Casa de Paz

APRESENTAÇÃO

Em Lucas 10:5, Jesus diz: “quando entrardes numa
casa, dizei: paz nesta casa.”
Por isso é certo dizer que Jesus quer que nossas casas
sejam cheias de paz.
O objetivo de irmos até sua casa é de transformá-la
em um lugar de paz. A paz verdadeira, a paz dada por Jesus
Cristo, Príncipe da Paz.
Porque sem paz a vida é muito dura e insatisfatória.
Desejamos que você receba essa paz e passe a viver
na presença do Senhor Jesus, juntamente com cada membro da
sua família.
Que a paz de Cristo Jesus, esteja nessa casa.
Esses são os nossos sinceros desejos.
Pio e Rose Carvalho
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Integração
Segundas e sextas-feiras às 20h, nos sábados às 17h e nos domingos às 16h.
Somente para adolescentes e juniores: 16h no sábado
Somente para mulheres: quarta-feira às 16h
Cultos
Domingo 09:30h e 18h
Sábado 17h (TEEN)
Sábado 19h30 (Abba Jovem)
Quarta-feira 14:30h (Mulheres)
Culto de Curas (todo 1º sábado do mês) 19h30

Contato
Pastoral: pastoral@abba.org.br
Secretaria Pastoral:
secretariapastoral@abba.org.br
Integração: integracao@abba.org.br
Teen:
secretariateen@abba.org.br
Abba Jovem:
secretaria@abbajovem@abba.org.br
Grupos Familiares:
grupofamiliar@abba.org.br
Telefone
41 - 3333-3363
Plantão Pastoral
41- 9762-0707
www.abba.org.br

CASA DE PAZ

Passos do primeiro encontro:
- O líder dos encontros se apresenta e agradece ao dono da casa por
abrir a porta para esse projeto;
- O dono da casa se apresenta;
- Cada participante se apresenta ;
- Falar o que é, o propósito e quando termina.
O que é?
São 5 encontros de no máximo 1 hora de duração. Acontece um
encontro por semana numa residência que abriu sua porta para
receber este projeto.
Qual o propósito?
Levar as pessoas a conhecerem quem é Jesus Cristo e o que Ele já fez e
ainda pode fazer por elas.
Quando termina?
No primeiro domingo após o último encontro, na celebração da noite
às 18h, todos os participantes juntamente com o dono da casa que
recebeu e quem liderou os encontros virão até a igreja receber um
presente dado aos participantes.

Anote aqui a data de início:

/

/

LIÇÃO 1 – CONHECENDO JESUS
INTRODUÇÃO

/

/

Mas, quem é Jesus? A pergunta foi feita pelo próprio Senhor Jesus aos discípulos:
“quem dizem os homens que eu sou? Pedro, um dos discípulos presentes, declarou:
tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo!” Mt 16:13-16.

PARTE 01

A NATUREZA DE JESUS CRISTO
Filho de Deus
Jesus é filho de Deus num sentido único. Apesar de nunca reivindicar este
título, Ele se colocou lado a lado com Deus e alegrava revelar a essência
do Pai em si mesmo. Jo 16:28) – [...] saí do Pai [...] Jo 20:21)– [...] meu Pai
me enviou [...] Jo 14:9-11 [...] Pai que está em mim [...]
Filho do Homem
Jesus Cristo é ao mesmo tempo divino e humano. Jesus como Filho do
homem identifica a pessoa celestial no ser humano..
a. A natureza física humana -A Bíblia indica que o homem Jesus era uma
pessoa plenamente humana, não lhe faltando nenhum dos elementos
essenciais que são encontrados em cada um de nós, inclusive as
limitações. Exemplos: Fadiga - Jo 4:6 / Sono – Mt 8:24/ Fome – Mt 21:18/
Sede – Jo 19:28
b. A natureza emocional humana - A Bíblia indica que o homem Jesus era
uma pessoa plenamente humana, não lhe faltando nenhuma das
qualidades emocionais e intelectuais encontradas em outros homens.
Exemplos: Compaixão – Mt 9:36 / Tristeza – Mt 26:37 / Alegria – Jo 15:11;
17:13
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LIÇÃO 1 – CONHECENDO JESUS
PARTE 2

A OBRA DE JESUS CRISTO
Sua morte
A morte de Jesus Cristo é o evento mais importante da história e
se resume nas seguintes palavras: [...] Cristo morreu por nossos pecados
[...] – 1Co 15:3.
Quando Deus criou o homem (humanidade) e colocou no
jardim, havia perfeita harmonia entre ambos. O pecado do homem fez com
que o homem “saísse” da presença de Deus.
Deus tomou a iniciativa de salvar a humanidade desta situação, enviando o
Seu filho – Jesus Cristo para tomar sobre si os pecados de toda humanidade
– passados, presentes e futuros – para permitir novamente a comunhão
entre a humanidade e seu Criador.
Por meio da morte de Cristo, todos os pecados e também a culpa foram
removidos e aqueles que creem na obra de Jesus têm livre acesso ao trono
da graça e misericórdia do Deus Eterno – Rm 5:1-11; 8:1.
Sua ressurreição
A ressurreição de Jesus Cristo é o grande milagre do
Cristianismo. É a base da fé cristã. Rm 1:4 – Rm 4:25.
Sua ascensão
Depois da morte e ressurreição, Jesus regressou ao Pai. Sua
partida foi uma “subida” assim como a sua vinda havia sido uma “descida”.
Ele que desceu, subiu para onde estava antes : At 1:9 / Mt 28:18 / Mt 18:20
/ Fp 2:10-11 / 1 Pe 3:22 / Rm 14:9 / Cl 2:10. / 1Co 11:3
Conclusão
Precisamos crer e viver intensamente essa verdade
APLICAÇÃO
Quem é Jesus
Quem é Jesus - Mateus 16:13-16
Jesus Filho de Deus - João 20:21
Jesus Filho do Homem - Mateus 20:28

A obra de Jesus
Sua morte – 1Coríntios 15:03
Sua ressurreição – Romanos 4:25
Sua ascensão – Atos 1:9
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LIÇÃO 2 – PALAVRA DE DEUS
INTRODUÇÃO

/

/

“O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão” – Mt 24:35
Deus é um Deus que deseja revelar-se e não permanece silencioso. O Senhor se
agrada em tornar-se conhecido da Sua criação. Desde a criação, através de toda a
história, Deus se revelou por meio de palavras. Mas, o que é a Bíblia? A palavra
“Bíblia” é no grego biblos, significando originalmente “livros”. Cerca de 40 escritores
num período de aproximadamente 1600 anos escreveram inspirados pelo Espírito
Santo, ou seja, um único autor – o Espírito Santo.
PARTE 01

A palavra de Deus é eterna – Is 40:8; Mt 24:35
Assim como Deus é eterno, a Sua palavra também é. A Palavra de Deus
nos permite conhecer o Criador, a própria criação do mundo que
habitamos, a origem das raças como também o nosso futuro.
A Palavra de Deus nos permite conhecer todos os confortos espirituais,
esperanças e perspectivas animadoras da eternidade que estão a nossa
disposição por meio de Jesus Cristo.
A Palavra de Deus responde as questões humanas: quem sou? De onde
vim? Pra onde vou? O que dizer sobre imortalidade ou eternidade?
A palavra de Deus é perfeita – Sl 19:7; 12:6
A Bíblia é um livro sem erros, infalível, pois foi inspirada pelo próprio
Espírito Santo de Deus – 2 Tm 3:16-17. Assim como Deus, ao criar o
homem, soprou em Adão o “fôlego de vida”, Ele também soprou nas
Escrituras o hálito da Sua vida.
Nada do que Deus quis revelar ao homem, deixou de ser escrito e nada
deve ser acrescentado. Tudo o que o homem precisa saber sobre Deus e
sobre si mesmo está revelado nas Escrituras.
A Bíblia é exata moral e espiritualmente. A Bíblia não é um livro
científico, mas sim prático. Ela produz resultados práticos, influencia as
civilizações trazendo luz, inspiração e conforto.
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LIÇÃO 2 – PALAVRA DE DEUS
PARTE 2

Conteúdo da Palavra de Deus
É o livro que relata as atividades de Deus para a redenção da humanidade –
1 Tm 2:4.
Nunca houve outra divindade – como Deus – que falou ao Seu povo e que
com o próprio dedo escreveu os mandamentos que são a base da aliança
(relacionamento) com Ele. Ex 31:18; Dt 9:10; 10:4.
É o livro das promessas de Deus – 2 Pe 1:3-4; 2 Co 1:20; Hb 10:23; Dt 7:9.
As nossas necessidades não surpreendem o nosso Deus. É o livro que
descreve a nossa herança como filhos de Deus – Hb 9:15-17 – nenhuma
outra nação, que adora ou adorava deuses tem da sua “divindade” um
testamento escrito. Sempre são apenas leis e regimentos e pensamentos e
filosofias.
É o livro da Lei (Ensino) – A Palavra de Deus – prepara o homem para toda a
boa obra de Deus – 2 Tm 3:16.
Os símbolos da Bíblia
A Bíblia emprega muitas vezes uma linguagem simbólica em seus ensinos.
Existem vários símbolos utilizados através da Bíblia com esta finalidade.
a. Espelho – Tg 1:25-25
e. Martelo – Jr 23:29.
b. Semente – 1 Pe 1:23
f. Espada – Ef 6:7
c. Água – Ef 5:26
g. Leite – 1 Pe 2:2
d. Lâmpada e luz – Sl 119:105
h. Pão – Mt 4:4
i.Mel – Sl 119:103
Conclusão
Precisamos crer e viver intensamente essa verdade
APLICAÇÃO
A palavra de Deus é eterna – Tito 3:8

Conteúdo da Palavra de Deus 1Timoteo 2:4

A palavra de Deus é perfeita – 2Samuel
22:31

Os símbolos da Bíblia – Salmos 119:105
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LIÇÃO 3 – CORPO DE CRISTO
INTRODUÇÃO

/

/

“Era um o coração e a alma da multidão dos que criam [...]” – At 4:32a
Jesus, no tempo em que esteve sobre a terra, projetou a existência de uma sociedade de
Seus seguidores que lhe daria aos homens o Seu Evangelho e ministraria à humanidade no
Seu Espírito Santo, e que trabalharia pelo aumento e expansão do Reino de Deus como Ele o
fez. Ele também prometeu continuar até o fim do mundo concedendo Sua vida a essa
sociedade – a Igreja!
Mas, o que é Igreja? A palavra “Igreja” é no grego clássico ekklesia, significa originalmente e
simplesmente uma assembleia dos cidadãos de uma sociedade.
PARTE 01

Palavras que descrevem os cristãos
Cristãos – são cristãos porque seu estilo de vida gira em torno da pessoa
de Jesus Cristo.
Irmãos – a Igreja é uma comunidade ou lugar de comunhão, na qual
todas as divisões que separam a humanidade foram abolidas.
Santos – os cristãos são chamados de santos porque, em Jesus Cristo,
estão separados do mundo e dedicados a viverem para Deus.
Discípulos – os cristãos são chamados de discípulos (literalmente
“aprendizes”) porque estão sob constante preparação espiritual.
Palavras que descrevem a Igreja
Povo de Deus
A Igreja é constituída do povo de Deus. Ela pertence a Ele e Ele pertence
a ela – 2 Co 6:16.
Este conceito destaca a iniciativa de Deus na formação do Seu povo. – 1
Ts 1:4; 2 Ts; 2:13-14, que inclui os gentios, aqueles que aceitam o amor
de Cristo Jesus.
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LIÇÃO 3 – CORPO DE CRISTO
PARTE 2

Corpo de Cristo
Jesus Cristo deixou este mundo a mais de vinte séculos; entretanto ainda
está no mundo, através da igreja que é cada um de nós os filhos de Deus.
Assim como viveu na terra em um corpo natural, vive ainda hoje em um
corpo – a Igreja.
A Igreja é um organismo permanente, concentradas em torno da Sua
pessoa. Os cristãos não são meramente seguidores de Cristo, mas
também membros de Cristo e uns dos outros – 1 Co 12:12-31.
A figura da Igreja como corpo de Cristo comporta vários aspectos:
- Cristo é a cabeça deste corpo – Cl 1:18 – Os cristãos, como indivíduos
são partes ou membros. Cristo é o Senhor da Igreja.
- Ligação mútua – Ef 4:11-16 – Cada cristão encoraja e edifica os outros.
- Comunhão genuína – At 2:42-44 – A Igreja não é apenas um lugar de
relações sociais, porém um lugar de aconchego, conforto e compreensão
mútua. A Igreja deve ser um lugar de empatia, encorajamento e
edificação. A obra de Deus precisa e pode ser feita por todos.
Noiva de Cristo
Essa ilustração descreve a união e a comunhão de Deus com Seu povo – 2
Co 11:2; Ef 5:25-27. Caracteriza-se ainda, pelo amor do noivo – Cristo –
pela noiva – a Igreja.
Família de Deus
A Igreja é a família de Deus que sustenta e defende a verdade – Ef 2:19
APLICAÇÃO
Palavras que descrevem os cristãos Atos 11:25-26

Corpo de Cristo - 1 Coríntios 12:12-31

Palavras que descrevem a Igreja 2 Coríntios 6:16

Noiva de Cristo – Efésios 2:19

Povo de Deus 2 Ts; 2:13-14
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LIÇÃO 4 – ERRAR O ALVO

/
/
“Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus [...]” – Rm 8:1
A Bíblia declara que Deus, ao completar a obra da criação, declarou que tudo era
muito bom – Gn 1:31. Mas, observando o mundo que nos cerca, percebemos
nitidamente que muitas coisas que existem não são boas – o mal, a impiedade, a
opressão, a guerra, o sofrimento, a morte. Mas, o que é pecado? Pecado é
desobediência e o cumprimento incompleto dos padrões e princípios estabelecidos por
Deus; é tudo o que é contrário ao caráter de Deus.
INTRODUÇÃO

PARTE 01

A fonte do pecado
A Bíblia ensina que a tentação para o pecado NÃO vem de Deus, mas
sim da própria natureza do homem. Tiago 1:13-15
Todo homem tem uma série de desejos naturais que, embora bons em
si, são áreas potenciais para a tentação e o pecado:
O desejo de desfrutar das coisas. Qualquer satisfação indevida de um
desejo natural é um caso de concupiscência (ou cobiça) da carne – 1 Jo
2:16.
Mt 25:14-30 – expressa esse entendimento.
Mt 25:14-30 - A parábolas de Jesus sobre mordomia
Consequências do pecado e que afetam o relacionamento com Deus
Fraqueza espiritual
Culpa
Escravidão
Morte física, espiritual e eterna
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LIÇÃO 4 – ERRAR O ALVO
PARTE 2

A obra de Cristo
Jesus Cristo veio ao mundo, e por meio da sua morte, resgatou-nos de
todos os efeitos do pecado original – Rm 5:12-21.
Jesus Cristo, por meio da Sua obra de cruz, trouxe a liberdade verdadeira.
Liberdade das amarras impostas pela escravidão ao pecado – Rm 6:15-18.
Jesus Cristo, por meio da Sua obra de cruz, morreu a nossa morte,
reconciliando-nos com Deus e permitindo-nos livre acesso ao trono da
graça e misericórdia – Rm 6:4-14.
CONCLUSÃO
O pecado e suas consequências escravizam pessoas e impede
a vida de paz, alegria e abundância.
No entanto, Jesus Cristo, como instrumento da graça e amor
do Criador de todas as coisas, o Deus Eterno, livrou-nos dessa escravidão,
concedendo-nos a liberdade, a vida e a abundância.
“[...] Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim
como pecado reinou para a morte, também a graça reinasse pela justiça
para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor.” – Rm 5:20-21
A obra de Jesus Cristo foi completa. Estamos livres da
escravidão! Livres para a vida que Deus concede e livres para dedicarmos
nossa vida ao Senhor Jesus!

APLICAÇÃO
O desejo de desfrutar das coisas - Tiago 1:13-15
A fonte do pecado - 1 João 2:16.
Consequências do pecado e que afetam o relacionamento com Deus
A obra de Cristo – Romanos 5:12
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LIÇÃO 5 – VIDA ABUNDANTE
INTRODUÇÃO

/

/

Vivemos em um mundo onde a angústia, a tristeza e as guerras estão presentes
em nossas vidas ou nas vidas dos que nos rodeiam diariamente.
Mesmo não percebendo, somos abalados emocionalmente e ainda mais quando
notícia afeta diretamente a nossa vida diária.
Mas afinal, existe felicidade? Posso realmente ser feliz? Posso alcançar estas
características? A Bíblia Sagrada ensina-nos que alegria é um estado de satisfação
pessoal e com Deus, independente de situações que nos cercam.
PARTE 01

Como posso ser feliz?
Jesus, com grande amor que tinha, diagnosticou peso e
cansaço nas pessoas que conviviam com Ele, não físicos, mas sim
espirituais.
Ao mesmo tempo em que Ele percebe essas características,
faz um convite a todos que se sentem pesarosos, cansados e tristes a
virem até Ele, pois Ele é capaz de dar descanso e alívio.
Somente em Jesus e no nosso relacionamento com Ele,
recebemos a plenitude de descanso e felicidade.
Com Jesus não existe peso e angústia, mas alegria, descanso e
paz! Jo 10:10. Em Jesus temos a alegria completa! – Jo 15:11
No texto acima há duas ideias que podem ser destacadas:
a. Jesus compartilha a sua alegria conosco.
Com Jesus, temos dentro de nós a mesma alegria que Ele tem, pois é o
desejo dEle compartilhá-la conosco.
b. Com Jesus temos a alegria completa.
Se pensarmos a respeito dessa frase, concluímos que existe uma alegria
que não é completa e perfeita. Ao contrário do que alguns pensam,
alegria não é vivida pela falta de problemas, mas sim em passar por eles
fundamentados e ligados a Jesus Cristo.
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LIÇÃO 5 – VIDA ABUNDANTE
PARTE 2

No Reino de Deus temos alegria
Quando rendemos as nossas vidas a Jesus, Rm 14:17, começamos a fazer
parte do Seu Reino. Nele, temos a alegria como aspecto básico em nossas
vidas.
Se analisarmos os três aspectos citados na ordem em que foram escritos,
podemos concluir que quando passamos a fazer parte do Reino de Deus
somos justificados por Cristo, que levou os nossos pecados sobre Ele, e
partir disso não temos mais nenhuma condenação sobre as nossas vidas –
Rm 8:1-2.
Assim, temos paz com Ele – Rm 5:1 – e com nós mesmos, vivendo sem
condenação, nem culpa, pois o pecado que nos afastava de Deus e nos
fazia inimigos dEle já foi perdoado. Fp 4:7- Rm 8:35-37.

APLICAÇÃO
Como posso ser feliz – João 15:11
No Reino de Deus temos alegria – Romanos 14:17

Ministério Pastoral l Comunhão Cristã Abba

Quem Somos
A Comunhão Cristã Abba é uma
comunidade cristã evangélica que
teve o seu início há quase dois mil
anos atrás, com um jovem chamado
Jesus Cristo, que é o Nosso Senhor e
Salvador.
Em 1994, o Pastor Pio Francisco de
Carvalho e sua esposa Rose,
iniciarem um trabalho voltado ao
pastoreamento de vidas em grupos
familiares, conforme o conselho de
Jetro ao seu genro Moisés no Livro de Êxodo, capítulo 18 (sobre a divisão
do povo em chefes de grupos, para atenderem as mais diversas causas
do povo). Um grupo de 10 casais uniu-se a eles nesta visão e começaram
a reunir-se de casa em casa, semanalmente por aproximadamente um
ano, para então alugarem uma sala de um hotel da cidade e começarem
os cultos públicos.
Hoje há diversas celebrações aos finais de semana, com a
participação de milhares de pessoas.
A Comunhão Cristã Abba desenvolve trabalhos de evangelização
em delegacias, hospitais, lar de idosos, vilas, e de assistência social para
inúmeras pessoas.
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Quem Somos
A Igreja hoje é amparada pelos serviços dos cinco ministérios,
através do Colegiado Ministerial Abba – uma estrutura que envolve os
ministérios Apostólico, Profético, de Mestre, de Evangelização, e
Pastoral.
O versículo bíblico que sempre norteou a vida do nosso irmão
Pio, e consequentemente da Igreja é: “Tudo o que o Senhor desejou,
Ele fez” (Salmos 135:6).
Nestes anos, Deus já realizou muito em nosso meio. Poderíamos
falar de muitas lágrimas, porém muito mais de alegrias; de muitas
lutas, porém muito mais de vitórias; de muitas investidas do diabo,
porém de muito mais livramentos do nosso Senhor Jesus Cristo, a
quem somos gratos, e cuja vinda aguardamos ardentemente.
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Relatório
Aceitou Jesus:

Nome das Pessoas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Endereço

Telefones para contato
Fixo:
Celular:

Total de Conversões
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sim

não

Testemunhos
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