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 A PAZ NA VIDA COM DEUS 

Provérbios 16.7 

 
1. Leitura: Salmos 150.1 

2. Cântico: Seja engrandecido 

IBSPLAY: https://youtu.be/b8t-eOMVi2Q 

3. Confissão/Gratidão – Agradeça a Deus por sua misericórdia e infinito amor 

que nos proporcionou tamanho livramento do inferno ao enviar seu Filho para a 

nossa salvação. 

4. Leia Provérbios 16.7 – O 16° presidente norte-americano, o estadista 

Abraham Lincoln, dizia que a maneira mais sensata de lidar com um inimigo é 

torná-lo um amigo. Mas como essa façanha poderia acontecer? Salomão 

responde: “Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, ele transforma os nossos 

inimigos em amigos”. Foi assim com o patriarca Isaque. Quando ele habitou na 

terra de Gerar, semeou ali e colheu a cento por um. Ficou riquíssimo e prosperou 

abundantemente. Reabriu poços antigos e cavou novos poços.  

Os filisteus, por inveja, entulharam seus poços. Mas Isaque, em vez de 

brigar com os inimigos, continuou cavando novos poços. Os pastores de Gerar 

contenderam com ele por causa desses poços, mas Isaque não se agarrou a 

essas contendas. Seguiu em frente e, por onde ia, cavava novos poços. Foi 

expulso da terra de Gerar, mas não deixou que a amargura dominasse seu 

coração. Ao contrário, continuou buscando novas fontes. Deus apareceu a 

Isaque e prometeu abençoá-lo e multiplicar sua descendência. Seus inimigos, 

sabendo que ele era um abençoado de Deus, o procuraram e se reconciliaram 

com ele. E assim que Deus age ainda hoje. Quando nossos caminhos agradam 

ao Senhor, ele reconcilia conosco nossos inimigos. 

Relembrando o texto bíblico que nos diz: “não retribuam a ninguém mal 

por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o 

possível para viver em paz com todos” (Rm 12.17 e 18); assim também Cristo 

nos ensina: "Vocês ouviram o que foi dito: ‘Ame o seu próximo e odeie o seu 
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inimigo’. Mas eu lhes digo: Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os 

perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. 

Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos 

e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa 

receberão? Até os publicanos fazem isso! E se vocês saudarem apenas os 

seus irmãos, o que estarão fazendo de mais? Até os pagãos fazem isso! 

Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês". (Mt 5.43-

48) 

Portanto, obedecer ao nosso Senhor e Salvador, nos ajuda a ter paz e a 

amar, até mesmo as pessoas mais difíceis. 

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

a) Ame o seu próximo! É impossível cultivarmos amor a Deus, a quem não 

vemos, sem antes amar aos irmãos a quem nós vemos.  

b) Ame aqueles que te ofendem! Jesus morreu por nós quando ainda 

éramos pecadores, quando ainda éramos inimigos dele.  

c) Faça o que é reto! Busque apresentar ao mundo a justiça que provém de 

Deus. Seja sal da terra e luz do mundo. 

 

6. Ore por missões – BUTÃO 

Binita Rai* e os três filhos são os únicos cristãos da comunidade. Os 

vizinhos proíbem que a família receba irmãos da igreja e façam cultos. Clame 

para que todos sejam fortalecidos no Senhor. 

 


