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Seja bem-vindo ao nosso PGM!
Esse é um espaço de crescimento e comunhão.
Por Marcio Tunala

UMA IGREJA VIVA

O MUNDO PRECISA DE PAZ
Texto Bíblico
Como você costuma saudar as pessoas? Como você cumprimenta
alguém que encontra?
“Graça e Paz”, este é um cumprimento comum nas cartas de Paulo.
A bênção de paz está nas cartas pastorais, em suas saudações e/ou
em suas palavras de despedida. No antigo testamento, o termo usado para a paz é shalom, que significa paz, mas o seu sentido é muito mais profundo do que a simples ausência de guerra ou de perigo.
“Shalom que vem do hebraico, significa integridade, plenitude, saúde,
segurança e até mesmo prosperidade, em seu melhor sentido.” (Comentário de Wiersbe)

“Deixo-lhes a paz; a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo
a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo.”
João 14.27

Compartilhando
1. A fonte da paz
“Deixo-lhes a paz; a minha paz lhes dou”. Paz verdadeira não é algo
que alcançamos sozinhos, mas a paz verdadeira vem do alto. De
que forma a paz de Cristo faz parte de sua vida? Que efeitos esta
paz tem sobre as pessoas que convivem com você?
2. O contraste da paz
“Não a dou como o mundo a dá”. O mundo tem a ideia da paz
como ausência de conflitos, mas Cristo nos apresenta uma paz
que viveríamos mesmo em meio as lutas da vida. Como na prática você tem enfrentado as lutas em sua família, na sua cidade
nestes tempos de pandemia?
3. A atitude de paz
“Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo”. Esta frase do texto nos mostra que existe uma forma de viver confiantes,
sem medo. Jesus está nos convidando a uma vida de obediência
aos mandamentos e sermos bem aventurados. Veja algumas decisões ou atitudes que devemos exercer:
- Atitude de amar - Escolho amar e não ignorar;
- Atitude de perdoar - Escolho perdoar incondicionalmente;
- Atitude do diálogo - Nos relacionamentos conjugais, entre pais
e filhos;
- Atitude do respeito - O próximo é alvo de minha consideração.
Atitude de gratidão “Em tudo seja agradecido”.
Você foi abençoado hoje? Família, sociedade, amigos, prestadores de serviço…seja grato a Deus... Vamos terminar este tempo
de compartilhar da palavra testemunhando de experiências do
ano de 2020 que somos gratos a Deus?

Tempo de Orar
Quando oramos os céus se derramam no nosso meio, anjos são
direcionados a realizar tarefas que abençoam e o inferno estremece. A oração é a arma mais potente e eficaz que temos como
cristãos.
Vamos orar pelo ano de 2021
• Clamor pela pandemia.
• Pedir pela vida espiritual de cada família.
• Pela nossa igreja.
Ore pelo Brasil, cremos em um Deus que nunca perde o controle
e que ama esta terra.
A paz não é uma conquista, é uma dádiva, um presente que Deus
oferece para toda a humanidade. Não tenho dúvida que este
mundo precisa muito de paz.

Compartilhar com as Crianças
1. Quando você ouve a palavra “guerra” o que vem a sua mente?
2. E quando você ouve a palavra “paz”, o que vem a sua mente?
3. Temos vivido uma situação que parece uma guerra, pessoas
morrendo, passando dificuldades. Mas Deus falou pra não termos medo. Se você tivesse que falar a uma pessoa pra não
ter medo. Como você falaria?

