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7 – Pacificação 

Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. (Mt 5.9) 
 

➢ O que é?  

SER UM PACIFICADOR SIGNIFIC A PROMOVER A PAZ E AJUDAR A UNIR PARTIDOS 
DE DISCÓRDIAS,  OU SEJA,  SER UM UNIDOR.  

 

Por que o homem precisa de paz: 
 

1) A _____________ sem Deus está morta.  
✓ Rm 3.23; 6.23. – Morte = separação 

 

2) Além de se separar de Deus, os homens se separaram dos seus ____________________.  
➢ Deus criou a união, o homem a desunião. 
➢ A tendência do homem carnal é a desunião. (Gal. 5.19-21) 

 

3)                        traz intranquilidade, medo e morte à humanidade.  
✓ Os cristãos devem espalhar paz pelo mundo. 

 

Uma séria advertência aos cristãos: 
Deus quer a paz entre todos os homens e principalmente entre os seus filhos. 

 

✓ João 17.22-23. – Jesus orou pela _____. 
✓ 1 Cor 1.10; 2Cor 13.11 –                nos exortou à paz. 
✓ Ef. 4.3-4 – Estar em paz com todos é                           para a nossa união com Deus. 
✓ 1 João 4.7-8; 3.15 – Deus                    a paz e condena a desunião. 
✓ Prov 6.19 – semear dissensão (discórdia, brigas) entre os irmãos é o                      mais odiado por 

Deus. 
✓ Apoc 12.10 –                      está por trás da desunião entre os irmãos. 

 
Algumas artimanhas de satanás: 

a) Tg 4.11,12; Rm 14.4 
.................................................................................................................................................................... 

b) Tg 4.11 
     ..................................................................................................................................................................... 
c) Tg 4.1-3 

.................................................................................................................................................................... 
d) 1Cor 1.13 

.................................................................................................................................................................... 
 e)    Is 14.13,14; Pv 13.10 

        ...................................................................................................................................................................... 
 

Como podemos promover união: 
a) Rm 12.5; Ef 4.3-4 

.................................................................................................................................................................... 
b) 1 João 4.12; 17.26 

.................................................................................................................................................................... 
c) Ef 5.21; Fp 2.3 

.................................................................................................................................................................... 
d) Tg 5.16; Mt 5.23-26 

.................................................................................................................................................................... 
e) Mt 18.19 

.................................................................................................................................................................... 
f) 1Tm 5.19 

................................................................................................................................................................... 
g) Pv 15.18; 2Pd 2.11 

.................................................................................................................................................................... 
 

 h) 2Tm 2.14,24; Pv 17.19                           
........................................................................................................................................................................... 
 

 QUALIDADES DO CARÁTER DE CRISTO 
 



 

Reflita e aja! 
Como está a sua qualidade de união? Alguém está dividido contra você? Como você vai unir-se 
novamente a tal pessoa? Faça um plano usando os itens do exercício acima, que trará união entre você 
e qualquer pessoa que estiver desunida. Faça seu plano usando os fatores positivos e compartilhe-o com 
alguém. Aja! 

8 – Evangelismo  
Perseguidos pela causa da justiça (Mt 5.10) 

 
 

As três palavras chaves de Mt 5.10: 
1)                          . Perseguido significa:  Ativo na                       de uma ________ 
✓ Conclui-se que perseguição ocorre como o meio de reprimir ou extinguir algo ou alguém. 
✓ Conclui-se que perseguição ocorre como o meio de reprimir ou extinguir algo ou alguém. 
✓ Jesus advertiu sobre esta perseguição em Mt 24.9 
2)                    .  
✓ Conclui-se que causa é o                 ou                    do grupo perseguido. 
3)                       .  
✓ Esta palavra tem dois significados interligados. Primeiro: justiça significa... “viver correto, 

honestamente”. Segundo: quem é nossa Justiça? Cristo! 
 

Juntando as três afirmações, podemos chegar à seguinte conclusão: 

A oitava virtude do caráter é: 
Ser ativo pelo alvo de Cristo,  que é: ser  como ele,  justo. E propagar sua 

palavra através do evangel ismo.  

 

Nossa causa é a conquista do mundo por Jesus! Tirar cativos e escravos da opressão de Satanás! Seja 
decidido, corajoso e ativo! Vamos ser como Cristo para ganhar para Cristo! Evangelize! 

 
As lições de Samaria. (Do curso de evangelismo) 

 
                  2 Reis 6.24-29 // 7.3-9 

 

 
1) 2 Reis 7.3 – Deus escolheu homens                          para falar do seu amor. 

• A lepra representava o pecado. 

• Não espere ser santo para evangelizar, pois já é. (1Cor.1.2) 

• Não permita que o pecado impeça você de evangelizar. (1João 1.9 – Romanos 5.20) 
 

2) 2Reis 7.4 -   As                             não podem nos                        de evangelizar 

• Em João 16.33, Jesus nos ensina que vamos passar por aflições. 

• As aflições fazem com que nos aproximemos mais de Deus. (Tiago 1.12) 

• Não espere ficar tudo bem para evangelizar. 
 

3) 2 Reis 7.5-7 – Deus                         na nossa frente 

• Deus age milagrosamente para ganhar almas. 

• Não existe acaso ou coincidência, sorte ou azar. Existe oportunidade. 
 

4) 2 Reis 7.8 – Quem acha o reino de Deus, acha um grande ____________ 

• Ganhamos vida eterna e vida em abundância. 

• Ganhamos uma nova família. 

• Ganhamos muito mais do que possamos imaginar. 

5) 2 Reis 7.9 – Precisamos                               o tesouro da salvação 
✓ Precisamos ter o sentido de urgência. Temos boas notícias hoje! Lembre-se dos que precisam. 
✓ Não importa sua condição, Deus quer que você faça a sua parte imediatamente. 
✓ Haverá castigo para aqueles que não estiverem falando as boas novas. 

 
 

 
AVALIAÇÃO 

- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    

- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada.  

- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana seguinte para 

marcar dia e hora da segunda chamada.  

- Média para aprovação no SENIB: 6,0 

Avaliação: APOSTILAS PREENCHIDAS (1,0) + PRESENÇA (1,0) + TAREFAS (3,0) + PROVA (5,0) – TOTAL: 10,0 

 
      
 


