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PAZ DE ESPÍRITO, O REMÉDIO PARA VIDA 

Provérbios 14.30 

 
1. Leitura: Êxodo 15:2 

2. Cântico: Minh'alma canta ao Senhor 

IBSPLAY: https://youtu.be/lUd9xFxrdS4 

3. Confissão/Gratidão – Exaltem ao Senhor em oração por suas maravilhas, 

confessem os pecados perante Deus e agradeçam por sua graciosa salvação.  

4. Leia Provérbios 14.30 – A inveja é um sentimento corrosivo, já que a pessoa 

perde muita energia ao se centrar em ter o que é do outro, em viver a vida do 

outro. O invejoso sente extremo incômodo pelo bem-estar e sucesso de quem 

está à sua volta, e por isso deseja a infelicidade daquele que “desperta a sua 

inveja”. O invejoso não se alegra pelo que tem, mas se entristece pelo que o 

outro tem. O invejoso nunca é feliz, porque está buscando sempre aquilo que 

não lhe pertence. O invejoso nunca é grato, pois está sempre querendo o que é 

do outro. A inveja tem sido motivo de muitas histórias pervertidas, para muitos 

dramas humanos. No livro de Gênesis encontramos a história de José que foi 

vendido como escravo, por causa da inveja dos seus irmãos. Provérbios 14.30 

afirma que a inveja traz prejuízo a saúde física. Isto se deve ao fato de que, 

quando a alma está inquieta, o corpo padece. Quando a mente não descansa o 

corpo adoece. Por outro lado, o ânimo sereno é a vida do corpo. Mas como 

alcançar esse ânimo sereno? Certamente não adquirimos um ânimo sereno com 

meditação transcendental, nem com o uso de ansiolíticos ou calmantes. O ânimo 

sereno é resultado da graça de Deus em nossa vida.  

5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

 

• A inveja é uma atitude diabólica (leia 1 João 3.12). 

O caso mais trágico de inveja, nas páginas da bíblia é o dos líderes 

judeus, que fizeram de Jesus a vítima de sua inveja (leia Mateus 27.18). 

 

https://www.bibliaon.com/versiculo/exodo_15_2/
https://youtu.be/lUd9xFxrdS4
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• A inveja é um pecado que precisa ser confessado e abandonado. 

Dentro da lista de pecados, descrita por Paulo, em Romanos 1.29, a inveja 

ocupa posição proeminente, associada ao homicídio e ao ódio contra 

Deus. Isso é muito sugestivo, pois parece que o invejoso, não podendo 

atacar a Deus diretamente (a quem considera a causa de seu insucesso), 

volta-se contra um outro ser humano, que parece ameaçá-lo com o seu 

sucesso (real ou imaginário). Em Gálatas 5.19-21, Paulo aponta a inveja 

como uma das obras da carne, comportamento próprio do homem caído, 

que formam contraste direto com o cultivo dos frutos do Espírito (vs.22ss).  

 

• Ânimo sereno é fruto do perdão de Deus. 

 Somente aqueles que foram reconciliados com Deus, por meio de Cristo, 

tem paz com Deus e desfrutam a paz de Deus (leia Efésios 2.11-18). 

 

Ore por missões – AFEGANISTÃO 

 

1. Ore pelo pequeno grupo de cristãos no país. A situação é incerta e muitos não 

sabem em quem confiar. Peça para que encontrem força, sabedoria e paz em Cristo. 

2. Apresente em oração os deslocados. Espera-se uma nova onda de refugiados 

afegãos indo para muitas partes do Oriente Médio e do resto do mundo. Clame pela 

proteção e provisão de Deus.  

3. Interceda pelas mulheres. Muitas mulheres temem que a regra do Talibã signifique 

que elas sejam despojadas de oportunidades de educação.  

4. Peça pelos doentes. Os casos de COVID-19 estão aumentando no país e os 

hospitais são limitados no que podem oferecer. Não há certeza de como o sistema de 

saúde será capaz de se sustentar com o novo governo do Talibã. Ore para que o sistema 

de saúde não entre em colapso.  

5. Clame para que o país não seja um paraíso para extremistas. O governo do Talibã 

de 20 anos atrás é conhecido por ser facilitador de organizações extremistas islâmicas. 

Com o controle sobre o Afeganistão, o país poderia ser palco de uma nova geração de 

grupos terroristas.  


