
 

 

 

REPOUSE EM DEUS
 

Hoje em nosso GF vamos aprender a 

repousar no Senhor, ou seja, viver sem ansiedade. 

Com uma vida tão corrida, hoje um dos nossos 

maiores sonhos é viver uma vida de paz. Assim, 

muitos buscam refúgio na natureza, outros em longas 

viagens, outros em religião e tantos outros meios e 

distrações, porém hoje veremos que a única fonte de 

paz é o Príncipe da Paz, Jesus Cristo. 

A Bíblia em Filipenses 4:6-7 nos ensina o 

seguinte: “Não andeis ansiosos de coisa alguma; em 

tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as 

vossas petições, pela oração e pela súplica, com 

ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o 

entendimento, guardará o vosso coração e a vossa 

mente em Cristo Jesus”. 

Dessa forma, podemos aprender algumas 

lições para vivermos sem ansiedade. Vejamos: 

 

1. Ame ao Senhor seu Deus. Tenha Deus 

como Pai, obedecendo-o em tudo andando em seus 

caminhos, buscando-o de todo coração e 

entendimento e dando a Ele a glória e honra e ser 

agradecido em tudo. 

 

2. Ande em todos os seus caminhos. A 

expressão “todos os seus caminhos”, faz menção para 

termos obediência total em tudo a Deus, ou seja, não 

negociar com o mundo e não ser seduzido por 

satanás. Tomar uma decisão de ser santo. Em Cl 2: 6-

7 diz assim: “Ora, como recebestes Cristo Jesus, o 

Senhor, assim andai nele, nele radicados, e 

edificados, e confirmados na fé, tal como fostes 

instruídos, crescendo em ações de graças”. 

 

3. Guarde os seus mandamentos. Os 

mandamentos do Senhor não são pesados. O guardar 

e praticar os mandamentos do Senhor traz segurança, 

prosperidade e sucesso. Por isso em 1 Jo 5:3-5 nos 

ensina que: “Porque este é o amor de Deus: que 

guardemos os seus mandamentos; ora, os seus 

mandamentos não são penosos, porque todo o que é 

nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória 

que vence o mundo: a nossa fé”. 

Quem é o que vence o mundo, senão aquele 

que crê ser Jesus o Filho de Deus?”. 

 

 

 

 

 

 

4. Achegue-se a Deus. Essa é a decisão de 

amar, valorizar, aproximar, relacionar com 

intimidade e aliança com o Pai, nosso Deus. Em 

Tiago 4:8 diz: “Chegai-vos a Deus, e ele se chegará 

a vós outros. Purificai as mãos, pecadores; e vós que 

sois de ânimo dobre, limpai o coração”. 

 

5. Sirva a Deus de todo o coração e alma. 

Essa lição significa entrega total e sem reservas a 

Deus e o que fizer seja para honra e glória do Senhor. 

 

Conclusão: Devemos sair hoje do nosso GF 

com a lição de que o que determina a paz no nosso 

barco não é a ausência da tempestade lá fora, mas a 

presença de Jesus do lado de dentro das nossas vidas. 

Jesus nos prometeu uma paz que o mundo não pode 

dar, no entanto, afirmou em João 16:33, também, 

que no mundo teríamos aflições, mas tende bom 

ânimo, eu venci o mundo”. 
 

SEMANA 14 À 20 DE 

SETEMBRO DE 2020. 

 

“Guardo no coração as tuas palavras, para 

não pecar contra ti”. Salmos 119:11. 


