Casas Abertas
Estudos Diversos
Paz - Evidencia da Plenitude do Espírito Santo
(tres verdades importantes)
Atos 6:3 e 5 é a melhor referência de caráter que alguém poderia esperar! A
expressão cheio do Espírito Santo foi usada como sinônima de uma pessoa que teve
seu caráter aperfeiçoado pelo E. S., como o caráter que um cristão deve ter conforme
Gl 5:22-23

3º- Paz
Virtudes ligadas ao nosso relacionamento com Deus. “Mas o fruto do Espírito
é: amor, alegria, paz...” (5.22a). Vamos destacar aqui a palavra Paz que no contexto
da aplicação era usada para descrever a tranquilidade e a serenidade que goza um
país sob um governo justo e se você é servo de Deus, e Deus é Justo, aos filho dEle a
Paz do Senhor!
Esta “paz” é o senso de harmonia no coração no que tange a Deus e ao
homem, aquela paz de Deus que guarda o coração contra todas as preocupações e
temores que pretendem invadi-lo Fp 4.7.
Por uma torturante ansiedade alimentada pela falta de paz “um pastor norteamericano, Will Bowen, desafiou sua congregação a ficar três semanas sem reclamar.
Para isto, adotou às regras:
1. Coloque uma pulseira de silicone em um dos pulsos. (esta pulseira é
fornecida pelo pastor, sem custo nenhum);
2. Se você não fizer nenhum tipo de reclamação durante o dia, você passa
para o dia seguinte. Após o primeiro dia, vem o segundo, e assim por
diante.
3. Toda vez que você se pegar reclamando, criticando, ou fofocando,
troque a pulseira para o outro pulso e comece de novo no dia zero.
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4. Quando você tiver concluído os seus 21 dias, você pode tirar sua pulseira
fora, se quiser.
O ato de mudar a pulseira força a lembrar da sua intenção em parar de
reclamar (o que é pecado). Quando você começa novamente, você logo pensa em
largar o desafio. Não importa o dia em que estiver, basta uma reclamação e você
inicia o desafio do zero.”1
Cada vez que reclamamos aos que estão à nossa volta, perdemos a
oportunidade processar o sofrimento com nosso Deus de Paz! O Senhor deixou-nos a
Paz por meio do Seu Filho.

Paz é o dom de Cristo
● Qual é a fonte da verdadeira paz? Jo 14:27
● Que tipo de aflição você tem passado? O que Jesus disse em Jo 16:33?

O apóstolo destaca três verdades importantes sobre a paz em
Fp 4:6-7:
Atividade: Forme três grupos e distribua uma pergunta para cada
grupo.
(Os grupos não precisam elaborar respostas complexas, mas conversar
rapidamente sobre o assunto proposto. Fique atento ao tempo. Sugestão: 5 minutos)

Perguntas:
1º O mundo pode oferecer que tipo de paz? De onde vem a Paz de Deus? (Fp
4:7)
2º Como o mundo define ou compreende a paz? Como Paulo a define? (Fp 4:7)
3º Quais os meios mais comuns utilizados pelo mundo para alcançar a paz?
Quem protege o crente em meio às crises?
Deixe o grupo conversar a respeito da pergunta por pouco tempo.
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1º A paz que recebemos é uma paz divina, e não humana.
O mundo pode oferecer que tipo de paz? De onde vem a Paz de Deus.
Fp 4:7 (Pergunte ao grupo e ouça as respostas)
O mundo em que vivemos não conhece essa paz nem pode dá-la Jo 14.27
Governos humanos não podem gerar essa paz, embora os governantes têm o
seu valor o máximo que podem fazer é mudar as regras do jogo, mas nunca o
coração humano.
Um romancista, dramaturgo e historiador russo 2 em seu discurso na
Universidade de Harvard disse: "...Nós colocamos muita esperança em reformas
políticas e sociais, apenas para descobrir que estamos sendo privados do nosso bem
mais precioso: nossa vida espiritual."
“A verdadeira paz não é encontrada:
● no pensamento positivo,
● na ausência de conflito ou
● em bons sentimentos;
ela procede do fato de saber que Deus está no controle”.3

2º A paz de Deus transcende a compreensão humana.
Como o mundo define ou compreende a paz? Como o Paulo Define? Fp
4:7(Pergunte ao grupo e ouça as respostas)
Essa Paz é sublime, superior a todas ideias e conhecimentos ordinários, excede
todas às expectativas humanas! Ela vai além da simples compreensão humana.
Diferente do homem espiritual maduro, no homem natural a paz está a mercê do:
➔ Cônjuge que pode tirar a Paz
➔ Saldo da conta do banco que pode tirar-lhe a paz.
➔ Carro riscado, quebrado que tira-lhe a paz
➔ Motorista do carro que buzina atrás querendo ultrapassar acima da velocidade
máxima permitida na via e assim tira-lhe a paz e etc.
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A despeito da tempestade do lado de fora, podemos desfrutar bonança do lado
dentro.
Essa Paz pode coexistir com:
●
●
●
●

dor,
lágrimas,
luto e
com a própria morte:
○ Mártires tiveram essa Paz diante do suplício e da própria morte.
○ Paulo sentiu essa Paz ao caminhar para a guilhotina (2Tm 4.6-8).

3º A paz de Deus é uma sentinela celestial ao nosso redor.
Quais os meios mais comuns utilizados pelo mundo para alcançar a
paz? Quem protege o crente em meio às crises? (Pergunte ao grupo e ouça
as respostas)
Os filipenses estavam acostumados a ver as sentinelas romanas mon-tarem
guarda. Do original, a palavra grega para guardar4 é um termo militar para estar em
guarda. Paulo faz uso dessa expressão “guardar” como a idéia de uma sentinela, um
soldado na torre de vigia, protegendo a cidade.
A Paz de Deus é como um exército protegendo-nos dos problemas externos e
dos temores internos.
Paulo diz que essa paz guarda os nossos corações (sentimentos) e nossas
mentes (pensamentos), as nossas emoções e a nossa razão.

Reflexão
Como uma sentinela vigia e em um sentido mais profundo, a Paz de Deus
montará guarda à porta do coração e da mente.
Ela impedirá que a torturante agonia corroa o coração, que é :
● o manancial da vida (Pv 4.23),
● a fonte do pensamento (Rm 1:21),
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● a origem da vontade própria (1Co 7:37) e
● do sentimento (Fp 1:7).

O homem de fé e oração tem-se refugiado naquela inexpugnável cidadela da
qual ninguém jamais poderá arrancá-lo; e o nome dessa fortaleza é Jesus Cristo.”5

Compartilhar
Durante esta semana, peça a Deus para revelar alguém necessitado do
Evangelho e da Paz de Deus. Compartilhe o que aprendeu e onde aprendeu!
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