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ESTUDO - 1

MOMENTO DA VISÃO
Vamos iniciar uma nova série de estudo intitulada: “O PODER PARA MUDAR SUA VIDA”.
Procuraremos tratar de temas que venham aperfeiçoar os Frutos de Espírito Santo e lhe fazer refletir e crescer
na presença de Deus. Abra seu coração e deixe Deus tratar.
Que sua célula seja um local de aprendizagem e crescimento. Para tanto, faça a sua parte, ore, participe, ajude
seu líder, e com certeza Deus tornará a sua vida grandemente abençoada.
QUEBRA-GELO
Pergunta na sua célula:
1. Qual é a sua opinião sobre a violência no mundo hoje?
2. O que você acha que você deveria fazer para diminuir a violência?
TEXTO: Provérbios 14:30
INTRODUÇÃO:
• Todos querem viver em paz! Desejamos viver em paz de espírito. As pressões do lar, do trabalho, dos
estudos, da violência, dos problemas financeiros, as crises de relacionamentos, enfermidades, enfim, as
pressões do cotidiano diariamente tentam nos roubar a paz, não é verdade?
• Muito de nós, infelizmente precisamos admitir que vivemos mais em estresse, do que em paz. Não é
mesmo?
Existem 3 Tipos de Paz que você precisa:
1. Paz Espiritual - Rom. 5:1
2. Paz Emocional - Col. 3: 15
3. Paz nos Relacionamentos - Rom. 12: 18.
Já Salomão há quase 3.000 anos atrás advertia: “O coração tranquilo é a vida da carne...” (Pv. 14:30).
Como de fato podemos encontrar paz?
1. COMPREENDA A PROMESSA DA PAZ DE DEUS (João. 14:27)
• “Deixo-lhes a paz; a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração,
nem tenham medo.”
• A paz é um presente, não podemos conquista-la, não podemos recebê-la por méritos. É um presente que
simplesmente aceitamos ou rejeitamos.
• A paz do mundo é passageira. A paz de Deus não se relaciona com as circunstâncias, isto é, vivemos em
paz, em meio a grandes turbulências. Permite-nos ficar tranquilos em meio aos problemas.
2. OBEDEÇA AOS PRINCÍPIOS DE DEUS (Sal. 119:165-167).
• “Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Aguardo a tua salvação, Senhor, e
pratico os teus mandamentos. Obedeço aos teus testemunhos; amo-os infinitamente!” Se quisermos paz,
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precisamos obedecer aos princípios da Palavra de Deus. Deus nos diz que viveremos em paz, quando
escolhemos obedecer ao que Ele pede. “Siga as instruções” do manual da vida.
Deus nos orienta a deixarmos a culpa e aceitarmos o perdão Dele.
“Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da
sua herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor.” Miq. 7:18
Miquéias diz que Deus tem prazer em limpar sua ficha. Aceitar o perdão de Deus é decidir sair do castigo
imposto pelo pecado.
A culpa é o destruidor número 1 da paz no coração das pessoas. Quando nos sentimos culpados nos
sentimos perseguidos pelo nosso passado.

3. CONCENTRE-SE NA PRESENÇA DE DEUS (Isa. 26:3)
• “Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia.”
• Se quisermos ter paz, temos que focalizar na presença de Deus. Ela dissipa todo mal e tudo que nos rouba
a paz da presença de Deus em nós.
• Quando você se concentra na presença de Deus, naturalmente...:
• Você confia no propósito de Deus para sua vida: Lembra quando Jesus dormia em meio a uma
tempestade no episódio de Lucas 8.22-25? Ele dormia por que confiava nos propósitos do Pai para vida
dele.
• Você pede paz a Deus: Se você deseja ardentemente viver em paz, precisa pedir isto a Deus! A paz é
efeito da oração. Se você não está orando certamente está se preocupando.
CONCLUSÃO
“Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças,
apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a
mente de vocês em Cristo Jesus.” (Filipenses 4.6-7).

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Deixo-lhes a paz; a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá.
Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo.”
(João 14:27)

