ROTEIRO DOS LARES DE PAZ

Quebra-gelo: Quanto vale uma alma? Você está disposto a ser um “Agente de Paz”?
Texto: Mateus 5.9; Isaías 52.7; Romanos 10.15
Introdução: Vejamos o roteiro de como deve ser feito um “Lar de Paz” eficaz.
1)

DINÂMICA DA REUNIÃO

a)
Boas vindas – Se apresente às pessoas e agradeça aos anfitriões (aqueles que estão
cedendo o local da reunião) e aos visitantes;
b)
Oração inicial – Ore para que todos sejam abençoados com o estudo;
c)
Palavra – O estudo da semana. É uma conversa e não uma pregação;
d) Testemunhos – Utilize ao máximo os nossos testemunhos (curas, milagres...);
e)
Pedidos de oração – Ouvir os pedidos de cada um;
f)
Oração final – Ore pelos pedidos (Mt 18.18-20) e em círculo, de mãos dadas, encerre
com a oração do Pai Nosso por todos (Mt 6.9-13).
2)

ORIENTAÇÕES

Ao entrar na casa, declare: “PAZ SEJA NESTA CASA” (Lc 10.5);
A reunião deve ser rápida, ideal 30 minutos;
Seja pontual ao dia e horário combinado;
Use linguagem simples e amável;
Não se preocupe com objetos como: imagens, amuletos, etc.;
Não entre em assuntos doutrinários, tais como: idolatria, finanças, batismo;
Antes de você ir fazer o Lar de Paz, é fundamental orar pedindo a cobertura do Sangue
de Jesus sobre a sua vida, a de seus familiares e sobre todos os participantes daquele Lar de
Paz;
Veja as DICAS finais dos estudos, para falar dos encontros, dos cultos, etc.;
Após terminar, agradeça a todos e confirme o dia e horário da próxima reunião;
Motive-os a convidarem mais um amigo, parente ou vizinho para participar;
No mesmo dia, ao retornar da reunião, anote nas folhas finais da sua apostila, tudo o
que você achar necessário de ser lembrado. Por exemplo: os pedidos de oração;
Ore diariamente pelos pedidos e por todos os participantes do seu Lar de Paz;
Peça ao Espírito Santo que lhe dê: compaixão, amor pelas almas e sabedoria para
ganhá-las para Cristo (Pv 11.30).
3)
NOTA - O “Lar de Paz” é uma estratégia de evangelismo, portanto não é para
evangélicos. É para os desviados ou qualquer outro que esteja sem uma igreja cristã. –
Tenham um bom período de oração, nesta célula, em favor dos Lares de Paz.
Dicas para sua célula crescer: Incentive seus discípulos a oraram por curas e milagres nos
Lares de Paz. Temos o respaldo do Espírito Santo para isso. O segredo é orar sempre “em
nome de Jesus”. É Jesus quem irá operar, mas, precisará usar alguém.
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Avisos – 25/08 Retiro de Líderes Rabone – 01/09 Enc Mulheres – 08/09 Enc Homens
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