
ASSUNTO DA SEMANA: O reino de Deus chegou! 

Curitiba, 15 de março de 2020 
 
Objetivo do encontro: refletir sobre a importância de levarmos a paz de Jesus às pessoas, 

anunciando a elas que o reino de Deus chegou! 

Para o líder: que você seja cheio do Espírito Santo; que outras pessoas percebam em você a paz que 

excede todo o entendimento e queiram saber a razão da sua paz, mesmo em meio às tribulações!  

10 MINUTOS - QUEBRA GELO – Só podemos dar aos outros o que possuímos 
Como fazer: pedir aos integrantes da célula que contem sobre suas experiências ao terem dado algo 

“valioso” para outra pessoa. Provavelmente esta foi uma experiência marcante para ambos. 

Objetivo e aplicação: refletir sobre a importância de compartilharmos com os outros, o que de 

“valioso” possuímos. Só podemos oferecer ao outro, algo que primeiro nos foi concedido. Nestas 

semanas em que estaremos participando da campanha “Casas de paz”, teremos o privilégio de levar 

a paz que excede todo entendimento aos lares de muitas pessoas. Assim como a recebemos de 

Jesus, que possamos levar esta  paz aos corações que não a conhecem verdadeiramente, 

principalmente por sabermos o quão valiosa ela é para nós! 

 
20 MINUTOS 

1. Leia: Filipenses 2: 1-11. 
2. Sonda-me, usa-me. 
3. Qual a principal mensagem contida nos versículos acima? 
4. Orações pedindo para que Deus nos encha com Seu Espírito e nos capacite a levar a Sua paz a 
muitas pessoas que estão ao nosso redor!  
5.  Autoridade e Poder 

 
 

RESUMO DA MENSAGEM: O reino de Deus chegou! 
          Texto: Lucas 10: 1-9 - Pr. Michel Piragine 

 



INTRODUÇÃO  

Como estamos em plena campanha “casas de paz”, precisamos entender os pensamentos e 
orientações de Jesus quando ele envia os seus setenta e dois discípulos adiante dele, a todas as 
cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. 
 
I. Visão inspiradora (Lucas 10: 2) 

Jesus apresenta uma visão inspiradora, quando afirma que a colheita é grande e ordena seus 

discípulos a pedirem ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua colheita. A nossa 

campanha “casas de paz” almeja uma grande colheita nos próximos dias. Deus fará milagres e 

maravilhas em nosso meio, com vidas libertas e salvas. Famílias serão restauradas em tempo que o 

assunto principal é o coronavírus e as pessoas estão apavoradas. Quando a peste vem, a nossa 

fragilidade e nossa humanidade são expostas, então voltamos para Deus e sempre depois de uma 

peste vem uma grande colheita. Deus está chacoalhando a terra para que ela se volte para o pai. 

Precisamos olhar as crises da forma correta, com os olhos espirituais. O mover de Deus está 

acontecendo em nossos dias.  

 
II. Ordem enfática (Lucas 10: 2) 
Depois de apresentar a visão, Jesus dá uma ordem enfática, enviando seus discípulos de dois em 

dois. A palavra “enviar” no grego é Ekbállō, esta palavra era a mesma que Jesus usava para expulsar 

demônios. É uma declaração de autoridade. Jesus estava falando para os seus discípulos “saiam 

daqui, eu os estou expulsando”. Da mesma forma, devemos “sair”, pregar o evangelho, deixar Deus 

nos usar. É tempo de colheita, por isso devemos “sair” em nome de Jesus. Seguir a ordem de Cristo e 

deixar que Ele nos use. 

 
III. A mensangem poderosa (Lucas 10: 1) 
Jesus apresenta uma visão, dá uma ordem e apresenta uma mensagem poderosa. Normalmente 
aprendemos que Jesus vai na nossa frente, mas neste trecho da passagem, Jesus mandou seus 
discípulos adiante Dele. Existia um costume antigo, quando um rei ou uma autoridade ia chegar num 
vilarejo, ele mandava os seus súditos na frente para prepararem o seu caminho. Jesus nos enviou a 
Sua frente, para prepararmos o caminho e dizermos “o Rei está chegando”! Devemos declarar em 
nossas casas, escolas, universidades e empresas que o Reino de Deus chegou!  
 
IV. A benção espiritual (Lucas 10: 5-6). 
Jesus ensinou seus discípulos a compartilhar uma benção. Todos que entregaram suas vidas para 
Jesus, possuem uma benção em “suas mãos”; e essa benção se chama “paz”. Paz não significa 
ausência de guerras, não é um estado de espírito de tranquilidade; a paz na perspectiva bíblica, é 
uma benção espiritual (João 14:27). Jesus não nos dá a “paz do mundo”. Ele nos dá a paz que vem 
Dele (Gálatas 5:22). É a paz que o Espírito produz em nós (João 16:33). A paz na perspectiva bíblica é 
produzida pelo Espírito dentro de nós. O homem de paz é aquele que abre a porta da sua casa para 
o mensageiro entrar. Da mesma forma, os que querem a benção espiritual da paz, precisam “abrir a 
porta” e pedir para Jesus entrar. 
 
IV. Provisão plena  
Jesus nos dá provisão plena. Tudo o que precisamos para fazer a obra de Jesus, Ele já nos deu. Jesus 
nos deu poder e autoridade para fazer a Sua obra! Autoridade tem a ver com posição e poder, com 
condições e meios para fazer algo. Podemos obedecer e ir, porque o Espírito Santo nos capacitou 
para isso. Vamos fazer o que Jesus nos chamou para fazer! Ele nos envia e nos dá a provisão!  
 
CONCLUSÃO 



Jesus nos deu provisão plena para que possamos cumprir a sua ordenança! Então, mãos a obra para 

que possamos levar a paz que excede todo entendimento a muitos lares que nos cercam! Que 

possamos resgar as pessoas das trevas para a maravilhosa luz de Jesus! 

 
35 MINUTOS  
1– Pergunta de descoberta (caráter geral)   

        a) O que você descobriu sobre o texto em Lucas 10: 2 e a ordem de Jesus? Como devemos ver a 
peste do coronavírus com uma visão espiritual nos dias atuais? 
b)  O que significa a expressão “o Reino de Deus chegou”?  

c)  O que representa autoridade de Cristo em tua vida? Quem nos capacita e como alcançar essa 

provisão?  

2– Entendimentos (pontos da mensagem)   
a) As pessoas que convivem com você (família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho) percebem em 
você a paz que excede todo entendimento? Porque a paz de Deus é entendida como uma “benção 
espiritual”? 
b) Conte uma experiência de como você levou a paz de Cristo a um lar?  
c) O que aprendemos no estudo da mensagem sobre o significado da paz e de onde ela vem? 
d) Segundo o texto estudado por que os discípulos tiveram de ir a frente de Jesus? Para nós o que 
representa ir antes do nosso Senhor? Trace um parapelo com a campanha “Casas de Paz”.   
3– Checagem  
Você tem obedecido a ordem de Jesus de levar a Sua paz e anunciar que o Seu Reino chegou? Se isto 
não tem sido uma realidade em sua vida, que você possa ter arrependimento em seu coração e se 
dispor a cumprir o chamado do Senhor. Que você possa ter autoridade e poder para testemunhar. 
Que seja equipado com os dons do Santo Espírito e seja cheio da Sua unção. Que você pregue o 
evangelho e tenha alegria dando frutos para o Reino do Senhor. Que curas sejam realizadas, 
milagres aconteçam, que almas sejam resgatadas das trevas para a maravilhosa luz de Jesus! Faça 
com excelência aquilo que o Senhor te ordenou a fazer. Que o Espírito Santo o revista com 
autoridade e poder. Que você possa lembrar que a palavra que pregamos é poderosa! Seja corajoso 
para anunciar que o reino de Deus chegou e que a benção espiritual da paz se multiplique em nome 
de Jesus! 

15 MINUTOS  
Oremos pela campanha “ Casa de paz”  que será realizada pela igreja nessas próximas semanas. Que 

muitos possam receber a paz de Jesus em suas casas! A seara é grande e poucos são os 

trabalhadores. Faça a sua parte levando a paz de Cristo a muitos lares, pois o Reino de Deus está a 

sua frente. 

10 MINUTOS 

Oremos pelo Brasil. Oremos pelos líderes da nossa igreja (especialmente pelo pastor Paschoal e sua 

esposa), pelas nossas células, pelas pessoas enfermas em nossa igreja. Oremos pelos pedidos de 

nossa célula. 

 



 
 

 


