
GUIA DE COMPARTILHAMENTO PARA AS 

CÉLULAS 

“Fazer Discípulos de Jesus, capacitando-os a se reproduzirem com frutos abundantes e permanentes”. 
Propósito da Igreja do Evangelho Quadrangular em Alves Dias 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receba a Paz do Senhor.  
Mensagem ministrada na Igreja Quadrangular em Alves Dias – SBC. em 06 de Setembro de 2020. 

www.ieqalvesdias.com.br 

 Por Ivaldo Teles 
 

TEXTO: João 14: 27 

“Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como a dá o mundo.  
Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize”. 

 

Porque é essencial que você continue confiando plenamente em Deus e receba a Paz do Senhor?   
“Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abala, mas permanece para 
sempre”. Salmos 125: 1.  
“Aqueles que amam a Lei Senhor tem muita paz, e não há nada que os faça tropeçar”. Salmos 119: 165.  
Lembre-se que ter a PAZ do Senhor não significa que todos os problemas serão removidos de nossas vidas!  
Mesmo no meio das muitas lutas e dificuldades que passamos, continuaremos confiando em Deus e 
declarando: “O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio”. Salmos 91: 2.  
 

Você só receberá a paz do Senhor em sua vida como real e verdadeira quando compreender que:  
 

1. Todos nós passamos por dificuldades na vida: “Tudo sucede igualmente a todos: o mesmo 
sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro; assim ao que sacrifica como ao 
que não sacrifica; assim ao bom como ao pecador; ao que jura como ao que teme o juramento”. 
Eclesiastes 9: 2.  
Desafios e dificuldades da vida são inerentes a todas as pessoas.  
Vemos em Lucas 6: 48-49 alguns aspectos que se relacionam com o sofrimento humano 

a) Quer construam bem ou mau, os dois homens sofrem dificuldades para construir; 
b) Os dois homens sofrem com a tempestade inesperada 

Mas o que os diferencia, no final das contas?  
Ora, Aquele que construiu mal terá sofrimento EXTRA! 

a) Verá tudo o que construiu ruir (v.49) 
b) Terá que recomeçar tudo de novo 
c) Terá vergonha do que lhe aconteceu pelo fruto da desobediência.  

“O homem que anda desviado do caminho do entendimento repousará na congregação 
dos mortos”. Provérbios 21: 16 

 

2. Alguns sofrimentos são frutos de nossas más escolhas: “Vede que hoje eu ponho diante de vós 
a bênção e a maldição”. Deuteronômio 11: 26-28.  

 Nossas escolhas são responsáveis por muitos de nossos sofrimentos ou vitórias!  
a) Você sabe por que Jonas foi para na barriga de um grande peixe? Porque ele escolheu ir para lá 
b) Você sabe por que Davi adulterou com Bate Seba? Porque ele escolheu assim o fazer! 
c) Você sabe por que a família de Josué foi tremendamente abençoada? Porque ele assim 

determinou e resolveu. “Mas, se vos parece mal o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem 
haveis de servir; se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Rio, ou aos 
deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor”. 
Josué 24: 15, 20 e 21.  

Além disto, nossas ações desencadeiam a merecida punição de nossos erros.  
“Considera pois a bondade e a severidade de Deus: para com os que caíram, severidade; para 
contigo, a bondade de Deus, se permaneceres nessa bondade; do contrário também tu serás 
cortado”. Romanos 11: 22. 

Questões para o compartilhamento: 
 

a) A vida é um projeto que você mesmo constrói. Como você tem construído a sua vida? 
b) Você acredita que alguns sofrimentos em nossas vidas são fruto de nossas más escolhas? Por quê? 
c) Você acha possível alguém viver em meio aos problemas e ainda assim não perder a paz em Deus?  
 

 Sugestão de Quebra-Gelo:   O que você precisa fazer para ter a paz do Senhor reinando soberana em sua vida? 


