
 

 

 

A PAZ DE DEUS QUE EXCEDE TODO O 

ENTENDIMENTO!
 

 Hoje em nossa reunião on-line iremos 

conversar sobre a PAZ DE DEUS que excede todo o 

entendimento... A maioria das pessoas se sentem 

ansiosos e com medo diante de uma enfermidade, do 

desemprego, de uma crise familiar, da violência que 

nos cerca, dos desafios que temos que assumir ou 

mesmo diante das lutas pelas quais a nossa igreja 

passa. 

Principalmente, agora, com o deflagrar da 

crise instalada pela Pandemia do COVID-19. É bem 

verdade que todos nós, desde o início deste ano, 

temos sofrido muitas pressões com estes 

acontecimentos recentes que atingiram todas as 

classes sociais. E com tantas preocupações, algumas 

pessoas, chegam a ficar tão desesperadas e presas ao 

medo, que até desenvolvem crises de pânico. 

Contudo, isso não precisa ser assim, pois nosso Deus 

continua assentado no seu alto e sublime trono e 

todas as coisas lhe são sujeitas.  

Lembre-se sempre que nós não estamos 

sozinhos e a Palavra de Deus nos ensina a sermos 

libertos da ansiedade e do medo. Para isso 

precisamos DAR TRÊS PASSOS DE FÉ, conforme 

estudaremos com base em Filipenses 4.6-9.  

 

Primeiro passo) - JOGUE FORA A 

ANSIEDADE!  

A palavra nos diz: “Não andeis ansiosos por 

coisa alguma”. Precisamos compreender que não 

importa o tamanho do problema, devemos lançar fora 

todo o medo e preocupação.  

E, quando um pensamento negativo vier a 

nossa mente devemos TROCÁ-LO por uma atitude 

de fé, e declarar: “O Senhor é o meu pastor e nada me 

faltará”. “Deus está no controle de tudo, eu não estou 

sozinho”. “Ele nunca faltou, e agora também não 

faltará”. 1 Pedro 5.7 diz: “Lancem sobre ele toda a 

sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês”  

 

Segundo passo - ENTREGUE SEUS 

PEDIDOS A DEUS!  

Em Filipense 4.6, a palavra nos ensina: “em 

tudo”, “pela oração e súplicas, e com ação de graças, 

apresentem seus pedidos a Deus”. 

Observe que a melhor maneira de lidarmos 

com as pressões, ansiedades, preocupações, medos e 

impossibilidades é orar com fé vencedora, pois Deus  

 

 

 

já sabe das nossas lutas, mas como um Pai 

amoroso, Ele quer que lhe contemos.  

Em oração buscamos a Deus e a súplica é um 

grito de socorro a Ele. E, quando o texto diz: “com 

ação de graças”, vemos em 1 Tessalonicenses 5.18: 

Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a 

vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Assim, 

entendemos que devemos clamar, mas não podemos 

esquecer de agradecer pelo cuidado que Deus sempre 

teve conosco.  A Palavra nos orienta: Entregue seus 

pedidos e, ao mesmo tempo, em tudo dai graças.  

 

Terceiro passo) RECEBA A PAZ DE 

DEUS! Receba esta PAZ que excede a todo o 

entendimento. Em filipenses 5.7, há um resultado dos 

dois primeiros passos, vejamos: “E a paz de Deus, 

que excede todo o entendimento, guardará os seus 

corações e as suas mentes em Cristo Jesus”. Trata-se 

do resultado da atitude de fé, e de entregarmos os 

nossos pedidos a Deus. Quando nos ajoelhamos 

diante de Deus, ficamos em pé diante dos 

impossíveis.  

 

CONCLUSÃO: No texto de Filipenses 

temos três passos de fé para sermos libertos da 

ansiedade e do medo – JOGUE / ENTREGUE e 

RECEBA A PAZ . Assim, devemos afirmar que é 

possível ter a paz de Cristo ocupando o lugar do 

medo e da ansiedade em nossa mente e coração, 

mesmo que as circunstâncias externas não mudem. 

Pois, o que determina a paz no barco não é a ausência 

de tempestade lá fora, mas a presença de Jesus do 

lado de dentro (Mt 8.23-27). Jesus nos prometeu uma 

paz que o mundo não pode dar (Jo 14.27), no 

entanto, afirmou, também, que no mundo teríamos 

aflições ( Jo 16.33). 

 

SEMANA 25 À 31 DE 

MAIO DE 2020! 

" E a paz de Deus, que excede todo o 

entendimento, guardará os seus corações e as 

suas mentes em Cristo Jesus." Fp 4.7 

QUEBRA-GELO: O líder deve conduzir o 

momento inicial afim de que todos se 

apresentem e peçam para cada uma citar e ler 

um versículo bíblico que seja importante para a 

vida dela. 
 


