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Seja bem-vindo ao nosso PGM!
Esse é um espaço de crescimento e comunhão.
VOCÊ É FELIZ?

Por Marcio Tunala

PACIFICADORES
Texto Bíblico
“Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de
Deus.” Mateus 5.9
A Bíblia nos revela que Jesus Cristo é o Príncipe da Paz, e em seus
livros existem 400 referências à paz. Os primeiros relatos bíblicos
nos trazem o Jardim do Éden, um lugar de muita paz. Os últimos
relatos falam da eternidade como um lugar também de muita paz.
A verdadeira paz de qualquer ser humano foi conquistada na cruz
do Calvário onde Cristo padeceu por amor, e vivemos com a certeza que Ele veio para estabelecer o Reino eternamente. Na História
da humanidade, as guerras e conflitos sempre estiveram presentes. Lemos sobre Caim e Abel, Esaú e Jacó, José do Egito e seus
irmãos, ou seja, rixas dentro da família alimentadas pelo coração
nada pacificador do homem. O ódio na sociedade envolve irmãos,
parentes, vizinhos, cidades, nações. A capacidade de ferir uns aos
outros sempre esteve presente na essência da humanidade. Mas
Deus nos chamou para sermos pacificadores. O patriarca Abraão
foi citado na Bíblia como “amigo de Deus”, e a paz era algo presente na vida deste servo, uma prioridade para ele. É exatamente
porque o ser humano é propenso a viver em desavenças que os
pacificadores são tão necessários. Parece fácil compreender que
Jesus nos convoca a sermos pacificadores. Temos que ser aqueles
que agem como Cristo agiria. Afinal, Jesus é o “Príncipe da Paz”
(Isaías 9.6).

Compartilhando
1. Como você definiria um pacificador? Você pode citar alguém
com características de um pacificador?
2. A Bíblia diz que “honroso é para o homem o desviar-se de contendas” (Provérbios 20.3). De que forma um cristão deve se comportar na família, no trabalho, nas redes sociais em um tempo
de tantas desavenças e conflitos?
3. Em Provérbios 17.14 Salomão disse que “como o abrir de uma
represa, assim é o começo da contenda; Quando uma represa arrebenta, há uma inundação catastrófica, que traz perigo, prejuízo
e morte”. Você tem perdoado as pessoas que lhe ofendem? Você
prefere sofrer o dano do que entrar numa rixa e numa contenda?

Tempo de Orar
- Vamos orar pelas família, pois muitas vivem sob contendas há
anos.
- Vamos orar por casais que conhecemos e estão separados ou
em vias de separação.
- Vamos pedir a Deus que nos dê um coração pacificador.
“Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de
Deus”. Temos uma causa nobre a perseguir, nosso desejo como família de Deus é honrar e glorificar o Nome de Cristo.

Compartilhar com as Crianças
1. Quando você ouve a palavra paz, o que vem à sua mente?
2. Algum dia você teve que fugir de uma briga com alguém,
ou ajudou amigos a parar de brigar?
3. Você acha que como uma ovelhinha de Jesus você deve ser
um pacificador? Você acha que pedir perdão também é uma
forma de ser pacificador?

