
Igreja Caminho Santo – Casas de Paz 
 

Ministração de Desafio para “Os Filhos da Paz” 
 

Evento Evangelístico 
 

O esboço a seguir é uma palavra que pode ser ministrada numa festa em que pessoas não 
convertidas são convidadas, para desafiá-las a fazer de seus lares “Casas de Paz”. Esta 
reunião deve ser feita antes da campanha na célula, no templo ou em algum outro lugar 
agradável, com a presença do maior número possível de visitantes, justamente as pessoas 
que queremos desafiar a abri suas casas. Portanto, prepare-se bem e transmita esta 
palavra com convicção e autoridade, mostrando quão importante será que os presentes 
tomem a decisão de oferecer seus lares a Jesus. 
 

Filhos da Paz e Casas de Paz 
 

“Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua 
casa e cearei com ele, e ele, comigo”. (Ap 3:20) 
 

Introdução: Deus quer estabelecer sua presença em nossa casa. É desejo dele entrar em 
todos os lares e ali permanecer. Mas, como Ele age para que isso aconteça? 
 

1. “Eis que estou à porta e bato” – Ele demonstra o seu desejo de entrar em nosso lar, 
quando vem à nossa porta. Ele não fica ali parado, pelo contrário, Jesus manifesta a sua 
presença batendo em nossa porta. 
 

2. “Se alguém ouvir a minha voz” – em segundo lugar, a Bíblia diz que a entrada de Deus em 
nossa casa depende de ouvir a sua voz. Quando nosso coração se constrange, é porque 
estamos ouvindo a voz do Senhor pedindo licença para entrar.  
 

3. “E abrir a porta” – Jesus não entra em nossa casa se não for bem recebido. Por isso, 
cavalheiro como é, Ele não entra pela janela, não arromba a porta, Ele espera que a porta 
seja aberta. Muitos ouvem a voz do Senhor, ouvem as batidas na porta, mas não tomam a 
decisão de abri-la. O abrir a porta está ligado ao nosso livre-arbítrio de abrir ou não a porta 
do nosso coração. 
 

4. “Entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo” – quando a porta é aberta, Ele 
recebe o sinal livre para entrar em nossa casa e estabelecer comunhão conosco. A 
presença de Deus é o que faz a diferença, é o que produz transformação, é o que 
estabelece a prosperidade da alma, é o que estabelece a paz. 
 
Desafio aos “Filhos da Paz” – o que vimos até aqui foi o suficiente para deixar claro que 
Jesus quer entrar nos lares e para que isso aconteça é necessário abrirmos as portas da 
nossa casa. A pergunta que precisa ser feita agora é a seguinte: “Você gostaria de abrir a 
porta da sua casa para Jesus?” Você reconhece que há necessidades em sua família e está 
disposto a dar ouvidos a voz do Senhor e abrir a porta para Ele? Se a resposta for sim, 
temos uma proposta para fazer. Enviaremos pelo menos duas pessoas para abençoarem a 
sua casa e se reunir com você e sua família uma vez por semana, por oito semanas 
consecutivas. Nesse período vamos estudar várias histórias bíblicas e ver o que aconteceu 
na vida de pessoas que receberam o Senhor em suas casas. Vamos orar junto com você e 
com aqueles que estiverem no mesmo propósito.  


