Retomando: Semana passada, fomos desafiados a fazer uma lista com os problemas e lutas que
temos enfrentado em nossa família. E fazer um propósito de oração todos os dias em prol da
mudança no nosso lar. Como tem sido? Compartilhe conosco.

Estudo 47 – Mantendo a Casa de Paz

Resumo: Neste estudo falaremos a respeito da paz dentro de nosso lar. Aprenderemos ações
práticas mediante a palavra de Deus para mantermos a paz em nossa família.
Texto: Romanos 12: 18 João 14: 27.
Introdução: A paz é um elemento muito escasso nos dias de hoje. Ansiedade, depressão, opressão,
medo, brigas, desentendimentos e muitas outras coisas têm entrado dentro dos lares com muita
facilidade e roubado a paz que deveria ser o que governa as casas. Há muitos lares infelizes pela
falta de paz. A paz é o que todos procuram, independente se conhecem a Deus ou não, independente
se buscarem da maneira correta ou não. Cada um, de acordo com seu próprio entendimento, busca
viver em paz. A grande questão é: Você realmente tem paz? As pessoas da sua casa tem provado a
verdadeira paz? O mundo prega a paz de uma maneira totalmente diferente do que a Palavra de
Deus nos ensina. Deus tem para nós a verdadeira paz e nós podemos manter essa paz dentro do
nosso lar.

1) Você pode dizer que sua família vive em paz?
A paz pode ser facilmente confundida com a falta de problema. Não são as lutas que definem se
temos paz ou não, mas sim, a palavra de Deus, aliada a nossa obediência aos seus ensinamentos. O
texto de João, nos mostra Jesus dizendo que deixou a Sua paz sobre nós. Isso quer dizer também em
nossa casa. A paz pode e deve ser uma realidade em nossa família. Hoje, o que mais vemos são lares
sem paz, onde até mesmo as crianças não tem prazer em estar. Recentemente fomos bem
ministrados a respeito da paz em nossa casa. Mas ela não precisa ser passageira, ela pode e deve ser
constante em nós e nossa família. A vida que Jesus veio para nos trazer é uma vida toda de paz e
não somente feita de momentos de paz. Não permita que nada roube a paz dentro da sua casa,
mas lute bravamente para que aquilo que já foi ganho permaneça. Infelizmente vemos muitas
pessoas caindo nas mentiras de satanás, que insiste em sussurrar em nossos ouvidos dizendo que a
vida em paz é uma ilusão. Mas a palavra de Deus é quem determina a verdade e ela diz que
podemos sim viver em paz. Hoje, no que você decide acreditar? Nas palavras do pai da mentira ou
na palavra do Deus da verdade? Na Bíblia, vemos que sempre que Jesus entrava em alguma casa,
essa casa era completamente mudada e recebia a paz. Se Jesus já entrou em sua casa, essa paz é para
você e sua família.
2) O que você acha necessário para manter a paz em seu lar?

Muitas pessoas desistem de lutar para manter a paz em sua família, pois acreditam não ser possível,
acreditam que ela é passageira, que frente a alguma dificuldade, ela se vai. Essa não é a verdade. E
hoje nós podemos aprender, com base na Bíblia, que podemos e devemos manter a paz em nosso lar.
I – Reconheça a parte que depende de você. O texto inicia dizendo: “no que depende de vós...”.
Isso quer dizer que existe a parte que depende de mim para que a paz permaneça. É muito fácil
colocar sobre o outro toda a culpa, mas é muito difícil assumir a nossa parcela de culpa sobre o
problema. Porém, se reconhecermos que existe uma parte que depende de nós, podemos
descansar sabendo que algo pode ser feito e nós iremos trabalhar em prol disso. Se o seu desejo
é a paz em sua família, reconheça qual é a parte que cabe a você. Chega de colocar sobre os outros
toda a responsabilidade. A falta de paz dentro de casa não é somente culpa de um pai alcoólatra, de
um filho mentiroso ou de uma mãe briguenta. Sempre existe algo que nós podemos fazer, sempre
existe a nossa parte. Reconheça qual é a parte que depende de você e faça.
II – Esforce-se ao máximo. A Bíblia é muito clara quando diz: No que depende de você, tenha paz
com todos. Ela está falando a respeito de um grande esforço da nossa parte em manter a paz.
Independente das escolhas e das ações das outras pessoas, nós precisamos nos esforçar,
desempenhando o nosso papel dentro do lar. Tenha sempre em mente algo: A minha parte eu vou
fazer! Não podemos simplesmente abandonar tudo e pensar que somente nós nos esforçamos.
Nosso esforço é válido e tem muito efeito. Do contrário, essa orientação não estaria na Palavra de
Deus, se ela não tivesse poder. Se esforce ao máximo, dê o melhor de si e prove a paz.
III – Declare a paz em sua casa. As nossas declarações têm muito poder. É isso que a Palavra de
Deus nos ensina. Se dissermos que nossa casa é uma desgraça, ela realmente será, mas se
declararmos que nela reina a paz, isso será uma verdade. Declare todos os dias: A MINHA
CASA É UMA CASA DE PAZ! No Reino Espiritual, essas declarações têm muito poder. Vá
profetizando até que isso se torne uma realidade em sua família. Declare a paz em sua casa.
Conclusão: A paz pode até parecer um artigo de luxo nos nossos dias, mas na vida da pessoa que
teme a Deus, ela é uma verdade constante. Na sua vida, a paz pode ser duradoura. Faça tudo o que
você puder para manter a paz em sua família e você desfrutará dos seus benefícios. É isso que você
deseja? Levante a mão, vamos orar.

Desafio: Marque uma reunião de família. Conversem a respeito das coisas que cada um percebe que
tira a paz de dentro do lar. Pensem juntos sobre o que fazer para mudar essas situações e ajam.

