
 

 
07 – EU SÓ QUERO É PAZ 

Quebra Gelo – Dê boas-vindas a todos no Grupo On-line. Como quebra gelo, peça a cada 
um para compartilhar um pouco como tem sido o seu dia a dia.  
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 

- Ore pela vida de cada irmão, pelo tempo que estamos vivendo e que tenhamos confiança 

no Senhor. 
 

Tempo da Palavra (20 min) – “Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la 

dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.” João 

14.27 
 

Nos últimos dias estamos sendo bombardeados com inúmeras informações sobre o 

Coronavírus. Um tempo de muitos desafios e que todos nós, de alguma maneira, temos 

sido envolvidos e impactados em nossas rotinas por alguma forma de isolamento. No 

entanto, no meio de tudo isso, temos aprendido também a sermos mais e mais confiantes 

no Senhor. Ele continua no controle de todas as coisas. 

Em nosso encontro on-line de hoje queremos meditar um pouco sobre a PAZ. Jesus 

disse aos seus discípulos: “Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou 

como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.” João 14.27 

– Neste texto Jesus não estava mencionando PAZ como um estado de calmaria e 

tranquilidade, livre de agitação e conflito; um estado harmonia completa pela ausência de 

problemas, de uma ordem mantida sem violência; um estado de amizade e acordo como 

define nosso dicionário. Aqui Jesus está nos falando que como seus discípulos podemos e 

teremos o nosso coração em paz mesmo em meio as mais diversas circunstâncias. Jesus 

estava nos mostrando claramente que PAZ está relacionada “Liberdade de espírito, ou seja, 

é a espiritualidade sem os transtornos que o pecado ocasiona.” É a paz que o mundo não 

pode dar, que somente os filhos de Deus podem desfrutar, por ser parte do fruto 

do Espírito. 

QUAIS OS EFEITOS DESTA PAZ EM NOSSAS VIDAS? 

 

- A PAZ de Cristo é a CERTEZA de SEGURANÇA em qualquer circunstância - 

“Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o 

presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem 
qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em 

Cristo Jesus, nosso Senhor.” - Romanos 8:38 e 39 
 

- A PAZ de Cristo nos faz VENCER a ANSIEDADE – “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 os seus 
corações e as suas mentes em Cristo Jesus.” - Filipenses 4.6 e 7 

 

- A PAZ de Cristo acabado com o MEDO – “Busquei o Senhor, e ele me respondeu; 

livrou-me de todos os meus temores.” - Salmos 34:4 
 

Este é um tempo muito confuso e desafiador, o que pode nos levar a ficarmos 

atordoados, enfraquecidos e com muito medo. No entanto, continuaremos firmes em 

oração e cuidando uns dos outros, fortalecendo uns aos outros em oração e cuidado. E 

principalmente buscando ao Senhor que é o príncipe da Paz. Vamos as nossas perguntas 

para Reflexão e compartilhamento: 
 

1 – O que você pode aprender com esta fala de Jesus: “Não se turbe o vosso coração, 

nem se atemorize”. 



 

2 – Como a experiência de Jesus e seus discípulos pode nos ensinar hoje? 
 

3 – De que forma você pode ajudar a sua família, amigos e vizinhos a encontrarem a 

verdadeira paz que Cristo oferece neste tempo. 
 
 

 

 

 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração (20 min) 

 

Temos acompanhado atentamente as notícias sobre o coronavírus (COVID-19). Para 

muitas pessoas, esse fato tem causado ansiedade e medo. Mas a pergunta é: devemos ter 

medo? A Palavra de Deus nos responde: "(...) não vos assusteis, porque é necessário assim 

acontecer, mas ainda não é o fim". (Mt 24:6) 
 

Oremos por um sentimento de paz em meio às circunstâncias. Isso não quer dizer 

que sejamos passivos ou descuidados; ao contrário, devemos lembrar que é importante a 

manutenção dos cuidados básicos de higiene pessoal recomendados pela OMS e pelo 

Ministério da Saúde, que incluem lavar as mãos frequentemente, especialmente após 

contato direto com pessoas, utilizar lenços descartáveis, cobrir nariz e boca ao tossir ou 
espirrar, não compartilhar objetos pessoais como talheres, copos e garrafas e evitar 

contato com pessoas que tenham algum dos sintomas. 
 

Ore por aqueles que lutam contra a doença, pelas famílias que perderam entes 

queridos. Louve ao Senhor pela recuperação dos doentes e pelo desenvolvimento das 

pesquisas de vacina e tratamento. 
 

"Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha 

face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu 

pecado e curarei a sua terra".  - 2 Crônicas 7:14 
 

 

 

DESAFIO DA SEMANA: Nesta semana nosso maior desafio será compartilhar com alguém 

que amamos estas verdades que aprendemos hoje no PGM. E ore por eles. 


