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CASA DE PAZ 

GUIA DE ORIENTAÇÃO PARA OS “SEMEADORES DA PAZ” 

“Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele” 
Lucas 10.6 

 Parabéns por você ter decidido contagiar outras vidas com amor de Jesus. 
Somos chamados para viver uma vida além de nós mesmos! Você será um 
semeador da Palavra de Deus junto com outro irmão na fé.  

 Nossa orientação é que, cada dupla esteja em oração e escolham aquele 
que será o filho da paz. Alguém que não conhece Jesus e que você sabe que 
precisa da paz de Deus. Façam uma lista de pelo menos 5 nomes (use a ficha 
do Oikós), desta lista, em oração escolham um para você fazer o convite. Nosso 
alvo é mais discípulos, mais células, mais salvos!  

  

           I. ENTENDENDO A ESTRATÉGIA 

O presente material tem por objetivo detalhar a estratégia de multiplicação 
das células através das “Casas de Paz”. Trata-se de uma ferramenta de 
evangelismo bíblica e eficaz, que estaremos realizando em unidade com toda as 
nossas células. Nossos corações estão cheios de expectativas para o que Deus 
vai fazer em nosso meio. 

 

II. BASE BÍBLICA 

 A estratégia da Casa de Paz está alicerçada em um mergulho nos primeiros 
vinte versículos de Lucas 10. Onde Jesus envia setenta de Seus discípulos, 
certamente novos convertidos, às diversas cidades e aldeias, de dois, com uma 
missão muito preciosa: encontrar pessoas que estivessem abertas, disponíveis 
para receber a presença do Senhor em suas casas. O objetivo era entrar ali, 
conviver por certo tempo e preparar aquele ambiente para receber a paz de Deus. 

 O Senhor disse: “E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa 

paz...” (Lucas10.6). Então, a tarefa dos setenta era encontrar os “filhos da paz” e 
estabelecer suas casas como “casas de paz”. 

 Se alguém pensa que isso aconteceu num só dia, está equivocado. Aquela 
missão durou algumas semanas, provavelmente. As duplas de discípulos 
deveriam buscar portas que se abrissem, estabelecer relacionamentos 
duradouros nos lares pregando o evangelho do reino e curando os enfermos, até 
que Jesus chegasse.  

 Os resultados da missão foram exponenciais. Todos os setenta retornaram 
“possuídos de alegria”, diz o texto bíblico, e o próprio Jesus reconheceu que eles 
tinham causado um grande dano a Satanás. É sempre assim! Quando ousamos 
obedecer ao Senhor, enfrentando os nossos receios e as oposições malignas, 
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temos experiências tremendas e nosso coração se enche do gozo incontrolável 
de sermos instrumentos nas mãos de Deus.    

 

III. O DETALHAMENTO DA ESTRATÉGIA 

A estratégia é muito simples e eficaz quanto ao objetivo de ganhar vidas, 
consolidá-las e já estabelecer suas casas como base para o avanço do reino de 
Deus, inclusive, se possível, como novas células. O Reino de Deus chegará a 
cada casa em nossas cidades.    

a. OS SEMEADORES DA PAZ COM MAIS DE 18 ANOS.  

O líder de célula deve separar as duplas em suas células. Todos os líderes 
semeadores devem ter mais de 18 anos. Apenas um da dupla será líder e outro 
auxiliar. Se forem casados, forme a dupla com o casal. 

Se forem solteiros, homens ou mulheres, separe duas pessoas 
normalmente. Se a dupla for de sexo oposto, recomendamos que seja acrescido 
uma terceira pessoa. 

Pastores, supervisores e líderes também são convidados a abrir Casas de 
Paz. O critério mínimo para abrir a Casa de Paz como líder é estar batizado. 

Se alguém da célula quer participar auxiliando a dupla, não há problema, 
desde que ele obedeça às orientações do líder que é responsável pela Casa de 
Paz. Mas não é o alvo da estratégia incluir não batizados ou frequentadores.  

Cada dupla deverá procurar sua Casa de Paz.  

A Casa de Paz deve ser de uma pessoa não crente. Alguém que você esteja 
orando para alcançar, um amigo, por exemplo. Ou um novo convertido com 
família que ainda não conhece Jesus. 

Na casa, crianças e adolescentes ficam todos juntos. Não haverá uma ação 
paralela para crianças.  

Dia 24/03, é o dia “D” o culto de envio, a partir de onde todas as Casas de 
Paz iniciarão seus encontros. Também o prazo final para que a dupla seja 
cadastrada com sua Casa de Paz definida.   

Cada líder deve apresentar ao seu supervisor as duplas formadas em suas 
células, até o dia 17/03 por quem estará continuamente orando em todo 
processo. Para elaboração do material será necessária uma previsão de quantas 
pessoas cada dupla estará ministrando. 

O dia e horário em que funcionará a Casa da Paz ficará a critério das duplas. 
As duplas de “semeadores da paz” devem sair em busca de “filhos da paz”, ou 
seja, gente não convertida que esteja disposta abrir suas casas por cinco 
semanas para uma reunião semanal, com o propósito de verem estabelecida a 
paz de Deus em suas vidas e famílias. 
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 Como se trata de um período de esforço evangelístico, quanto mais 
pessoas envolvidas, melhor. Mesmo aqueles que não têm experiência de 
liderança podem e devem ser envolvidos.   

 

b. O ENVIO   

 No dia 24/03, em cada uma das nossas Missões e Igreja Mãe, faremos o 
envio das duplas para abertura das Casas de Paz. Essa ação é muito especial e 
ninguém ficará fora dela. Podemos abrir exceção por conta de rotinas de trabalho 
e estudo quem não puder vir no dia designado. 

 

c. ENCONTRANDO O FILHO DA PAZ 

Ganhar vidas é uma tarefa de todo cristão. Há muitas formas de se encontrar 
os “filhos da paz”. O evangelismo pessoal é a principal delas. Cada dupla, durante 
o período de preparação, deve fazer uma lista de pessoas pelas quais orarão e 
depois abordarão com a proposta da campanha (Use a Ficha do Oikós – Disponível 

na secretaria da igreja). Gente que está sofrendo é um alvo prioritário, “... os sãos 

não precisam de médico; os doentes, sim...” Não foi isso o que disse Jesus   

Uma forma eficaz de abordagem é chegar para alguém, conhecido ou não, 
e perguntar: “Há alguma coisa roubando a sua paz, a paz da família? ” Se a 
pessoa compartilhar alguma necessidade, é só propor a ela: “Você aceitaria abrir 
a sua casa para buscarmos juntos a Deus, a fim de que Ele te abençoe e te ajude 
nessa necessidade?”. Pronto. Diálogos simples assim tem aberto milhares de 
portas para o evangelho!  

 Você pedirá ao anfitrião para dedicar 1h do seu dia, durantes 5 encontros 
onde você estará orando por ele e sua família para que Deus o abençoe e traga 
a paz. E durante estes encontros você ministrará uma palavra de Deus. 

 Há sempre ao nosso redor pessoas necessitadas e outras que estão 
curiosas em relação ao mundo espiritual. São verdadeiros “filhos da paz”, mas 
como isso não está escrito em suas testas. Só descobriremos se ousarmos 
anunciar-lhes o plano de Deus.   

Outra maneira de abrir casas de paz é fazer uma festa e convidar o maior 
número possível de pessoas não convertidas. Isso pode ser feito por uma dupla 
de “semeadores”, por uma célula ou por uma supervisão. Neste evento, num 
determinado momento um líder chamará a atenção de todos e ministrará uma 
palavra desafiando as pessoas a abrirem suas casas para Jesus.  

 Após o convite, aceito pelo anfitrião, você então combinará o dia e horário 
certinho. Deixe bem claro que esse encontro não durará mais do que 1 hora. 
IMPORTANTE - Avise que ele pode convidar pessoas que conheça e que 
precisam de paz para esse encontro.  
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 Antes de iniciar o 1° estudo, ao conversar com o anfitrião, você vai entregar 
o chaveiro da campanha fornecido pela Igreja. Você deve chegar um pouco mais 
cedo mais cedo. 

Após o estudo, se possível você deve sair com o filho da paz, chamando os 
vizinhos, convidando as famílias para as próximas reuniões. Por isso a 
ministração do 1° estudo deve ser rápida, para dar tempo e sair e fazer os 
convites. 

d. O ESTUDO DA CASA DE PAZ   

Todos os encontros começarão a partir do “Dia D".   

Trata-se de uma campanha de 5 semanas, mas o objetivo, não publicado a 
princípio, é estabelecer definitivamente uma célula ali. 

 Cada dupla receberá o material com os estudos. Cada participante da casa 
deverá ganhar um livreto (estamos preparando). Daí a importância de até dia 
17/03 informar ao supervisor a quantidade de duplas da sua célula e a quantidade 
de pessoas que participarão. Se sobrar ou faltar vamos alinhando com os líderes 
e supervisores, para que todos possam receber a quantidade necessária. Ao   
sobrar material repasse rapidamente ao seu líder de célula, e este, ao seu 
supervisor. Havendo pessoas de diversas faixas etárias, fiquem em paz. Ao final 
do projeto você pode encaminhar as pessoas para as células da Igreja que 
atendam melhor seus perfis. 

 Cada supervisor será o responsável por solicitar o material na secretaria da 
igreja e organizar a logística de distribuição do material de acordo com os 
cadastros das Casas de Paz. 

Os estudos são simples, facilitando a ministração de verdades profundas 
onde levarão os ouvintes ao arrependimento, a conversão e a um compromisso  

 ATENÇÃO: Não teremos os encontros das células neste período, porém, o 
líder de células deverá reunir-se semanalmente com os “Semeadores da Paz” da 
sua célula para um momento de oração, orientação, compartilhamento e 
relatórios sobre como foi o seu encontro.  

  

 e. A REUNIÃO  

A reunião na casa de paz deve ser intensa, informal e objetiva como uma 
reunião de célula, durando não mais que 1 hora. Seguindo o programa, você fará 
tudo em 45 minutos. 

O dia e horário devem ser estabelecidos de acordo com a conveniência do 
próprio filho da paz que abriu as portas da casa, mas é importante que haja dia 
e horários fixos. Uma dupla de semeadores está livre para estabelecer a 
quantidade de casas de paz que puder atender, desde que tenham tempo e 
disposição, podendo liderar essas reuniões e prosseguir com elas após os 5 
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encontros. Nossa orientação é que cada dupla estabeleça no máximo duas casas 
durante o período de campanha.  

 Não há necessidade de lanches. Seja sábio e prudente para não criar pesos 
sobre o anfitrião, ou a dupla se sobrecarregar com logísticas. Siga a estrutura 
abaixo:  

1. Chegada com boas vindas. Observe pessoas novas. Seu parceiro 
semeador pode entregar os livretos para quem não tem. (5min).  

2. Oração e quebra gelo (3min)  
3. Ministração do estudo. (30min)  
4. Pedidos de oração. Ore com ousadia e autoridade. (5min)  
5. Convide para o culto, relembre do próximo encontro e despeça de todos 

(2min)  

  

 f. COMO NASCE A CÉLULA/GE?  

Após os 5 estudos você deve fazer um convite ao filho da paz se ele deseja 
continuar com a sua casa aberta. Em caso positivo, nasce aí uma CÉLULA ou 
um GE (Grupo de Evangelismo).  

 Se a dupla estiver apta a liderar uma célula (com formação na nossa Escola 
de Líderes), e assim desejar, ela poderá continuar cuidando das pessoas, e então 
esta casa passará a ser uma nova célula, seguindo com estudos da 
igreja/missão. 

Se a dupla ainda não concluiu o processo para ser um líder de célula, esta 
Casa de Paz poderá ser será um GE (Grupo de Estudo). A dupla participará de 
sua célula normalmente e liderará o GE com os estudos de célula até que tenha 
passado pela Escola de Líderes para ser um líder.  

 Esses detalhes internos não precisam ser comunicados ao filho da Paz. O 
importante é continuar o relacionamento com esse anfitrião.  

  

    

DICAS PARA QUE SUA CASA DE PAZ SEJA BEM SUCEDIDA:  

a) Estude bem cada ministração, conferindo os textos bíblicos, antes 
de ir para a reunião. Se a palavra estiver em sua mente e coração, a dinâmica da 
reunião será bem melhor.  

b) Cada ministração tem um texto-chave, que deve ser lido com os 
presentes, e alguns pontos principais, que devem ser abordados com clareza. Os 
“textos de apoio” são versículos que reforçam a ideia principal, mas não tem que 
ser necessariamente lidos. Use-os apenas se o tempo permitir. 
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c) Não permita que a reunião da casa da paz ultrapasse o período de 
uma hora. Isso pode se tornar um problema para frequência das pessoas. Seja 
objetivo e ousado! As ministrações são simples. Qualquer cristão pode 
compartilhá-las.  

d) Faça a cada semana uma reunião informal e descontraída. Invista 
em ser amigo das pessoas e ore com fé pelos desafios que elas apresentarem. 
Deus fará milagres através de você e do outro semeador da paz que o 
acompanhará!  

e) Qualquer dúvida ou orientação que precisar, fale com seu líder, 
supervisor o pastor. 

Deus te abençoe rica e poderosamente.  


