
ASSUNTO DA SEMANA : BENÇÃOS DA JUSTIFICAÇÃO EM JESUS CRISTO 

Curitiba, 07 de abril de 2019 

Objetivo do encontro: Entender como Jesus nos deu a bênção da Paz diante da justiça de 
Deus.  

Para o líder:  Líder, o Projeto Casas de Paz tem início neste domingo, como está a participação da 
sua célula no projeto. A paz é construída no encontro das pessoas, no trato pessoal, e sem a 
abertura para o Evangelho o mundo e as pessoas andarão inquietos e não encontrarão a paz. Temos 
a graça de Deus, que desarma corações e estimula a busca do amor e da paz entre as pessoas. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 
TÍTULO: CASAS DE PAZ 
O líder deverá imprimir desenho ou figuras de casas, uma em cada folha e escrever o título “CASA DE 
PAZ “ distribuir uma para cada participante. Depois pedir para cada um escrever o nome da família 
que deseja que a paz de Deus esteja lá. Orar por estas famílias. Para aqueles que não estão no 
projeto buscar durante este tempo estar orando pela família que deseja a paz. 
 

20 MINUTOS 

1. Leiam: João 13:35  

2. Música 1 Poder para salvar; 2 Descansarei 

MENSAGEM: RM: 5:1-11    Bençãos da justificação em Jesus Cristo - Pr Pascoal Piragine Jr. 

INTRODUÇÃO: Esta semana estamos iniciando a campanha das casas de paz e estaremos  
levando a paz do Senhor para muitas famílias de nossa cidade. Mas o que significa esta paz?  
A bíblia nos ensina vários aspectos diferentes desta paz e olharemos para um dos textos que nos 
ajudam a entender esta paz, como uma das bênçãos da justificação em Cristo. 
1. A PAZ COM DEUS 

Os capítulos 1-4 de Romanos descrevem a nossa natural situação diante de Deus como pecadores.  
Por isso o único remédio para tal situação era Deus fazer algo, pois o homem se tornara inimigo de 
Deus por natureza. Tornando o pecado uma forma corriqueira de viver. Assim Deus nos amou, 
planejou e executou algo que provinha do seu amor que é decretar a nossa justiça no poder do  
sacrifício de Jesus na cruz do calvário, isto é justificação, ato que não poderíamos alcançar sozinhos. 

E  
o primeiro grande efeito desta justificação ganhamos “paz com Deus”, ela é diferente da paz de 

Deus 
(um sentimento que ele derrama sobre nós) . Esta paz nos dá é a possibilidade de ter acesso a 

presença  
de Deus , de ter comunhão com ele, desfrutar da sua paternidade, caminhar com ele todos os dias 

da 
nossa vida e através dela temos acesso a todas as demais bênçãos. Este processo começa quando  



reconhecemos que somos pecadores e estamos longe de Deus. Quando pela fé, nos entregamos a 
ele  

para não somente perdoar os nossos pecados mas também começar uma obra de transformação  
espiritual, moral e emocional em nós. Ai a paz com Deus nos é dada.  
2.A VIDA NA GRAÇA 
A segunda bênção da justificação em Cristo Jesus é a vida debaixo da graça de Deus, a paz com Deus 
permite que se inaugure o derramar da graça sobre nós, a graça é favor imerecido de Deus, não 
recebemos só misericórdia com o perdão dos nossos pecados, mas também o derramar dos favores 
que não merecíamos da parte de Deus, mas graça é usado na bíblia para denotar os dons do Espírito 
Santo, é o poder de Deus agindo sobre nós, o milagre de Deus em nós. Isto é o que significa viver na 
graça, vida que transborda de tanta bondade de Deus que está em nós e abençoa não só a sua vida, 
mas também a vida das pessoas que estão ao seu redor. Porque temos paz com Deus, basta buscar a 
graça todos os dias da nossa vida, pois ela já foi liberada a nosso favor, através de Jesus Cristo.   
3.A EXPECTATIVA DA GLÓRIA ETERNA  
A paz de Deus tem a ver com o nosso passado, a graça com o nosso presente, mas a próxima bênção 
tem a ver com o nosso futuro: A glória eterna de Deus. Quem já foi justificado não teme nem o 
futuro nem a morte, porque vive na santa expectativa de participar da glória eterna de Deus.  
O que recebemos de Deus em Cristo Jesus e que tomamos posse pela fé afeta toda a nossa 

existência, 
pois recebemos dele uma bênção que transcende o tempo e se prolonga por toda a eternidade.  
Esta foi a promessa do Senhor Jesus. Porque a nossa vida não termina aqui, vivemos uma santa  
expectativa , da volta do Senhor Jesus Ou de quando ele vier nos buscar para vivermos com ele na 

sua  
glória. E Deus enxugará de nossos olhos toda a lágrima, diante de todas estas promessas há uma 

santa  
expectativa em nós .  
 
35 MINUTOS  

1–O que a justificação em Jesus Cristo traz ao homem?  (caráter geral)  

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) Qual a diferença da paz com Deus e da paz de Deus? 

b) O que muda no coração humano quando ele tem paz com Deus? 

c)  Viver na graça traz vida transbordante, como podemos levar esta graça a outras pessoas? 

d) Como entendemos as diferenças da expectativa do futuro para quem está sem Cristo e para quem 

está em Cristo Jesus? 

 

3– Checagem 

a)  Como sua vida de entrega a Deus tem feito diferença na vida de outras pessoas, você é um 

conciliador e aquele que leva a paz onde quer que esteja?  

 

15 MINUTOS  

A Campanha Casas de Paz começa neste domingo! Teremos 5 visitas evangelísticas, que toda a igreja 

esteja orando pelos mensageiros da paz e pelas casas que irão recebe-los. Que o amor e a paz de 

Jesus transformem a vida de pessoas para que a paz esteja nestes lares. 



Líder, pergunte as pessoas o que Jesus já está fazendo na vida das pessoas que estão participando 

das Casas de Paz. Orem por fortalecimento do Senhor para anunciarem a PAZ. 

 

10 MINUTOS 

Orar uns pelos outros por suas necessidades. Orar pela nossa igreja, pelos nossos pastores e líderes. 
Orar pelos nossos governantes que tenham sabedoria em governar. Orar pelo Projeto Casas de Paz. 
Orar pela nossa nação. 
 
 

 


