha vida. Eu abro as
portas do meu coração e do meu lar para que você possa habitar neles para o resto da minha vida.
Sempre que Jesus entra numa vida, numa casa, algo sobrenatural acontece ,e é isso que irá acontecer aqui.
• Só podemos ouvir os planos e propósitos de Jesus para nós quando lemos a Bíblia Sagrada - ela é a voz de Deus.
Veja um exemplo. Todos nós queremos tudo de melhor para nossa casa, para nossa família, não é mesmo?
Salmo 127.1 - Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção.
• Contudo, apesar dos nossos esforços, nem sempre as coisas acontecem como nós queremos ou planejamos.
• Na maioria das vezes não consultamos a Deus sobre como educar nossos filhos, tratar nosso cônjuge, servir nossos
colegas no trabalho etc.
Às vezes, estamos cansados porque estamos fazendo tudo sozinhos. Jesus quer nos ajudar!
Mateus 11.28 - Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.

Você acredita que Jesus está aqui hoje? Então, quais são os pedidos que você gostaria de fazer a ele neste dia?
• Anote os motivos de oração. Diga-lhes que você vai orar por esses motivos e que eles estão nas mãos de Jesus.

TERMINE FAZENDO UMA ORAÇÃO (PEÇA QUE REPITAM):
Jesus, nós entregamos em suas mãos todos os problemas e preocupações desta casa. Queremos que nossa família
seja abençoada por sua paz, que venha a nós o seu reino e que seja feita a sua vontade dentro do nosso lar. Príncipe
da Paz, tome o seu lugar em nossa vida. Nós queremos ouvir a sua palavra em nossa casa. Colocamos em suas mãos
tudo o que está nos sobrecarregando. Amém.

ESTIMULE AS PESSOAS A CONVIDAREM SEUS AMIGOS
E FAMILIARES PARA A PRÓXIMA REUNIÃO

