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QUEBRA-GELO: É sempre bom ter por perto, um bom amigo. Você possui uma amizade de 
longa data? Ou um grande amigo que marcou sua infância? Compartilhe.

“Depois disto o Senhor designou outros setenta, e enviou-os de dois em dois adiante de 
si a todas as cidades e lugares, aonde ele estava para ir.” Lucas 10:1

Todos nós que já conhecemos a salvação através de Cristo Jesus, temos um desejo ardente de 
ganhar outras pessoas para o Reino de Deus. No entanto, muitas vezes, por falta de bons resul-
tados na evangelização e consolidação das pessoas, acabamos desanimando e nos acomodando.

Por isto, nas próximas quatro semanas, iremos compreender uma maneira bíblica, muito eficaz 
que foi utilizada pelo Senhor Jesus ao enviar seus discípulos a anunciar o Evangelho em cidades 
e aldeias.

Nossa inspiração está no capítulo 10 de Lucas quando Jesus enviou setenta de seus discípulos 
para precedê-lo, encontrando casas que estivessem abertas para receber a paz de Deus. Então 
abra seu coração e deixe o Espírito Santo lhe falar encher sua vida de fé.

ENVIADOS PELO SENHOR
Leia Lucas 10:1 a 9

A primeira coisa a compreender é que estamos sendo enviados pelo Senhor. O versículo 1 nos 
diz que Jesus “designou” aqueles discípulos, ou seja, incumbiu-lhes de uma missão. Embora eles 
não tivessem até então nenhuma experiência em pregar o evangelho, agora estavam ordenados 
e respaldados pelo Senhor para saírem em busca dos “filhos da paz”, entrar em suas casas e esta-
belecer ali uma base do reino de Deus.

Hoje temos um comando do céu para fazer o mesmo. O Senhor está nos comissionando para esta 
tarefa. Fomos escolhidos e designados para dar frutos (leia João 16:15) e não podemos nos omitir 
desse privilégio e responsabilidade.

É interessante que o texto começa dizendo que “depois disto Jesus enviou outros setenta” 
(Lucas 10:1). Isso faz uma conexão com um fato anterior, relatado no final do capítulo 9. Ali nós 
vemos pessoas que tiveram a oportunidade de seguir Jesus e ser enviadas por Ele, mas não foram 
porque demonstraram um coração inadequado. Ao olhar para a resposta que o Senhor deu a cada 
um, podemos saber por que há gente que não é usada na obra de Deus.

ACEITANDO O CHAMADO DO SENHOR
Leia Lucas 9:57-58

A.  O primeiro discípulo não serviu porque não estava disposto a abrir mão do conforto e comodi-
dade: “as raposas tem seus covis, e as aves do céu, ninhos; mas o Filho do Homem não tem onde 
reclinar a cabeça”. (v.58) Embora este primeiro homem tivesse um discurso entusiasmado, não 
queria pagar o preço que os demais estavam pagando, seguindo Jesus muitas vezes sem ter nem 
onde reclinar a cabeça para descansar.

UMA CONQUISTA DE DOIS EM DOIS SEMANA  1
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Num momento como o que estamos vivendo, debaixo de uma unção de conquista e desafiados a 
entrar em novas portas com o evangelho, não podemos pensar em nossa comodidade. É hora de 
fazer um grande esforço para ver a conquista que glorifique ao nosso Deus!

B. O segundo discípulo perdeu a sua oportunidade porque não estava disposto a tratar o chamado 
com a prioridade e a urgência que ele exigia (vs. 59-60). Ele queria primeiro enterrar seu pai. En-
tenda, não que seu pai houvesse morrido e ele pedira ao Senhor para terminar o funeral. Se fosse 
isso, certamente Jesus o teria permitido. Entretanto, esse homem usou o cuidado de seu pai como 
uma desculpa para não servir naquele momento. Em outras palavras, ele estava dizendo: “Senhor, 
hoje estou muito ocupado. Um dia, quando meu pai morrer e eu não tiver mais que me preocupar 
com ele, te servirei...”

Muitas pessoas hoje vivem assim, dando desculpas de uma vida ocupada para não se envolverem 
no ministério. Têm outras prioridades que não as do Senhor Não entenderam ainda a expressão: 
“buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acres-
centadas” (Mateus 6:33), e por isso vivem correndo atrás das coisas deste mundo, sem nunca se 
saciarem.

C. O terceiro discípulo também não participou da missão porque Jesus não viu nele a disposição 
da perseverança no ministério (leia Lucas 9:61-62). Ao dizer que lançar mão do arado e olhar para 
trás é um atestado de indignidade, o Senhor denuncia este coração que não é capaz de ir até o 
fim num trabalho.

Este tipo de alma não serve para Deus. Por isso Jesus mandou “outros” setenta. A pergunta é: E 
hoje, você está disposto a ser enviado para estabelecer uma “casa de paz” e perseverar nessa mis-
são até o fim? Ou vai se esquivar por não estar disposto a pagar o preço, dando desculpas de que 
não tem tempo e está ocupado com outras coisas em sua vida? Será que você está a fim de pegar 
nesse arado e ir até o término da missão? O Mestre pode contar com sua vida?

PERGUNTE: Avalie seu coração: se você tem se apresentado disposto ao chamado do          
Senhor ou tem estado muito ocupado?

MELHOR SEREM DOIS DO QUE UM

Uma vez que Jesus viu com quem realmente podia contar, enviou-os de dois em dois (Lucas 10:1). 
Jesus nunca enviou ninguém sozinho. Aqui está um segredo para nossa estratégia. A meta é que 
cada duas pessoas de nossa igreja estabeleçam ao menos uma “casa de paz” a partir do próximo 
mês.

Já nesta semana, começaremos a organizar as pessoas em duplas para orarem juntas e começarem 
a fazer uma lista de pessoas que serão abordadas com a proposta de que abram suas casas para 
receber a paz de Deus. Todo mundo que está firme na fé e quer ser achado entre os fiéis deve 
participar.

Obviamente vamos dar todo o suporte e cobertura. Cada um receberá o material para ministrar 
nas “Casas de paz”, o apoio logístico e espiritual para conquistar seus objetivos, e a unção para 
esta aventura de fé. Você não vai ficar de fora deste mover, vai?
Tenha certeza de que o fim será semelhante ao dos discípulos que Jesus enviou: “Voltaram os se-
tenta cheios de alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome” 
(Lucas 10:17).
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PERGUNTE: Muitas vezes nos deparamos com situações ou notícias ruins que colocam a 
prova nossa obediência a palavra de Deus e aquilo que Ele já nos prometeu, como você en-
cara estas adversidades?

RESSALTE:
- Somos enviados pelo Senhor
- Precisamos dizer “Sim” ao desafio.
- Lembre-se que você não estará sozinho.

É BOM SABER:
Todos nós antes de ser enviados, precisamos nos tornar filhos de Deus, gostaria de fazer uma 
simples oração recebendo Jesus e se tornando um filho de Deus?



11

QUEBRA-GELO: Viver em Paz, no mundo, é um desafio diário para todos. Quem na infância 
em virtude da imaturidade não se envolveu em alguma confusão. Compartilhe alguma situa-
ção que se envolveu na infância que hoje pode rir dela?

“Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: Paz seja nesta casa! Se houver ali um filho 
da paz, repousará sobre ele a vossa paz; se não houver, ela voltará sobre vós.” 
Lucas 10:5-6

Quando Jesus enviou seus discípulos de dois em dois, tinha uma estratégia muito bem definida. 
Eles deveriam encontrar “filhos da paz” e estabelecer uma base do reino de Deus em suas casas.

Quem eram esses “filhos da paz”? Pessoas não convertidas, mas que tivessem o coração aberto 
para Deus e aceitassem abrir a porta de seus lares para o Evangelho.

Hoje estamos sendo preparados para a mesma missão. Vamos nos organizar em duplas de ceifeiros 
a fim de fazermos uma grande colheita para o Senhor. A grande questão é: como encontraremos 
os “filhos da paz”?

PROCURANDO OS FILHOS DA PAZ 

A. Procure necessidades. Encontramos os “filhos da paz” quando buscamos as pessoas em suas 
necessidades. Há sempre gente que está carente de uma intervenção de Deus em sua vida. Se al-
guém está sofrendo, aí está um candidato em potencial. Veja um exemplo em João 5:5-9. Se Jesus 
não tivesse tomado a iniciativa de evangelizar aquele homem que sofria há tanto tempo, ele nunca 
teria sido salvo e curado.

B. Procure os curiosos. Precisamos também abordar aquelas pessoas que estão curiosas quanto às 
coisas espirituais, como fez Filipe com o oficial etíope em Atos 8:27-35. Ali, aparentemente não se 
tratava de uma pessoa com problemas. Muito ao contrário, o servo do Senhor poderia até se sentir 
intimidado por estar diante do representante de uma rainha. Filipe, porém, percebeu que aquele 
homem estava lendo a Bíblia (embora não entendesse o que lia) e ousou
estabelecer um diálogo com ele e anunciar-lhe o Evangelho. Assim, esse episódio terminou com o 
eunuco sendo batizado e levando a Palavra de Deus para sua terra. Se Filipe não tivesse a intrepi-
dez de pregar para ele, nunca saberia que ali naquela carruagem luxuosa estava um “filho da paz”.

C. Aproveite Cada Oportunidade. A verdade é que precisamos aproveitar todas as oportunidades 
para falar de Cristo e descobrir quem está com o coração aberto. Veja um exemplo em Atos 16:13-
15. Paulo conhece algumas mulheres e lhes anuncia o Evangelho. Uma delas, chamada Lídia, esta-
va com o coração sedento e sua casa tornou-se uma “casa de paz”. Mas, e se Paulo não pregasse? 
O que teria acontecido se ele ficasse apenas orando? Quantas pessoas não deixamos de colher e 
quantas casas não permanecem fechadas só porque não ousamos bater em suas portas?

Às vezes, perto de nós, há pessoas desesperadas, mas não estamos atentos a elas. O próprio Paulo 
e seu parceiro Silas, salvaram toda uma família a partir do momento em que intervieram na vida de 
um carcereiro que estava para se suicidar (veja Atos 16:27-34).

SEMANA  2EM BUSCA DOS “FILHOS DA PAZ”



12

PERGUNTE: Avalie seu coração: relembre as condições como você foi encontrado, como 
você se encontrava quando alguém lhe ofereceu ajuda para salvação?

VENCENDO A TIMIDEZ

Muitos crentes desobedecem ao Senhor e não cumprem sua missão por causa da timidez e do 
receio de não serem bem sucedidos. Quando são enviados, perdem a sua paz, ficam irritados e se 
isolam. Não deveria ser assim. Quando enviou os setenta, Jesus admitiu a probabilidade de que 
algumas casas não iriam se abrir para eles. O que deveriam fazer, então? Perder a paz? Voltar frus-
trados? Não! O Senhor lhes disse: “Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz; 
se não houver, ela voltará sobre vós” (Lucas 10:6). Simples assim! Em outras palavras, se você não 
obtiver êxito numa tentativa, fique tranqüilo e parta imediatamente para outra.

PERGUNTE: Como você tem lidado com o medo e a timidez? Isto é uma dificuldade que 
você está vencendo?

A verdade é que temos que semear muito para colher alguma coisa. Não podemos nos desestimu-
lar com uma porta fechada, ou mesmo com pessoas que se abrem inicialmente, mas depois não 
permanecem no Senhor. Um semeador da palavra precisa saber que nem toda semente prosperará, 
mas que a única forma de colher é continuar semeando (leia Eclesiastes 11:6 e Mateus 13:47-48).
Muitas sementes são aparentemente perdidas. Muitas pessoas a quem ministramos não dão o 
fruto esperado. Entretanto, a alegria do nosso coração está naquelas que permanecem e só as 
teremos se nunca deixarmos a frustração nos calar.

Os setenta discípulos enviados por Jesus voltaram um tempo depois “possuídos de grande ale-
gria” (veja Lucas 10:17-18), não porque não encontraram portas fechadas, mas porque persevera-
ram e venceram as resistências de Satanás. Vamos fazer o mesmo agora? Vamos aceitar o desafio 
de encontrar “filhos da paz” e estabelecer o reino de Deus em suas casas? Temos todos os motivos 
para fazê-lo. Primeiro, é o Senhor quem nos está enviando. Segundo, há pessoas preciosas apenas 
esperando que batamos às suas portas (já pensou se Samuel nunca fosse à casa de Davi?). Tercei-
ro, só teremos experiências sobrenaturais e motivos para voltar empolgados da nossa missão se 
ousarmos obedecer.

Esta cidade está cheia de “filhos da paz”. Nossa tarefa agora é descobrir onde eles vivem e entrar 
em suas casas para fincar a bandeira do reino de Deus. Você aceita esta missão?

RESSALTE:
- Precisamos identificar pessoas do nosso convívio sedentas, curiosas, precisando 
de Deus.
- A timidez não pode ser impecílio para levar-mos a palavra, pois sabemos que foi 
o Senhor que nos chamou.

É BOM SABER:
Não precisamos esperar a chegada da campanha das Casas de Paz, para convidar 
pessoas para receber Jesus,  aproveite a oportunidade hoje! Ore por salvação… 
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SEMANA  3

QUEBRA-GELO: Quando criança você era uma criança tímida ou comunicativa? 
Compartilhe

“Permanecei naquela mesma casa, comendo e bebendo o que vos oferecerem... Não 
vos mudeis de casa em casa.” Lucas 10:7

Quando Jesus enviou setenta de seus discípulos, de dois em dois, para entrarem nas cidades e 
aldeias em busca dos “filhos da paz”, tinha em mente mais do que evangelizar algumas famílias. 
Este era apenas o objetivo primário da missão. Na verdade, eles estavam indo a fim de estabelecer 
nas casas que os recebessem bases de operação do reino de Deus.

O Senhor os enviou “adiante de sua face a todas as cidades e aldeias aonde Ele estava para ir”    
(Lucas 10:1). Isso quer dizer que aqueles discípulos deveriam preceder Jesus, preparando uma 
casa que pudesse recebê-lo quando ali chegasse, tornando-se sua plataforma de operação en-
quanto Ele estivesse naquele lugar.

ESTABELECENDO UMA BASE PARA O REINO DE DEUS

Quando lemos desatenciosamente o capítulo 10 de Lucas, podemos imaginar que aquela missão 
consistia num contato superficial com algumas pessoas, tipo “evangelismo fast food”. Pensamos 
em Jesus ordenando que seus discípulos fossem e no mesmo dia, quem sabe ao entardecer, rece-
bendo-os de volta com seus relatórios cheios de entusiasmo. Entretanto, uma avaliação acurada do 
texto nos levará a perceber que não foi assim. Aquela missão durou, no mínimo, algumas semanas. 
Temos motivos para crer nisto:

A. Primeiro: Eles foram organizados, em duplas, enviados a diversas cidades e aldeias onde Jesus 
estava para ir. Deveriam encontrar uma casa e permanecer nela até que o Senhor chegasse ali. 
Seriam ao menos trinta e cinco casas, e em lugares diferentes. Quanto tempo você acha que Je-
sus gastaria para percorrer todas elas, parando em cada uma, é claro, para pregar e abençoar os 
nativos daquele lugar? Se Ele fosse a uma “casa de paz” por dia (o que seria bastante intenso e 
desgastante, pois estamos falando de aldeias distintas), demoraria mais de um mês para ministrar 
em todas e completar a missão.

B. Segundo: Jesus mandou cada dupla de discípulos encontrar uma casa e permanecer nela, co-
mendo e bebendo do que lhes fosse oferecido (conf. Lucas 10:7). Não é difícil percebermos que 
não se tratava de bater numa porta, entregar um folheto, dizer umas poucas palavras e partir. Não! 
O objetivo principal daquela missão era estabelecer um relacionamento sólido com as pessoas da 
casa que se abrisse, convivendo ali pelo tempo suficiente, a fim de preparar aquele lugar para hos-
pedar Jesus quando ali Ele chegasse e, obviamente, ser sede de sua pregação e de seus milagres.

PERGUNTE:  Qual a sua disposição de trabalhar na colheita de almas para o Senhor?

UMA BASE PARA O REINO DE DEUS
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O QUE FAZER AO ENCONTRAR UM FILHO DA PAZ

A. Primeiro, anunciar a paz, pregar o evangelho a quem estivesse naquela casa (conf. Lucas 10:5).

B. Depois, enquanto permanecessem ali, deveriam curar os enfermos (conf. Lucas 10:9a), ou seja, 
confrontar qualquer situação prática que estivesse comprometendo a paz daquelas pessoas. Isso ia 
além da ministração de cura. Quando eles voltaram para dar relatório a Jesus, estavam animados 
porque os demônios se lhes submeteram (conf. Lucas 10:17), indicando que durante a missão eles 
ministraram também libertação.

C. Finalmente, deveriam proclamar a chegada do reino de Deus naquela casa e implantar o gover-
no do Senhor ali (conf. Lucas 10:9b). Quando o reino de Deus é estabelecido, cessa o domínio de 
Satanás e cessa também a independência do homem.

FOCALIZANDO NO ALVO

Esse é o nosso alvo nos próximos meses. Vamos sair de dois em dois para encontrar uma casa e 
estabelecer um relacionamento de amizade e fé com as pessoas, levando-lhes a oportunidade de 
salvação.

Qualquer crente que tenha passado por um encontro com Deus e traga disposição no coração 
pode fazê-lo. Aqueles setenta que Jesus enviou eram novos convertidos. Jesus os mandou sem 
bolsa, nem alforje, desafiados a irem apenas na dependência de Deus (conf. Lucas 10:4a).

Aliás, na equipe de Jesus só havia crente inexperiente. Ao final do seu ministério, os mais velhos 
de fé, seus apóstolos, tinham três anos de conversão! Por isso, entendemos que os setenta eram 
novos na fé. Até então nunca haviam expulsado um demônio de ninguém. Isso fica claro na forma 
deles relatarem a experiência, quando retornaram da missão (conf. Lucas 10:17).

Você não pode se esquivar desse momento. Não deixe que a timidez, o comodismo ou a falta de 
compromisso lhe roube essa grande conquista. Estamos indo em nome de Jesus! Ele disse: “Quem 
vos ouve, a mim me ouve; quem vos rejeita, a mim me rejeita; e quem me rejeita, rejeita aquele que 
me enviou” (Lucas 10:16). Será que isso não basta para sermos obedientes e começarmos a procu-
rar os “filhos da paz” que nos cabe encontrar, a fim de fazer de suas casas verdadeiras embaixadas 
do reino de Deus? Você vai dizer “sim” ou “não” a este chamado?

PERGUNTE:  Você consegue compreender a urgência do Reino de Deus, em alcançar almas 
no nosso tempo?

RESSALTE:
-  Deus deseja alcançar a todos, pois é assim que cresce o Reino.
-  Deus deseja usá-lo para levar cura e salvação ao perdido.
-  Falta de conhecimento profundo não é impecilho para testemunhar o que Jesus 
fez em nossas vidas.

É BOM SABER:
Se hoje existem pessoas na célula que ainda não entregaram suas vidas a Jesus, 
que tal convidá-los a fazer uma oração de entrega? Orar…
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QUEBRA-GELO: Qual foi o presente ou surpresa que você recebeu na infância que mais te 
marcou? Compartilhe.

“Então, regressaram os setenta, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios de-
mônios se nos submetem pelo teu nome!” Lucas 10:17

Depois de cumprirem sua missão, os setenta discípulos de Jesus voltaram “possuídos de alegria”. 
Essa é uma expressão bastante forte. Numa outra tradução diz “cheios de alegria”, o que também 
revela a intensidade do prazer que havia em seus corações após terem vencido o desafio que o 
Senhor lhes propusera.

Às vezes ficamos paralisados pelo medo ou pela timidez e não ousamos obedecer a Deus naquilo 
que Ele está nos enviando a fazer. Isso acontece porque consideramos os riscos em detrimento 
dos frutos. Pensamos negativamente nos entregando aos argumentos de nossa alma como falta 
de capacidade, falta de tempo e coisas do gênero e sequer tentamos fazer o que deve ser feito.

Num momento como o que estamos vivendo, quando o Espírito está nos dando a direção de lan-
çarmo-nos ao evangelismo e sairmos a campo, batendo à porta dos corações em busca dos “filhos 
da paz”, precisamos encharcar a nossa mente com a motivação correta e permitir que os argumen-
tos que realmente têm valor determinem nossa atitude.

DIZENDO SIM AO CHAMADO DE DEUS

O primeiro deles é honrarmos ao Senhor obedecendo. Jesus, certa vez, confrontou algumas pesso-
as, indagando: “Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando?” (Lucas 6:46). 
Faz todo sentido, você não acha? Se Ele nos deu uma ordem, nós o desonramos em não obedecer. 
Isso já deveria ser suficiente para nos mover. Nossa fé não pode ser apenas de palavras, mas de 
atitude (leia a parábola que está em Mateus 21:28-31). Quem vive o segredo da obediência tem 
primazia no reino de Deus.
Não pense, porém, que o ministério é uma carga pesada que temos que suportar em nome da       
fidelidade. Embora tenhamos desafios e lutas ao empreendermos as conquistas do reino, a verda-
de é que ser usados por Deus produz uma intensa alegria em nossas vidas.

A tarefa dos setenta não foi simples. Vejamos as dificuldades que eles encontraram:

A. Muito trabalho (conf. Lucas 10:2);

B. Pessoas difíceis (conf. Lucas 10:3):

C. Portas fechadas (conf. Lucas 10:10-11);

D. Resistências demoníacas (conf. Lucas 10:17b).
No entanto, eles não colocaram os olhos nisso, mas ousaram ser fiéis à missão. E qual 
foi o resultado? “Voltaram os setenta possuídos de alegria” (Lucas 10:17a). Depois de 

SEMANA  4
A ALEGRIA DE SER USADO POR DEUS
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terem enfrentado todas as adversidades e vencido seus próprios receios, eles estavam 
cheios de prazer, pois a sensação de ser um instrumento nas mãos de Deus é maravi-
lhosa! E perceba que a experiência de voltar assim, cheios de gozo, não foi apenas de 
alguns, mas de todos os que obedeceram ao Senhor.

PERGUNTE: Avalie sua vida: você já experimentou vencer barreiras para ganhar vidas? Como 
foi a experiência?

A OBEDIÊNCIA GERA GRANDE ALEGRIA

Quando você serve pelo prazer de servir, sua vida tem um poder sobrenatural. A alegria do Senhor 
é a nossa força (conf. Neemias 8:10b). O próprio Jesus “suportou a cruz em troca de uma alegria 
que lhe estava proposta” (conf. Hebreus 12:2).

Mas porque a obediência gera tanto prazer?

A. Porque a colheita traz em si um sentimento de realização (leia Salmos 126:6 e III João 
1:4). Pessoas que têm um coração em Deus se entusiasmam com os frutos. Veja o caso de            
Barnabé. Ele foi enviado pelos apóstolos de Jerusalém para Antioquia. Lá, num campo vir-
gem, num tempo em que os crentes estavam sofrendo dura perseguição, ele viu muitas pes-
soas se convertendo. E qual foi sua reação? “Vendo a graça de Deus, alegrou-se” (conf. Atos 
11:22-23). Homens e mulheres apaixonados por Deus têm prazer em ver a colheita! Apenas 
os que estão com o coração frio e cheio de egoísmo, como o profeta Jonas (leia Jonas 3:10; 
4:1), não participam desse gozo celestial que até os anjos sentem quando pecadores rece-
bem a salvação (veja Lucas 15:10).

B. Porque quando anunciamos o Evangelho infligimos uma derrota ao reino das trevas. Os 
setenta voltaram para Jesus, entusiasmados, dizendo: “Senhor, em teu nome até os demô-
nios se nos submetem” (Lucas 10:17b). E a resposta de Jesus foi mais impressionante ainda: 
“Eu via a Satanás cair do céu como relâmpago” (Lucas 10:18). Ou seja, quando pregamos o 
Evangelho, quando conquistamos casas para Deus, não só os demônios que ali atuavam são 
vencidos, mas o próprio Satanás é derrubado! Isso não é uma vingança maravilhosa? Nós, que 
um dia fomos fustigados pelo reino das trevas e que vemos o diabo produzindo tanta miséria 
em nossa geração, podemos estabelecer uma vitória contra ele e conquistar o território que 
estava em suas mãos!

C. Porque a salvação tem um valor imensurável. Jesus disse àqueles discípulos fiéis: “Mas não 
vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos; alegrai-vos, antes, por estar o vosso nome es-
crito nos céus.” (Lucas 10:20). Em outras palavras, ter o nosso nome inscrito no Livro da Vida 
é um argumento maior que todos. Agora, imagine sermos instrumentos para escrever o nome 
de outras pessoas lá no rol da salvação!!! Foi por isso que Jesus não se conteve ao encerrar 
aquele momento. Diz a Bíblia: “Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e 
disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e do terra, porque escondeste essas coisas aos 
sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas; assim é, ó Pai, por que assim te aprouve” 
(Lucas 10:21). O privilégio desta hora é tremendo. Não podemos perder esta oportunidade!

PERGUNTE: Você já experimentou a tremenda alegria de ganhar pessoas para o Reino de 
Deus?
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RESSALTE:
- Ser um instrumento para escrever o nome de outras pessoas no Livro da Vida é 
motivo de alegria eterna.
- Obediência produz grande alegria.

É BOM SABER:
A maior alegria do Pai é quando uma pessoa se converte, e tem seu nome escrito 
no Livro da Vida, que tal convidar as pessoas a receber Jesus hoje, e ter seu nome 
escrito no Livro da Vida?
Ore por salvação…
 


