
 

 

Informar das Atividades Semanais - 2ª terça-feira  do mês: Treinamento Avançado  de 
Líderes | TERÇA: Reuniões de Oração, às 9h, no Auditório Kids | SEXTA: Culto de 
Libertação, às 20h | SÁBADO: Culto m.HOLY - Juventude, às 19h | DOMINGO: Centro de 
Treinamento Alameda, às 9h /  Culto de Celebração, às 10h e 18h30 (Sede e Santa 
Felicidade).

ROTEIRO BASE – 03/11/2019 
 

PAZ, UM PRESENTE DE DEUS! 
# João 14.27 # 

 
INTRODUÇÃO: 

Uma das promessas mais consoladoras que Jesus ministra a eles é esta: “deixo a paz, 
a minha paz vos dou”. Existem dois tipos de paz. Uma é a dos homens e a outra é a de Deus. 
Você sabe a diferença? Qual delas você gostaria de ter? 

• A paz dos homens consiste em momentos de trégua. A intolerância cava abismos de 
mágoas, muros de separação, barreiras da inimizade; 

• A paz dos homens é: fingida; frágil; superficial; circunstancial; efêmera. 
• A paz de Deus não está nos remédios; drogas; fundo de uma garrafa; no sexo, no 

prazer ou no bem-estar; nem na realização de grandes projetos ou conquistas. 
• A paz de Deus o mundo não pode dar ou tirar. Ela não é um conceito é uma pessoa, 

Jesus! 
 

I. PAZ COM DEUS (Romanos 5:1) 
1. O pecado é o maior mal, pois nos priva do maior bem. O pecado faz separação entre 

o homem e Deus. 
§ O pecado separa o homem de Deus agora e para sempre; 
§ O homem não pode limpar-se de seus pecados; 
§ Nenhuma religião tem poder para perdoar pecados; 

2. Deus mesmo tomou a iniciativa de nos reconciliar consigo mesmo por meio de 
Cristo. 
§ O Filho de Deus veio ao mundo como nosso substituto. Deus lançou sobre ele a 

iniquidade de todos nós. Ele carregou sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos 
pecados; Ele pagou a nossa dívida e morreu a nossa morte. 

§ Fomos justiçados. Estamos reconciliados. Não pesa mais sobre nós, que cremos 
em Cristo, nenhuma condenação. Temos paz com Deus! 

§ Porém, para que esta paz seja completa, o perdão é necessário (1 João 1.9); a 
confissão é necessária, imperativa! 

§ O nosso adversário, satanás, quer por mordaças emocionais em sua boca, 
argumentando que o melhor é ficar quieto. Porém, o rei Davi discorda 
totalmente (Salmos 32.1-5); o perdão traz alegria; o resultado do perdão é a paz. 
§ Quais situações da vida você já experimentou a paz de Deus? Comente! 
§ Quais injustiças eu sofri que foram muito difíceis de perdoar, ou ainda 

estou passando por elas com dificuldade de perdoar? Comente! 
 
 

II. PAZ COM O PRÓXIMO (Romanos 12.18; Tiago 5.16) 
1. É impossível sustentar o perdão sem oração pelo ofensor. 



 

 

Programação para a Célula: Abertura:  3 min. | Louvor:  12 min. | Oração pelas 
necessidades:  10min. | Estudando  a mensagem:  30 min. | Conclusão:  5 min. - oração final 
(clamor) | Comunhão:  Confraternização (pode ser feita no início da reunião).

§ O perdão se dá na vertical, mas a cura, na horizontal; 
§ Quando perdoamos alguém devemos continuar orando por essa pessoa até que 

a ferida se feche; 
§ Existirão situações que nos farão lembrar da pessoa de forma amargurada, 

ofendida e magoada, porém, se estivermos orando por ela, certamente 
conseguiremos sustentar o perdão que liberamos; 

§ Devemos orar até que a ferida se feche completamente!  
2. Perdoe para ser perdoado (Marcos 11.25-26); 

§ Perdão na terra, gera perdão no céu. Não podemos sonegar o perdão. Não 
argumente, não racionalize, não justifique, simplesmente perdoe; 

§ Perdoe sempre (Mateus 18.21-22). Ao desfrutarmos da paz com Deus, precisamos 
ser agentes da paz com o próximo. Aqueles que foram reconciliados com Deus 
precisam se reconciliar com os seus irmãos. 
§ Quais situações ainda estão orbitando que eu preciso estar orando por 

alguém para ser completamente curado? 
§ Quais áreas da minha vida ainda estão vulneráveis que eu preciso estar 

orando para que Deis vá fechando essas feridas?  
 
 

III. PAZ COM NÓS MESMOS (Filipenses 4.6-8) 
1. Aqueles que têm paz com Deus desfrutam da paz de Deus. Paz com Deus não é um 

sentimento, mas um relacionamento certo com Deus; 
2. Aqueles que foram reconciliados com Deus experimentam a paz de Deus; 
3. Essa paz interior, entretanto, não é apenas uma emoção, mas, sobretudo, uma 

pessoa. Nossa paz é Jesus! 
4. Essa paz não é simplesmente presença de coisas boas nem apenas ausência de 

coisas ruins.  
§ Essa paz é o governo de Cristo em nosso coração; 
§ Essa paz coexiste com a dor (Salmos 42.5-6, 11). O salmista lembra a sua alma: 

espera em Deus, confia em Deus! 
§ O que na minha alma ainda precisa ser alinhado com as Escrituras? 
§ Quais são as áreas de maior vulnerabilidade de minha alma? 

 

CONCLUSÃO: 
• Você já tem paz com Deus? Seus pecados já foram perdoados? Você tem a alegria 

de ter seu nome escrito no livro da vida? Você está em paz com todos os homens? 
Há ainda alguma mágoa em seu coração? Hoje é o tempo oportuno para você fazer 
uma assepsia em sua alma! Agora é a hora de perdoar e pedir perdão e ter paz 
com o seu próximo. Você está desfrutando da paz de Deus? Tem recebido o 
consolo do Altíssimo? Tem experimentado o conforto do Espírito no meio das 
lutas? É tempo de você tomar posse da paz com Deus, paz com o próximo e paz 
com você mesmo!      Pr. Marco Silva 


