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BEM AVENTURADOS OS QUE PROMOVEM A PAZ

Pedro Jorge, Pr.

05 de junho de 2019



INTRODUÇÃO

Coração puro: um coração não 

dividido.

Reino do Messias: militarista, 

nacionalista e materialista. 

X

Pacificadores

O meu Reino não é deste mundo!



1- ONDE NÃO HÁ PAZ

Gl 5.19-21

"Ora, as obras da carne são conhecidas e são: 

imoralidade sexual, impureza, 

libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, 

rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, 

facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas 

semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes 

já os preveni, que os que praticam tais coisas não 

herdarão o Reino de Deus."

ENTRE OS HOMENS



1- ONDE NÃO HÁ PAZ

Gl 5.14-15

Porque toda a lei se cumpre em um só 

preceito, a saber: “Ame o seu próximo como a 

você mesmo.” Mas, se vocês ficam mordendo 

e devorando uns aos outros, tenham cuidado 

para que não sejam mutuamente destruídos."

ENTRE OS HOMENS



1- ONDE NÃO HÁ PAZ

Ef 4.1-3

"Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês 

vivam de maneira digna da vocação a que foram 

chamados, com toda a humildade e mansidão, com 

longanimidade, suportando uns aos outros em 

amor, fazendo tudo para preservar a unidade do 

Espírito no vínculo da paz."

ENTRE MIM E VOCÊ

Andar a segunda milha!



1- ONDE NÃO HÁ PAZ

Rm 5.10

"Porque, se nós, quando inimigos, fomos 

reconciliados com Deus mediante a morte do 

seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, 

seremos salvos pela sua vida!"

ENTRE OS HOMENS E DEUS



1- ONDE NÃO HÁ PAZ

Is 52.7

"Quão formosos são sobre os montes os pés 

do que anuncia boas-novas, que faz ouvir a 

paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a 

salvação, que diz a Sião: “O seu Deus reina!”"

ENTRE OS HOMENS E DEUS

Quando eu proclamo sou um pacificador!



2- QUALIFICAÇÕES DO PACIFICADOR

2Coríntios 5.14-15

"De qualquer forma, o amor de Cristo nos 

impulsiona. Porque cremos que ele morreu por 

todos, também cremos que todos morreram" 

CONSTRANGIDO PELO AMOR DE DEUS



2- QUALIFICAÇÕES DO PACIFICADOR

1Coríntios 9.19-23

"Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de 

ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me 

como judeu, a fim de ganhar os judeus; para os que vivem sob 

o regime da Lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar 

os que vivem debaixo da Lei, embora eu não esteja debaixo da 

Lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem 

lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os 

que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os 

fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a 

fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa 

do evangelho, para ser também participante dele.

FLEXÍVEL,  SEM ABRIR MÃO DA VERDADE



2- QUALIFICAÇÕES DO PACIFICADOR

Gálatas 2.11-14

"Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, 

porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de 

chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios; 

quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, 

separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais 

judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o 

próprio Barnabé ter-se deixado levar pela hipocrisia 

deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente 

segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas, na presença 

de todos: “Se você, que é judeu, vive como gentio e não como 

judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como 

judeus?”"

FLEXÍVEL,  SEM ABRIR MÃO DA VERDADE



O GALARDÃO

Serão chamados fi lhos de Deus!



FIQUEM ALEGRES E  FEL IZES ,  

POIS  UMA GRANDE

RECOMPENSA ESTÁ GUARDADA

NO CÉU PARA VOCÊS.

MATEUS 5.12

@ibmeier

fb.com/ibmeier

/ibmeier


