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CASAS DE PAZ 
 
Uma estratégia bíblica, simples e eficaz de mobilização da igreja local para ganhar vidas e 
estabelecer suas casas como a base para a expansão do reino de Deus. A passagem bíblica 
usada como base é o capítulo 10 de Lucas, onde Jesus chama 70 dos seus discípulos, todos 
novos na fé, e os envia de dois em dois a diversas cidades e aldeias, com a missão de encontrar 
pessoas que desejassem receber a presença do Senhor em suas casas. Nos versículos 5 e 6 
Jesus os orientou dizendo: “Quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação: ‘Que 
a paz esteja nesta casa!’ E, se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz (...)”. 
Os textos nos mostram que os setenta discípulos obedeceram e saíram de dois em dois para a 
missão que Jesus lhes havia dado, indo a diversas cidades, aldeias e povoados a fim de 
encontrar os “filhos da paz” e estabelecer suas casas como “Casas de Paz” e uma base de 
operação do reino de Deus. Alguns dias depois, todos retornaram “cheios de alegria” por tudo o 
que viram o Senhor realizar: salvação, cura, restauração e milagres! Aqueles homens ousaram 
obedecer ao Senhor, enfrentando muitas oposições e seus próprios medos, e o resultado foi 
aquilo que também desejamos experimentar como igreja: um verdadeiro avivamento! 
 
O que são as “Casas de Paz” – São casas que se abrem para que, durante um período de seis 
semanas, a palavra de Deus possa ser ministrada de uma maneira simples e compreensível a 
pessoas que ainda não participam de nenhuma igreja evangélica. Além da Palavra, as pessoas 
também recebem oração por suas necessidades pessoais e enfermidades e são levadas a se 
integrarem em uma Célula. 
 
A fim de mobilizar toda a igreja para se envolver no projeto,  
haverá diversas etapas de preparação, conforme descrito abaixo: 
 
1) Oração – Durante as semanas que antecedem o início da Campanha, toda a igreja será 
desafiada a orar, clamando tanto pelas pessoas que abrirão suas casas como por aquelas que 
serão convidadas a participar das Casas de Paz. Faremos isso em todas as oportunidades: 
reuniões de oração, células, cultos, reuniões de liderança, etc. É claro que a oração vai continuar 
até a finalização da Campanha, quando os frutos serão apresentados a Deus numa grande 
celebração com toda a igreja. 
 
2) Mobilização nas Células e Celebrações – Tanto nos cultos de Celebração quanto nas Células 
as mensagens serão ministradas no sentido de preparar, motivar e envolver o nosso povo, a fim 
de engajar o maior número de pessoas possível no projeto. 
 
3) Definição das duplas – “Semeadores da Paz” – Inspirados no modelo de Jesus, que enviou 
os 70 discípulos de dois em dois, estaremos formando as duplas de “Semeadores” a fim de levar 
a Paz de Cristo a muitas casas da nossa cidade.  
 
O critério para a formação desses pares é que sejam pessoas comprometidas com a Célula e a 
Igreja, que tenham: concluído a Classe de Integração, sido batizados e participado do Encontro 
com Deus. 
 
4) O envio das duplas – No domingo que antecede o início das “Casas de Paz”, no culto de 
celebração, haverá oração e unção sobre todas as duplas de “Semeadores da Paz” que serão 
enviados para a “Missão”. 
 
 
 


