
 

VOCÊ É UM MENSAGEIRO DA PAZ! 
 

Então Jesus virou-se para os discípulos e disse só para eles: 
— Felizes são as pessoas que podem ver o que vocês estão vendo! Eu afirmo a vocês que 

muitos profetas e reis gostariam de ter visto o que vocês estão vendo, mas não puderam; e 
gostariam de ter ouvido o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. (Lucas 10.23,24) 

 
 Nossa igreja está se preparando para reiniciar a campanha CASA DE PAZ e todos nós, 
mais uma vez, estamos sendo convocados para entrar corajosamente na casa de pessoas 
que precisam receber a mensagem salvadora de Cristo e seu Espírito pacificador. Todos nós, 
servos adoradores e artistas do Reino de Deus fazemos parte desse grande exército e somos 
indispensáveis para que a missão seja cumprida com eficácia. Esta é uma grande 
oportunidade de percebermos que nosso potencial para o Reino de Deus está muito além do 
exercício de nossos talentos artísticos nos cultos e ministérios. Nós podemos mais, e se 
caminharmos em direção a esse mais, veremos as coisas das quais Jesus falou no texto 
acima. Coisas que profetas e reis gostariam de ter visto mas não viram.  
 No início do texto de Lucas 10, enquanto explica os detalhes da missão aos 72 
discípulos Jesus disse:  — A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, 
peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita.  (Lc 10.2). 
Se olharmos bem para a nossa realidade, podemos constatar que isso mudou, já que nossa 
igreja possui cerca de 13 mil membros e, só em nosso ministério, somos cerca de mil 
pessoas. Não somos poucos! Se 72 causaram grande impacto, imagine todos nós juntos 
alcançando nossa cidade. Certamente teremos coisas maravilhosas para contar quando 
retornarmos, concorda? Eu quero ter histórias para contar sobre como Deus usou minha 
vida poderosamente para levar pessoas a conhecê-lo. E você? Está se preparando? 
Compartilhe com a pessoa a seu lado: 
1. Quem é a pessoa que receberá sua visita durante a campanha CASA DE PAZ? 
2. Quem será seu parceiro nessa empreitada? 
 

Se você não está envolvido, ainda dá tempo! Procure seu líder e se informe sobre 
como participar. Sonhamos com centenas de pessoas sendo alcançadas pela paz de Cristo, e 
isso vai acontecer através de nós. Não fique de fora! 
 

MOTIVOS DE ORAÇÃO: 
1. Que Deus revele as pessoas que precisam de visita dos mensageiros da paz e prepare seus 
corações; 
2. Que todas as intenções malignas de frustrar as visitas sejam derrotadas; 
3. Que Deus desperte irmãos nossos que ainda não se envolveram. 
 
Boa semana, pessoal. 
Min. Tallita Todeschini 
 


