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FATOR CORNELIO
UMA ESTRATÉGIA DE MULTIPLICAÇÃO DE CÉLULA.


INTRODUÇÃO:

A visão celular é dinâmica, viva e está sempre exigindo dos envolvidos busca de novas
estratégias de crescimento. É normal depois de um tempo as pessoas ficarem acomodadas
numa coisa que está fazendo já a algum tempo. Depois de participar de um congresso de
células em Águas de Lindóia onde ouvimos acerca da importância de sermos o mais simples
possível para começar uma nova célula, uma implantação de nova igreja e formar um líder,
começamos a pensar sobre uma nova estratégia de crescimento. Não vamos substituir o que já
estamos fazendo com respeito à maneira de multiplicar a CÉLULA, e sim somar mais um
recurso de trabalho para ganhar vidas para Jesus.
Há alguns anos atrás recebemos em nossa Comunidade o Pastor Jamê e nos ministrou
sobre o tema Casa Digna. No momento fomos abençoados mas caiu no esquecimento. Depois
de alguns anos em nossa atualização pastoral fomos ministrados em Caraguatatuba pelo Pastor
Flori sobre o tema Casa de Maria – Casa de Oração, outra vez fomos abençoados mas
esquecemos. Hoje na internet veremos que muitas igrejas estão praticando o que chamam de
Casa de Paz, o que vem a ser a mesma coisa. Uma dessas igrejas é a IMUCE de Ribeirão
Preto. Chamamos o Pr. Paulo Sergio para nos orientar e então vamos entrar de coração nesta
estratégia que segue com fé e esperança de ganhar muitas almas para Jesus.


O QUE É O FATOR CONERLIO?
Desde o princípio o desejo de Deus é ter uma família de muitos filhos, Ele disse ao
homem; “Frutificai, multiplicai e enchei a Terra” (Gênesis 1:28). Apesar de o homem ter
pecado, Deus não mudou seus planos, Ele continuou com o desejo de ter muitos filhos.
Paulo em sua primeira carta a Timóteo capítulo 2 verso 4 diz que “É desejo de Deus que
todos se salvem, e venham ao conhecimento de Deus”. É desejo de Deus ter todos salvos,
também deve ser o nosso desejo. Parece simples e claro isto na Palavra, mas infelizmente
achamos que só uns poucos vão ser salvos e ainda achamos que só aqueles que vem até as
igrejas com muita necessidade. Pedro pensava que somente os judeus tinham direito a
salvação, entrar na casa de um não judeu era para ele coisa imunda. Afinal de contas um
circunciso entrar na casa de um incircunciso e sentar-se à mesa para comer pão era uma
ofensa a sua religião. Deus mostrou para Pedro que aquilo que Ele purificou não pode ser
considerado imundo, jesus morreu na cruz por toda humanidade, agora Pedro tinha que se
desfazer de seus velhos conceitos para ter uma revelação de Jesus e assim entrar numa casa
de um gentio (não judeu) e apresentar-lhe Jesus, O Cristo, que Pedro conhecia tão bem.
Assim na visão Cornélio, vamos entrar na casa de uma pessoa que ainda não tem
Jesus, e levar para eles o que Pedro levou para Cornélio, a Palavra da Salvação.

Então Fator Cornélio é uma ação simples porém poderosa para ganhar vidas para
Jesus e abrir futuras casas para uma CÉLULA.



COMO FUNCIONA?

É o crente batizado aceitar o chamado de Jesus para esta comissão
1º PASSO
(Lucas 10:2,3) – “E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas
os obreiros são poucos; rogai, pois, ao Senhor da seara que envie
obreiros para a sua seara. Ide; eis que vos mando como cordeiros
ao meio de lobos”. Esta ordem de Jesus não é para alguns poucos, mas para todos que amam o
evangelho de Cristo, amam perdidos e quer ver o desejo de Deus, que é ter uma família de muitos
filhos se concretizando. Não precisa ser um super crente e nem profundo conhecedor da Bíblia, o
resto o Espírito Santo capacitará. Também não precisa estar no trilho de treinamento e nem ter
passado pelo encontro com Deus, basta que tenha convicção de sua salvação e queira testemunhar
a sua fé.

Aquele que aceitou o chamado de Jesus para ir, vai ter um parceiro
2º PASSO
para juntos irem à casa de uma pessoa que abriu as portas para
receber a Palavra por sete semanas. Vamos chamar estes parceiros
de Dupla de Ceifeiros. De preferência duplas de uma mesma
CÉLULA ou da mesma Rede, para facilitar a supervisão do líder de Rede. O líder de CÉLULA
ou supervisor se encarregará de formar duplas de pessoas, colocando sempre um mais experiente
com um mais novo na fé e do mesmo sexo, a não ser que sejam casados.

Organização é muito importante. As CÉLULAS com suas Duplas de
3º PASSO
CEIFEIROS, organizadas devem cadastrar as mesmas no centro de
Consolidação e passarem pelo treinamento no dia designado pelo
Líder de rede, que vai ser eta cartilha contendo todos os passos e as
Mensagens a serem pregadas nas casas.
Será providenciado também sete chaves com os temas das reuniões onde a cada semana o
anfitrião recebe uma chave com o tema pregado. Isto facilitará a memorização e incentivará o
anfitrião a manter o trabalho.

4º PASSO

Unção do Envio, Jesus disse a comissão: “Ide, Eu vos envio ... – E,
Em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: Paz seja nesta
Casa. E, se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a

Vossa paz; e, se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa,
comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa
em casa... E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: É chegada a vós o reino de Deus”
(Lucas 10:3-9)
Ao organizarem as duplas vamos fazer uma reunião profética onde todos os pastores
ungirão os enviados, orando a Deus para que eles possam frutificar e multiplicar e como aconteceu
em Lucas dez, uma unção de cura, sinais e maravilhas nas casas para onde foram enviados.


COMO ENCONTRAR A CASA DA PAZ?

Jesus disse “Quando entrardes numa casa, dizei primeiro: Paz seja nesta casa. Se ali
houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz” (Lucas 10:6)
A melhor maneira de abrir uma casa da paz é perguntando para as pessoas que são seus
parentes, amigos ou vizinhos se eles querem ser hospedes como filho da paz durante sete semanas,
explicando para eles que neste tempo vamos orar e trazer uma Palavra de Deus para aquela casa.
Antes porém de começar as sete semanas deverá ser feito uma visita na casa e compartilhar a
importância de convidar parentes e amigos, podendo fazer isto com a sua ajuda.
Também podemos descobrir casas de pessoas que estão passando por problemas e mostrar
o interesse de começar nesta casa as sete reuniões de oração.


QUANTAS CASAS DA PAZ OS CEIFEIROS PODE TER?

Quantas puderem, conforme a disponibilidade de tempo de cada ceifeiro. Caso um irmão
possa e seu companheiro não, nada impede de começar uma nova casa com outro irmão.


COMO COMEÇAR?

O primeiro contato é uma visita onde os ceifeiros vão explicar para o anfitrião da impor-tância de sua casa abrir as portas para ser uma casa da paz, usando a instrução desta cartilha onde
diz o primeiro contato com o filho da paz.


O QUE ACONTECERÁ DEPOIS QUE ACABAREM AS SETE REUNIÕES?
1. Reunião de colheita e unção das sete chaves. A dupla de ceifeiros que está
trabalhando nas casas da Paz convidará a todos para participarem de uma reunião
especial onde chamaremos à frente todas as casas da paz para receberem uma
oração especial.
2. Desafio para o encontro com Deus como continuação do processo. Com data
marcada para o encontro, os ceifeiros juntamente com os líderes de CÉLULA,
trabalharão para levarem as pessoas que fizerem uma decisão a irem ao encontro
com Deus.
3. Um grande batismo. Após o encontro celebraremos um grande Batismo na igreja.

4. As casas da paz, tornando definitivamente uma CÉLULA. As Casas da paz poderão
se tornar uma CÉLULA, e os ceifeiros, que já estiverem no trilho de Treinamento
serão os novos líderes.


A REUNIÃO DE TREINAMENTO DO CEIFEIRO.

Uma semana antes da primeira visita do ceifeiro na casa da paz, ele passará por um
treinamento estudando todos os itens desta cartilha. E tirando todas as dúvidas, antes de começar a
casa da paz.


PRIMEIRO CONTATO COM O FILHO DA PAZ

O primeiro contato é muito importante para alavancar o trabalho na casa da pessoa que
abriu a porta para tornar-se uma Casa da paz. A dupla de ceifeiros deverá estar bem informada da
visão do trabalho e com segurança de tudo que vai fazer. Com certeza a pessoa que abriu a sua
casa está interessada em algum benefício, esperando que Deus faça alguma coisa boa pela sua
família. Nós temos total segurança e confiança de que Deus está interessado em abençoar uma
vida que se dispões a abri a sua casa para o evangelho. Temos esta segurança pela Palavra de
Deus, que quando Jesus comissionou os setenta ele disse: “E ficai na mesma casa, comendo e
bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa...
E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: É chegado a vós o reino de Deus... E voltaram
os setenta com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam.”
Podemos ver o resultado do trabalho nas casas de Paz, cremos que o mesmo vai acontecer hoje.
Então tenha fé e faça o trabalho com confiança e amor que os resultados com certeza virão e
faremos uma grande colheita.


COMO FAZER O PRIMEIRO CONTATO?
1. Levar uma palavra de esperança para o anfitrião.

“Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de
vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem!” Mateus 7:11
“tu lhes dás, e eles o recolhem, abres a tu mão, e saciam-se de coisas boas.” Salmos 104:28.
O ceifeiro deve dizer para o anfitrião que Deus quer fazer coisas boas para ele e a
Bíblia deixa claro esta verdade. Que nestas sete semanas eles vão Estudar a Palavra e orar a Deus
para descobrir os maravilhosos tesouros que Deus tem para eles.
“Dar-te-ei os tesouros escondidos, e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o
Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome.” Isaias 45:3.
2. Explicar que você é um enviado de Deus para casa Dele.

“E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos os pés dos que
anunciam o evangelho de paz; dos que trazem alegres novas de boas coisas.” Romanos 10:15
O Ceifeiro pode dizer com toda determinação e fé que ele está ali para fazer a Obra de
Deus, que a Bíblia diz: quem recebe um enviado de Jesus e como recebesse o próprio jesus. Ele
disse em Mateus 10:40 – “Quem vos recebe, a mim me recebe; e quem me recebe a mim, recebe
aquele que me enviou.”
3. Que é um grande privilégio e honra a atitude que ele teve de abrir a sua casa para
Jesus.
“E, quando entrardes nalguma casa, saudai-a; E, se a casa for digna, desça sobre ela a vossa
paz; mas se não for digna, torne para vós a vossa paz.” (Mateus 10:12,13)
Explique para o anfitrião que a casa dele foi considerada digna de receber o título de “Casa
da Paz”. E com certeza isto trará grandes bênçãos para ele.
4. Explicar para eles que a cada semana eles vão trazer uma mensagem que serão
como chaves que abrirão o baú de Tesouros de Deus para vida Dele.
A cada mensagem que vai estar nesta cartilha, você mostrará para o anfitrião da casa da
paz, que ele recebeu uma chave para abrir este Tesouro
5. A importância dele convidar os seus vizinhos e parentes.
O Ceifeiro vai explicar neste primeiro contato com a casa da paz, que é muito importante
ele convidar seus amigos e parentes. Porque no Reino de Deus é melhor dar do que receber e
quanto mais nós repartimos as coisas boas que estamos recebendo mais Deus tem para nos dar.
Você pode também junto com ele ir convidar as pessoas.

USE O EXEMPLO DE CORNELIO EM ATOS 10


Deus escolheu a casa de Cornelio. Deus também escolheu a sua casa.

“Havia em Cesaréia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como
Italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus; dava muitas esmolas ao povo
e orava continuamente a Deus” (Atos 10:1,2).
 Deus pediu para ele chamar Pedro. Hoje eu estou aqui na sua casa porque você quer ser
abençoado.

“Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como
Pedro”. (Atos 10:5).
 Deus pediu para Pedro ir na casa de Cornelio. Eu estou aqui em obediência a Deus.
“Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: “Simão, três homens
estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os
enviei”. (Atos 10:19,20)


Cornelio queria saber o que Pedro tinha para ele lhe dizer. Estou aqui para lhe dizer que
Deus tem bênçãos para você.

Os homens responderam: “Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e
temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que chamasse à sua
casa, para que ele ouça o que você tem para dizer”. (Atos 10:22)
 Cornélio estava esperando Pedro com sua casa cheia de parentes e amigos. Você também
convidará parentes e amigos para receber a benção de Deus.
“No outro dia chegam a Cesaréia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos
que tinha convidado”. (Atos 10:24).


Depois que Pedro falou a palavra de Deus a casa de Cornelio, eles receberam a Palavra de
Deus e foram tremendamente abençoados.

“Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo
fosse derramado até sobre os gentios,” (Atos 10:45,46)
Isto também vai acontecer na casa de cada anfitrião que abriu a porta para ser uma casa da
paz. E nós os já crentes em Jesus ficaremos admirados e contentes com a obra de Deus.

UMA VIDA BEM SUCEDIDA
(LUCAS 5:1-7)
1º
A PESCA MARAVILHOSA
O desejo de Deus é que todos sejam bem sucedido.
O texto primeiramente fala de uma história de fracassos. Eles trabalharam a nite toda e não
pegaram nada. Quem que nunca teve uma história de fracasso? Alguns fracassos foram até bom

Depois uma história de sucesso. Eles numa hora inapropriada para pesca tiveram o maior
sucesso de pescaria na vida deles.
Como podemos alcançar o sucesso? Existe duas formas: da maneira certa e da maneira
errada.
A MANEIRA DO CAMINHO MAIS FÁCIL.
Esta é a maneira errada e pode trazer o sucesso até mais rapidamente. Porém ela traz a
reboque coisas que a pessoa vai ter que conviver com elas o resto da vida. Exemplo de Sara.
Quantas pessoas em nome do sucesso fácil e rápido abriram mão de um sono tranquilo
para viver com pesadelos. Mania de perseguição, escravos de calmantes, dependentes de bebidas
para esquecer problemas, falta de paz, e a pior de todas as consequências: saber que o seu sucesso
não tem valor. Vai morrer com ele. Exemplo do Bem Johson.
A MANEIRA CERTA.
Ao contrário, traz paz, sentimento de dever cumprido, senso de realização, e quando você
come do seu fruto é prazeroso, você tem uma vida digna e não tem do que se envergonhar. Não
teme as más notícias. Porque sabe que sua consciência e tranquila.
Aqueles homens simples descobriram o segredo do sucesso. 2 mil anos se passaram e
todos conhecem a história que eles contaram. Como?
 Aprenderam com Jesus
“E do barco ensinava o povo”. Você acha que os ensinamento de Jesus são balelas? Então
pesquise a história dos homens de sucesso da humanidade. Você vai perceber que todos
eles olharam para Jesus.
 Eles venceram suas limitações
“Vá para águas mais profundas”. Quando olharam para aquele que não tinha limites.
Pedro andou pelas águas.
 Eles tinham confiança em Jesus.
“Lancem as redes para a pesca”. O homem confiante supera os limites. Cuidado em
confundir confiança com presunção. A presunção é uma falsa confiança. Ela se apóia
somente em si mesmo então seu fundamento é falso.

CONCLUSÃO.

Hoje vocês vão começar uma nova empreitada. Eu não conheço o

coração de vocês, mas tem um que conhece. Se procederes bem com certeza vocês terá
sucesso.

A CHAVE PARA CURA.
O TANQUE DA MISERICÓRDIA.
(João 5:1-9)
2º

1. INTRODUÇÃO:
Jesus se desvia de uma importante festa. Para se encontrar com um homem paralítico há 38
anos. Na verdade Jesus desvia-se de uma multidão de pessoas que estava comemorando
uma festa, para outra multidão que não tinha motivo para comemorar. Assim hoje existem
pessoas tão oprimidas, doentes, que não tem motivo para comemorar. Pessoas paralíticas,
ou seja, paralisadas com seus problemas, precisando de ajuda para sair desta paralisia
espiritual. Estas pessoas estavam junto a um tanque que tem o nome de BETESDA (casa
de misericórdia). Jesus teve misericórdia daquele homem e o curou, Ele continua curando
hoje. Você, filho da paz, abriu a sua casa e ela hoje também é uma casa de misericórdia
onde Jesus quer curar.
2. VOCÊ PRECISA TOMAR UMA ATITUDE DE FÉ PARA SER CURADO.
A esperança da multidão de enfermos era pequena. Eles esperavam uma única
oportunidade, o mover das águas pelo anjo, por isso que se chamava tanque de
misericórdia, aquelas pessoas recebiam alivio de sua doença, mas permaneciam com as
mesmas vidas. Deus quer nos dar mais do que a cura. Ele quer nos dar uma vida
abundante. Jesus então ensina eu você não precisa ficar esperando um anjo descer para
resolver seu problema, é só agir de acordo com a Palavra de Deus que as coisas vão
acontecer em sua vida.
3. TRÊS ATITUDES PARA SER CURADO.


FÉ – “levanta-te” Acreditar que aquele que deu a ordem tinha poder para curá-lo, isto é
Fé. O homem ouviu a ordem de Jesus e agiu com fé. A fé exige de nós uma atitude,
“levanta-te”. Esta é atitude que vocês, filho da paz vai ter, acreditar que Jesus vai curar
toda a sua casa.



MUDAR DE VIDA – “toma tua esteira” (olha, agora já estais curado, não peques mais
para que não suceda coisa pior). A pessoa tem que estar disposta a mudar de vida, isto é
abandonar o pecado, por que se não a coisa fica pior. O evangelho é das boas novas. O que
estamos trazendo para você, filho da paz, são boas notícias Que notícias? Que Jesus cura,
liberta e salva. Mudar de vida significa que agora você encontrou uma vida melhor.



CRESCER NA VIDA ESPIRITUAL - “andar”, veja que depois que o homem
conheceu a Cristo, ele partiu e anunciou que Jesus o tinha curado. Ele não era mais uma
pessoa doente, pelo contrário, agora estava ajudando outras pessoas. É assim que acontece
com uma pessoa que recebeu a cura por meio de Jesus ela vai “andar”, não é mais
paralítica, ou seja, não esta mais paralisada pelos problemas mais liberta por Jesus.

CONCLUSÃO:

A cura física é uma boa coisa, uma benção de Deus para nós, mas a

cura da alma é ainda mais importante para nós. Somente Jesus pode curar a nossa alma
ferida. O que você, filho da paz, tem que fazer para ter sua alma curada das aflições, medo,
magoas e tantas outras coisas mais/

A CHAVE PARA RESTITUIÇÃO
AS DRÁCMAS PERDIDAS
(LUCAS 15:8-11)
3º


INTRODUÇÃO:
Na conclusão do texto bíblico acima encontramos uma casa em festa. Algo de valor havia
sido perdido e depois encontrado. Talvez você, filho da paz, tenha perdido algo importante
na sua vida. Nesta chave queremos mostrar como recuperar algo que foi perdido ou tirado
de você. E você vai fazer o que a personagem do texto fez, reunir as amigas e vizinhas
dizendo: “alegrai-vos comigo recuperei o que tinha perdido”, e Faz uma grande festa no
bairro.



AS DRÁCMAS PERDIDAS: QUE COISAS IMPORTANTES VOCÊ PERDEU?
As drácmas eram o dinheiro da época. A mulher perde algo de valor. Quais os valores que
estão perdidos dentro de nossa casa? Vamos enumerar alguns:

1. Sumiu a dracma do respeito:
Considerar o valor do outro, tratar as pessoas com dignidade, dar importância a elas.
Quem respeita ouve com atenção, participa dos sonhos do outro. Quanta gente egoísta
nos lares, pensam somente em si mesmas, procurando a qualquer preço esmagar os
outros. Gente que mente, que trai a confiança, filhos que não honram aos pais.
2. Sumiu a dracma do carinho:
O carinho é outra manifestação do amor verdadeiro, assim como o respeito. Essa é
outra dracma rara.
O carinho traz o beijo, o abraço gostoso. Carinho de pai e filho, que andam sempre
juntos, que desenvolvem um diálogo amigo. Carinho de cônjuges que ainda trocam
elogios, que priorizam um ao outro, que sentem prazer quando estão perto.
Já beijou seus familiares hoje?
3. Sumiu a dracma da espiritualidade:
A vida religiosa ou espiritual tem se limitado a casar no religioso ou batizar filhos na
igreja e nada mais. Depois só voltam a pensar em Deus numa grave enfermidade ou
velório.
Hoje quando projetamos as nossas casas, é comum reservarmos um cômodo maior para
o ídolo do lar: “a televisão”. É aquela a quem se dedica maior tempo e atenção. E nos
esquecemos de reservarmos uma sala de oração e culto no lar


Como reencontrar as drácmas perdidas?
No texto, encontramos atitudes sábias da mulher que perdeu a dracma. Atitudes que, se
imitadas, nos ajudam a restaurar e restituir os valores que estão desaparecendo em nossos
lares.
1. Decida você procurar o que perdeu.
Pais procuram os pastores para dar um jeito nos seus filhos. Cônjuges e filhos fazem o
mesmo. Mas o que vemos no texto a expressão “porque achei a dracma que tinha
perdido”. Foi ela quem procurou e achou.
Você acha que alguma coisa precisa ser restaurada em seu lar? Decida então você ser
usado por Deus, para essa missão.
Decida pela sua própria mudança, visando à restauração do seu lar. Primeiro é
necessário estar bem contigo.
2. Valorize os pequenos detalhes.
A mulher tinha dez drácmas, perdeu apenas uma. Ficou com nove, com a maioria, mas
antes de perder uma segunda, ou a terceira, parou para recuperar o que tinha perdido.

Você, filho da paz, abriu sua casa para a Palavra de Deus, este pequeno detalhe vai
fazer toda a diferença na sua vida e ajuda-lo naquilo que você perdeu. Portanto não
deixe de valorizar esta pequena reunião na sua casa.
3. Não aceita o caos como natural.
Muitos dizem “a vida é assim mesmo! É comum perder uma moeda tão pequena.
Deixa pra lá!” Ela reagiu, se esquentou, foi atrás. Ela procurou. Quantos se assentam
na cadeira da comodidade, acham que o mundo é assim mesmo, não tem como
melhorar, ou afirmam que todo marido é safado mesmo, ou todo adolescente é rebelde
mesmo, isto acontece com todo mundo por que não acontecer comigo? Na verdade
muitos não acham nada, porque não estão procurando. Decida a recuperar o que você
perdeu.
4. Varra a sua casa – Humilhe-se para fazer mudanças.
A mulher para achar a dracma varreu a casa. Apanhou a vassoura e levantou poeira.
Para varrer até encontra-la teve que remover tapete e até trocar móveis de lugar. Varrer
incomoda, pois mexe com o que já assentou.
Talvez esteja faltando isso em sua casa?
-varrer sua boca para produzir novas palavras
-varra seu tempo, para dar mais tempo à família
-varra sua mente, seu coração, isto é, santifique-se mais
Santidade quer dizer pureza.
Em Joao 16:8 a Bíblia nos diz que o Espírito Santo nos convence do pecado..., Ele irá
revelar os cantos que precisam ser varridos dentro de sua casa, para encontrar valores
perdidos.
5. Seja diligente.
Seja obcecado por este propósito. É fortíssima esa expressão no texto: “até encontrala”. Ela só parou de procurar quando encontrou. Há os que procuram os valors
perdidos dentro do lar como meninos mal mandados: dá só uma olhada por cima e diz
que não adianta, que não encontrou. Procuram com tanta má vontade, com preguiça
que, mesmo estando próximo, não o encontram.
Coloque a restauração de seu lar como um ideal de vida. Não desista fácil, vá em
frente, continue procurando um método, um meio, uma benção para o seu lar, para ele
voltar a ser o que era. Veja o exemplo do valente de Davi que ficou sozinho para
defender seu campo.
6. Sobretudo acenda a candeia.
Esta é a decisão mais importante. Foi a primeira coisa que ela fez: acendeu a
lamparina. No escuro ficaria muito difícil de procurar.

Talvez você não tenha achado nada de valor na sua casa, porque falta acender a luz.
Jesus disse: “Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo
contrário terá a luz da vida” (Jo 8:12).
O envolvimento sério com Jesus muda a nossa história, nossa vida, nossa casa, e isto é
básico para encontrarmos as drácmas perdidas.
Tem pessoas sofrendo porque perderam drácmas em casa e, sofrem mais, porque estão
procurando e não acham, estão cansadas, desesperadas e desanimadas. O que falta?
Falta acender a luz!
Ter Jesus é se entregar totalmente a Ele, deixando-O dirigir a sua vida, pela Bíblia,
procurando sempre estar em comunhão com Ele pela oração. E se dispor a servi-Lo.

CONCLUSÃO:

A chave para restituir e recuperar o que você perdeu e acender a luz

de Cristo na sua vida.

A CHAVE PARA SALVAR SUA
FAMÍLIA DA RUINA E DESTRUIÇÃO
(1ª PEDRO 5:8)
4º



Introdução:
Para quem o diabo direcionará sua ira? Seu alvo são as famílias, tanto cristãs como não
cristãs, no mundo inteiro.
1. Ele está rugindo como leão esfomeado e atacando lares para devorá-los. Seu propósito
infernal é destruir casamentos, alienar filhos, contrapor membros familiares uns contra
os outros. Sua estratégia é simples: ele procura trazer ruína e destruição a todo lar que
puder.
2. De fato, podemos ver o plano destrutivo do inimigo desde quando alvejou a primeira
família. Foi o diabo que entrou em Caim e o convenceu a matar seu irmão, Abel.
3. E este homicida ainda está trabalhando. Quantas famílias estão sendo destruídas pela
cobiça, drogas, violência, divorcio, adultério e tantas outras coisas mais.



O Que Fazer?

Chega uma hora quando as circunstâncias da vida vão além da esperança humana. Não há
conselho, nem médico nem remédio que possa trazer a solução. A situação tornou-se
impossível. E requer um milagre, senão tudo acabará em ruína.
No evangelho de João, encontramos uma família que estava neste tipo de crise. “Ora,
havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum” (Jo 4:46).
Esta era uma família distinta, da classe nobre, mas havia um espírito de morte nela. Assim
pode também ser um espírito de prostituição numa família, ou de drogas, ou de separação,
ou de miséria.

PASSOS PARA A SALVAÇÃO DE SUA FAMÍLIA
1º Passo – DETERMINAÇÃO.
Alguém naquela casa perturbada soube a respeito de Jesus e ouviu sobre seu poder
miraculoso. E chegou a notícia, de alguma forma, que Cristo estava em Caná, a uns
quarenta quilômetros de distância. Em desespero, o pai tomou sobre si o encargo de fazer
contato com o Senhor. A Escritura diz: “Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia paa
a Galiléia, foi ter com ele” (v.47)
Alguém na família precisa tomar uma atitude. Você, filho da paz esta tomando uma atitude
para sua família.
O oficial do Rei tinha este tipo de determinação. E ele conseguiu chegar á presença de
Jesus. A Bíblia diz que ele “lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à
morte” (v.47).
Que quadro maravilhoso da verdadeira intercessão! Este homem deixou tudo de lado e
buscou ao Senhor para que lhe desse uma palavra. Você, filho da paz também esta
buscando a Jesus por sua família.
2º Passo – ORAR PELOS FAMILIARES
“Desça antes que meu filho morra” “Por favor, Jesus, venha agora. Aja logo, antes que
meu ente querido se perca para sempre”
Se realmente confiarmos nele por salvação e libertação, clamaremos como aquele oficial
do rei: “Por favor, Jesus, venha agora. Aja logo, antes que meu ente querido se perca para
sempre”. Somente oração agressiva e fervorosa poderá combater os objetivos destrutivos
de Satanás de arruinar nossa família. Orações mornas, sem todo o coração, não derrubarão

suas fortalezas. Precisamos ser chacoalhados para fora dos nossos próprios interesses e
começar a levar a oração a sério. E precisamos ficar perto de Jesus, até que sua resposta
venha. Eu convido você, filho da paz a orar pela sua família.
3º Passo – BATALHE POR SUA FAMÍLIA
Um episódio que muito me impressiona é a história de uma mulher em Mateus 15:21-28.
Ela foi até Jesus lutar pela libertação de sua filha. Ela com a filha oprimida persistiu em
buscar a Jesus. Finalmente, os discípulos instaram com o Mestre: “Senhor, mande-a
embora, Livre-se dela. Ela não para de nos perturbar”. Observa a reação de Jesus às
súplicas da mulher: “Ele, porém, não lhe respondeu palavra” (Mt 15:23). Evidentemente,
ele estava ignorando a situação completamente. Por que faria? Sabemos que nosso Senhor
nunca se fez de surdo diante do clamor de qualquer pessoa que o buscasse com
sinceridade.
A verdade é que Jesus sabia que a história desta mulher seria contada às gerações futuras.
E ele queria revelar uma verdade a todos que viessem a ouvi-la. Por isso, resolveu testar a
firmeza da fé daquela mulher. Quando finalmente se dirigiu a ela, disse: “Não fui enviado
senão às ovelhas perdidas da casa de Israel” (Mt 15:24). Em outras palavras, estava
dizendo: “Vim trazer salvação aos judeus. Por que deveria desperdiçar o evangelho deles
numa gentia?”
Para a maioria de nós, uma afirmação como esta teria sido motivo suficiente para pegar
nossas trouxas e ir embora para sempre. Mas aquela mulher não arredou o pé. A condição
da sua filha era questão de vida ou morte para ela. E não pretendia dar a Jesus descanso
algum enquanto não lhe desse a resposta de que precisava.
Quero perguntar-lhe: Quantas vezes você já desistiu de orar? Quantas vezes se cansou e
racionalizou: “Já busquei ao Senhor. Tenho orado e suplicado. Mas simplesmente não
recebo respostas”? Bem, era uma questão de vida ou morte para você? Você realmente
buscou ao Senhor com todo seu coração, toda sua alma, sua mente e sua força, sabendo
que não havia outra solução?
Considere como esta mulher respondeu: Não foi com uma queixa ou um dedo de
acusação, dizendo: “Por que está me negando, Jesus”? Não, a Escritura diz exatamente o
contrário: “Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor socorre-me!” (MT 15:25).
O que vem depois é mais difícil ainda de entender. Outra vez, Jesus rechaçou a mulher. Só
que desta vez sua resposta foi ainda mais ríspida. “Não é bom tomar o pão dos filhos e
lança-lo aos cachorrinhos” (v.26)
Agora, a mãe lhe respondeu: “Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem da smigalhas
que caem da mesa dos seus donos” (v.27). Que resposta incrível! Esta mulher determinada
não pretendia abandonar sua busca intensa por Jesus. E o Senhor a elogiou por isto. Ele lhe

disse: “Ó mulher, grande é a tua fé! Faça-se contigo como queres. E, desde aquele
momento, sua filha ficou sã” (v.28)
Amado, filho da paz, não devemos nos contentar com migalhas. A promessa é que teremos
toda a graça e misericórdia de eque precisamos para nossas crises. E vamos salvar toda a
nossa família.
O Exemplo de Josué. “eu e minha casa serviremos ao Senhor”.

CONCLUSÃO: Hoje é o dia de você, filho da paz, tomar uma posição, por sua casa,
família, e sua vida. Seja determinado em buscar a Jesus, ore por sua família e lute por sua
casa.

A CHAVE PARA PROTEÇÃO
AQUELE QUE HABITA NO ESCONDERIJO DE DEUS
(SALMOS 91:1-16)

5º

Introdução:
Esta chave tem o propósito de lhe levar através da confiança no Senhor a um lugar seguro,
o Alto refugio!
“...diz ao Senhor: Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio.” O Salmista
confessa sua fé em Deus, nosso Pai, reconhecendo-o como Altíssimo, como Oniotente,
Aquele que tem todo poder e que manifesta sua presença, proteção e provisão em todo
tempo. Que somente através Dele estará realmente seguro de todo o mal, livre das pestes e
mazelas e mortandade a sua volta.
Presença que se manifesta – Salmos 91:1-2
Encontramos na presença do Senhor companhia em todo o tempo. Saber que jamais
estamos sozinhos traz segurança. Jesus disse: “permanecei em mim, e eu permanecerei em
vós... porque sem mim nada podeis fazer.” (João 15:4-5) Isso nos faz pensar que não
precisamos agir sozinhos. E é realmente o que o Senhor quer pra nós. Ele quer fazer parte
de nossa vida, quer agir conosco. É uma presença real, não algo do imaginário humano,
fruto de delírio. Nosso Pai revela sua presença nas circunstâncias, nos detalhes, nos

caminhos da nossa vida. Até mesmo quando não O sentimentos conosco Ele está lá,
presente. Manifestando seu amor, alegria e paz, nos fazendo conhecer sua bondade...
O próprio Senhor Jesus declara numa situação de abandono, de “solidão”: “Eis que vem a
hora e já é chagada, e sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só;
contudo, não estou só, porque o Pai está comigo.” (Jo 16:32)
VAMOS DECLARAR: “MEU PAI, EM QUEM CONFIO E ESTÁ SEMPRE
COMIGO É O ONIPOTENTE DEUS.”
Proteção contra o mal – Salmos 91:3-4
Sempre é bom ter um lugar seguro pra se refugiar quando estamos diante de uma ameaça,
não é mesmo? Pois é, este lugar existe e está ao seu alcance. Em tempos de guerra, quando
vinham ataques aéreos ou com mísseis de longa distância diferidos pelos inimigos, as
pessoas era alertadas para se abrigarem. Então iam para os lugares preparados para isto ou
para o lugar mais seguro que achassem. Nós estamos hoje em tempo de guerra. Uma
guerra contra inimigos que nem sempre vemos. As ameaças de hoje são mais sutis e que
nem sempre temos como nos armar pra enfrenta-las. Ou nossas armas não são suficientes.
Ou ainda aqueles que têm a responsabilidade de nos protegerem se acha na mesma
condição em que nos encontramos. E, daí, o que fazer? É justamente essa a questão do
salmista. E ele encontra sua resposta na Onipotência do Altíssimo Deus, declara: “ O
Senhor é o meu refúgio”
VAMOS DECLARAR TAMBÉM: “O SENHOR É O MEU REFÚGIO, É ELE
QUEM ME PROTEGE E GUARDA MINHA VIDA, POR ISSO NÃO TEMEREI
MAL ALGUM.”
Provisão nas necessidades – Salmos 91:15-16
Jesus nos ensina a não andarmos ansiosos de coisa alguma, pois é o Pai quem sustenta
todas as coisas. No Evangelho de Mateus 6:25-34 aprendemos que nosso Pai celeste é
quem alimenta as aves do céu, dá a beleza dos lírios do campo... assim vemos que o TodoPoderoso quem nos proverá do que temos necessidade abençoando todo o trabalho de
nossas mãos (Cf. Salmos 90:17).
Não devemos nos inquietar com o dia de amanhã, pois não sabemos o que ele nos trará...
Precisamos aprender depender e confiar o dia de amanhã em Deus, nosso Pai. O Salmista
afirma: “Ele me invocará, e eu lhe responderei...” O Senhor é quem tem as respostas as
nossas mais profundas necessidades; Ele é suficiente pra nos prover de vida (longevidade)
e nos saciar.
VAMOS MAIS UMA VEZ DECLARAR NOSSA FÉ: “NÃO SEI O QUE O DIA DE
AMANHÃ ME TRARÁ, MAS CONFIO EM DEUS, MEU PAI, AQUELE QUE É
ONIPOTENTE E ELE ME PROVERÁ.”

Este é tempo para clamarmos ao Senhor, como diz o profeta Isaías: “Buscai ao Senhor
enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto”. Pois é Nele que encontraremos
vitória sobre o laço que prende e a peste mortal. Então vamos orar invocando o Altíssimo,
nosso Pai Todo-Poderoso sobre nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, pois Ele é
conosco, ordena nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, pois Ele é conosco, ordena nossa
proteção e traz provisão em nossas vidas.

Conclusão: Você, filho da paz, abriu sua casa para receber o Senhor Jesus, porque diz
quem receber uns dos meus pequeninos, a mim recebe. O texto começa dizendo: “Aquele
que habita” então você habita em Deus, e Ele habita na sua casa. Isto é a maior segurança
que uma casa possa ter.

A CHAVE PARA A VIDA ABUNDANTE
João 10:10
6º



INTRODUÇÃO:
Deus tem para você, filho da paz, uma vida de felicidade que nós chamamos de vida
abundante ou vida plena. Isto não quer dizer que você vai ter todos os seus desejos
satisfeitos como que se tivesse encontrado uma lâmpada mágica, mas sim uma vida de
verdadeira paz, porque você vai compreender o que a vida com Deus e tê-lo como seu guia
e protetor. Por isso abaixo vamos encontrar seis passos para ter uma vida Feliz.
SEIS CARACTERÍSTICAS DE UMA VIDA ABUNDANTE:
1 – A VIDA ABUNDANTE LIBERTA DO PECADO (Mateus 1:21)
O Senhor Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado, dos vícios e maus hábitos.
Ele vai livrar você, filho da paz, dos instintos que prendem a sua vida! É impossível
alguém que tem a nova natureza de Deus conseguir viver preso no pecado. Muitos de nós
podemos pensar que o padrão de Deus é muito alto e que as coisas de Deus sempre são paa
as pessoas que estão a nossa volta e nunca são para nós, mas não é isso. Deus tem algo
novo para sua vida independente do seu nível de maturidade espiritual.
2 – A VIDA ABUNDANTE TRAZ COMUNHÃO ÍNTIMA COM DEUS (Lucas 1:7475).

A vontade de Deus é que você, filho da paz viva uma vida abundante todos os dias e não
somente aos domingos no culto. O que Deus tem para cada um de nós é muito grande. Não
se deixe convencer pelo inimigo que você tem que ter uma vida inferior à vida que Deus
tem para você. Nós fomos chamados paa termos intimidade e comunhão com Deus, só não
podemos confundir intimidade e comunhão com Deus, só não podemos confundir
intimidade com extravagância, é lógico que é muito bom aqueles momentos onde somos
tocados por Deus: onde choramos, rimos, caímos, somos arrebatados e etc... Mas não é só
isso, não podemos ser intensos somente na unção, mas em todo tempo.
3 – A VIDA ABUNDANTE NOS DÁ PLENA SATISFAÇÃO (Jo 4:14)
Você, Filho da paz, nestes dias esta bebendo a água da vida, que é Jesus, você nunca mais
terá sede, o que isto quer dizer? Que você não precisa mais se embriagar com as coisas
erradas que o mundo oferece, porque tudo de errado que mundo oferece são prazeres
passageiros e você volta a ter sede e fazer coisas mais erradas ainda, mas a água de Jesus te
traz plena satisfação.
4 – A VIDA ABUNDANTE É CHEIA DE INFLUÊNCIA:
No interior de cada cristão que tem uma vida abundante flui rio de águas vivas. As pessoas
têm que encontrar você na rua e sentir a doce presença do Senhor em você. Esse rio que
flui no nosso interior nos faz descansar e esperar em Deus. Muitas pessoas pensam que
Deus tem filhos prediletos, isso é um pensamento errado Deus tem vida abundante para
todos. Você filho da paz, esta recebendo nesta chave a vida abundante outras pessoas vão
olhar para você e perceber que você mudou para melhor.
5 – A VIDA ABUNDANTE NOS DÁ VITÓRIA SOBRE O DIABO E AS
CIRCUNSTÂNCIAS (Romanos 8:35-37).
Ter uma vida abundante não esta falando de vivermos sem tribulação. A tribulação vem,
mas a vida abundante nos faz mais que vencedor. Pensar que não teremos mais tribulação,
quando estamos com Cristo é um engano. Mas a diferença esta na nossa vida, o Senhor nos
faz descansar quando estamos com Ele e a vida abundante nos eleva a esperar em Deus
mesmo nos momentos de tribulação, pois sabemos que Ele suprirá todas as nossas
necessidades.
6 – A VIDA ABUNDANTE NOS LEVA A PRÁTICA DO BEM (Efésios 2:10)
Depois que passamos pelo processo de regeneração passamos a praticar coisas que jamais
imaginamos fazer. Por exemplo, uma pessoa ainda que seja injustiçada, e façam mal contra
ela, por ela ter a natureza de Deus ela pode ficar ressentida ou magoada mas no seu íntimo
ela irá querer fazer até o bem pra essas pessoas. Você filho da paz, vai ter a alegria de
saber perdoar e até ajudar pessoas que estão em sua volta.

CONCLUSÃO: Filho da paz, você agora tem uma vida abundante, porque você tem
Jesus e isto faz toda a diferença. Comece agora a tomar posse desta vida que Jesus tem
para você.

A CHAVE A SALVAÇÃO
(Lucas 19)
7º



INTRODUÇÃO:
Jesus entrou na casa de Zaqueu e disse: Hoje houve salvação nesta casa. A sua casa
também pode experimentar a salvação. Zaqueu esta passando uma vida eterna com Deus
porque ele foi salvo. O que é uma coisa eterna? Você sabe onde vai passar a eternidade? A
opção que fazemos em seguir Jesus é uma opção para a eternidade.



O QUE É SALVAÇÃO?
Salvação significa ato ou efeito de salvar, livrar da morte, tirar de perigo, preservar de
dano, destruição, perda, ruína etc.; curar-se. (Evitar a derrota: O goleiro salvou o jogo).



POR QUE UMA PESSOA PRECISA SER SALVA?
Porque está perdida ou prestes a se perder, mais ainda pode safar-se dessa situação. (Ex.:
afogamento à incapacita de se salvar por si mesmo, precisa de ajuda)
Uma pessoa que está perdida (por exemplo num labirinto) se salva em três etapas:
1. Precisa reconhecer que está perdido (cair em si)
2. Precisa encontrar o caminho. (Jesus)
3. Precisa ser conduzido para fora.



POR QUE O HOMEM ESTÁ PERDIDO?
Porque desobedeceu a Deus e seu estado de pecado o colocou debaixo da IRA de Deus.

“ Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim podes comer
livremente; mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás; porque
no dia em que dela comeres, certamente morrerás.” GN 2:1-17
A partir deste momento o homem entregou nas mãos de Satanás e ele passou a ter domínio
sobre o homem. O próprio homem se entregou a ele. O homem que tinha sido criado a
imagem e semelhança de Deus foi corrompido e tomado por uma natureza diabólica.





“Todos pecaram ...” (pode haver alguém que não pecou ???) Rm 3:23
“A morte passou a todos os homens ...” Rm 5:12
“O salário do pecado é a morte ...” (trabalho, salário, holerite) Rm 6:23
“Quem não crer já está condenado ...” Mc 16:16



O HOMEM PERDIDO ESTA SEPARADO DE DEUS
O homem está separado de Deus por causa do pecado. Por causa da ira de Deus contra o
pecado, o homem está debaixo de uma terrível condenação: a morte eterna.
O homem (a humanidade toda) está perdido, impossibilitado de cumprir o propósito para o
qual foi criado (Supremo Propósito). Por isso ele precisa ser salvo.



DE QUE O HOMEM PRECISA SER SALVO?
1-) Do domínio de Satanás.
Cl 1:13 “...nos libertou do pder das trevas ...” (do domínio)
A primeira coisa da qual o homem precisa ser salvo é do domínio de Satanás.
Satanás tem domínio sobre a vida do homem e sobre o sistema do mundo. Por isso Jesus o
chama de príncipe deste mundo.
Jo 12:31 “...será expulso o príncipe desse mundo”
Quem entregou o domínio a Sátanas? O homem
Quando entregou? No Edém ao pecar.
2-) Do poder do pecado.
O homem é pecador porque peca ou peca porque é pecador?
O fato do homem pecar, prova que ele é pecador. Há uma lei operando no homem que a
bíblia chama de “lei do pecado” que o homem por si mesmo não consegue vencer. (Leia

Rm 7:14-21) O homem precisa ser salvo não só do que ele faz, mas do que ele é (pecador
e pecado gera pecados).
3-) Do salário do pecado à Morte Eterna.
Rm 6:23 “O salário do pecado é a morte...”
O homem está separado de Deus e se morrer assim esta será sua situação para toda a
eternidade. Deus não criou o homem para ir para o inferno. Mas é para lá que ele vai se
não se arrepender.
O inferno foi criado para o diabo e seus anjos não para o homem
Mt 25:41 “... o fogo eterno, preparado para o Diabo e seus anjos”.
Existem muitos textos na bíblia que falam sobre o inferno: Sl 9:17; Mt 5:22; Mt 10:28; Mt
18:8; Mt 23:33; Mt 25:41; Lc 12:5; IIPe 2:4.
O homem precisa ser salvo da morte eterna, do inferno, tormento eterno.
4-) Da ira de Deus.
“Quem crê no Filho tem a vida eterna; o que, porém, desobedece ao Filho não verá a
vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus.” João 3:36
O estado de desobediência do homem o coloca debaixo da ira de Deus. Deus ama o
homem, mas odeia o pecado
Rm 1:18 “Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade...”
POR CAUSA DE TUDO ISSO O HOMEM PRECISA SER SALVO
Para sair desse estado de condenação ele precisa nascer de novo. Precisa receber o presente
que Deus oferece.
Deus poderia condenar o homem simplesmente porque rejeita a salvação que lhe é
oferecida de graça.
O homem só precisa exercitar sua capacidade de decidir e crer. A Palavra de Deus sempre
apela para a vontade do homem.
Mc 8:34 “Se alguém quiser vir após mim ...”
Apc 3:20 “Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta ...”

O QUE DEVO FAZER PARA SER SALVO?
Fazer o que Zaqueu fez, se arrepender de seus pecados e receber pela fé a salvação que
Deus dá gratuitamente a nós.
“Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus; não
vem das obras, para que ninguém se glorie.” Efésios 2:8-9
Pela graça, mediante a fé. Não por obras
Exercitamos a nossa fé na obra que Jesus fez e recebemos de graça a salvação.
“Ora, sem fé é impossível agradar a Deus; porque é necessário que aquele que se
aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam” Hebreus
11:6

CONCLUSÃO: Então pela Fé e Arrependimento você pode receber uma nova vida em
Jesus Cristo. Se você deseja dar este passo para uma vida abundante, faça uma oração de
entrega.

