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E PAZ
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Se você for utilizar o vídeo deste estudo no 
seu encontro de Pontes, antes de começar 
a conversa já deixe ele pronto para ser 

exibido. Teste, confira antes do encontro 
começar se ele está passando normalmente no 
aparelho que vai utilizar e se o audio está claro e 
num volume adequado. Mesmo escolhendo a 
opção do vídeo, leia o estudo com antecedência, 
pois, diante de qualquer problema com a exibição 
do vídeo você mesmo pode ministrar esse tema 
com o material em mãos.

A palavra segurança pode ser descrita com um estado de 
estabilidade ou firmeza que gera uma sensação de certeza, 
proteção e paz.

I. Em cada item a seguir, diga O QUANTO VOCÊ SE SENTE 
SEGURO dando uma nota de 0 A 10 para cada um deles.

A. EM SUA VIDA FINANCEIRA
B. EM SUA VIDA PROFISSIONAL
C. EM SUA VIDA FAMILIAR
D. EM SUA INTEGRIDADE  FÍSICA
E. COM SUA VIDA NO GERAL
 
II. Escolha alguns dos itens e fale para gente o porquê você 
deu essa nota para ele.

III. Novamente, escolha alguns dos itens e fale para gente o 
que faria você se sentir mais seguro nessas áreas.

definição de 
segurança

1. exercício de conexão 
(quebra-gelo)

Atenção Facilitador! Apenas o ponto ‘2. estudo’ 
está no vídeo. Os demais, tanto o que vem 
antes (1.) como os que vem depois (3. e 4., 

quando houver) são falados por você mesmo.



“O prédio Belle Époque, em Monte Carlo, tinha janelas e portas 
blindadas, câmeras de monitoramento, alarme e segurança 24 

horas. As ruas do Principado de Mônaco têm câmeras de 
televisão ligadas durante 24 horas, e o local é tido como um dos 

mais seguros do mundo, com um policial para cada 100 
habitantes, três vezes mais que São Paulo. Tudo em vão. Às 5h30 

da manhã de sexta-feira, a cobertura do edifício Belle Époque 
começou a pegar fogo. Os bombeiros demoraram quase três 

horas para apagar o incêndio. Dentro do prédio, em um 
banheiro, duas pessoas mortas por asfixiamento: a enfermeira 

Torrente e um dos principais banqueiros do mundo, o brasileiro 
naturalizado Edmond Safra.”

Site da Revista Época. Matéria em 13/12/2010.

Esse trágica história de Edmond Safra nos mostra o quanto somos 
vulneráveis. Ainda que nos esforcemos e até certo ponto obtenhamos 

êxito em prover segurança e paz, nunca estaremos completamente 
providos desse bem maior que somente o Criador pode nos dar: a 

PAZ.

A SEGURANÇA DO PONTO DE VISTA 
DO MUNDO EM QUE VIVEMOS

Uma vez que temos nossas necessidades básicas e fisiológicas 
supridas, a próxima busca do homem é por segurança, de acordo com 

o psicólogo norte-americano Abraham Maslow no seu trabalho sobre 
as motivações humanas (Pirâmide de Maslow). 

A segurança está relacionada ao sentimento de proteção que o ser 
humano precisa para se sentir seguro no mundo.

O EXEMPLO DO ANO DE 2020

O ano de 2020 se caracterizou como uma época atípica, em que se 
viveu a maior pandemia que o mundo moderno conheceu até então. O 
contágio e o número de vítimas cresceram rapidamente e deixaram de 
ser apenas notícias distantes dos meios de comunicação, para afetar a 
nós mesmos ou a pessoas próximas. Isso tudo gerou grande pânico e 

insegurança nos corações. Até aqueles que antes achavam que 
estavam seguros, por gozarem de fartos recursos financeiros e 

estabilidade, tem passado pelas mesmas aflições que os menos 
abastados.

Somado ao medo que atingiu a todos, as incertezas quanto ao futuro 
aumentaram trazendo ansiedade ao coração do homem. 

2. estudo
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Atenção Facilitador! Agora é o momento do 
Estudo. Se você for ministrar continue no ponto 
abaixo (2. estudo). Se você optou pelo Estudo 

gravado, mostre o vídeo agora e quando ele terminar 
vá direto para o ponto: 3. conversa sobre o estudo.  



A economia mundial entrou em colapso, desemprego aumentou, 
empresas fecharam, a prestação de serviço precisou se reinventar, as 
relações de trabalho sofreram drásticas alterações e isso tudo atingiu 
nossas casas, ajustou nossas prioridades e mudou nossa maneira de 

viver.

O fato é que essa pandemia nivelou toda a sociedade em um mesmo 
patamar de medo e insegurança, nos mostrando que os alicerces que 

nos proporcionavam segurança - a economia e a ciência - não são 
estáveis o suficiente para trazer paz e segurança ao coração do 

homem.

A PERFEITA PAZ VEM DE DEUS

Se falamos que os dois alicerces da nossa sociedade, economia e 
ciência, foram incapazes de promover PAZ e SEGURANÇA, onde 

podemos encontra-las então? Na bíblia, o livro de Provérbios tem algo 
a dizer sobre isso:  

"Mas quem Me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e 
não terá motivo para ter medo de nada." Provérbios 1:33

A palavra de Deus responde bem essa pergunta, nos mostrando que  
verdadeira PAZ e SEGURANÇA são encontradas na pessoa de Deus. 

Deus não nos criou o homem para que vivêssemos oprimidos por 
insegurança, medos e incertezas. Ao criar o ser humano, o colocou em 

um jardim perfeito e ali o homem não experimentou o medo, a 
incerteza até que entrasse o pecado e com ele as dores, maldades e 

toda degradação. Entretanto, no princípio o homem não foi criado para 
viver na desordem e sim em PAZ e harmonia plena, por isso é que 

enquanto seres humanos nós buscamos tanto esse “lugar” de paz e 
segurança. 

É algo intrínseco ao homem essa busca, pois esse foi criado para viver 
desfrutando a PAZ e a SEGURANÇA que existem na presença do seu 

Criador. Mas isso foi rompido com o pecado, tendo o homem decidido 
viver independente de Deus. E esse sentimento de harmonia e perfeita 

PAZ só é alcançado quando esse relacionamento é restaurado. O 
profeta Isaías escreveu:

"Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cujos 
propósitos estão firmes em ti. Confiem sempre no Senhor, pois o 

Senhor Deus é a Rocha eterna" Isaías 26:3,4

O fato é que o medo é fruto da incerteza, da insegurança, quanto ao 
futuro e o desconhecido, aquilo que não conseguimos controlar ou 

solucionar, aquilo que foge das nossas mãos, tudo isso acaba gerando 
medo, insegurança. Ter medo é inerente a todos os seres humanos, até 
os animais experimentam essa sensação, mas no homem isso pode ser 

potencializado e passar a dominar suas ações, reações, emoções e 
pensamentos, oprimindo-o em um estado de insegurança completa.  
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Mas Deus quer trazer PAZ e SEGURANÇA ao seu coração hoje! Não 
devemos nos furtar de nossa responsabilidade em prover essas coisas 

para o nosso lar, mas, como já vimos aqui, verdadeiras PAZ e 
SEGURANÇA não são encontradas em coisas materiais. Elas vem 
daquele que controla todas as coisas pelo Seu poder, aquele que 
nos criou e que nos conhece como ninguém. O Salmo 127 nos diz:

"Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil 
trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia 

a cidade, será inútil a sentinela montar guarda.
Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando 
arduamente por alimento. O Senhor concede o sono 

àqueles a quem ama." Salmo 127: 1,2

Hoje Deus quer encher o seu coração com a PAZ que excede todo 
entendimento por meio da presença Dele! A PAZ que Deus nos dá não 
é como a que o mundo fornece. Ela independe das circunstâncias, pois 
não se apoia em coisas que perecem, que podem falhar, mas se apoia 

na Palavra de Deus e no caráter Dele. Essas duas coisas são fieis!

Por isso, quando nos entregamos a Deus e buscamos a sua proteção 
podemos crer e descansar de verdade, pois sabemos que Ele cuida 

de nós. O Salmo 4 diz:

"Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, 
me fazes viver em segurança" Salmo 4:8

Entregue hoje suas preocupações ao Senhor Jesus. Ele te ama e não 
quer te ver sofrendo, dominado por insegurança, incerteza e pelo 

medo. Ele quer encher seu coração e sua mente de PAZ. Deixe Ele 
cuidar de você! Assim escreveu o apóstolo Paulo:

"Não vivam preocupados com coisa alguma; em vez 
disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e 

agradecendo-lhe por tudo que ele já fez.
Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede 

todo entendimento e que guardará seu coração e sua 
mente em Cristo Jesus." Filipenses 4:6, 7  
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A. Por que é tão difícil para nós abrirmos mão do controle de 
algumas áreas da sua vida e confiar em Deus?

B. Há alguma área em sua vida que você está precisando de 
PAZ?

C. O que você achou do estudo?

3. conversa sobre 
o estudo

Atenção Facilitador! Terminado o momento do 
‘‘estudo’’, use agora as perguntas abaixo para 
uma conversa, um bate-papo sobre o que 

acabou de ser ministrado pelo vídeo ou por você. 
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A. Peça à(s) pessoa(s) para que, se possível, feche os olhos. 
Releia para ela(s) o seguinte verso:

"Não vivam preocupados com coisa alguma; em vez 
disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e 

agradecendo-lhe por tudo que ele já fez.
Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede 

todo entendimento e que guardará seu coração e sua 
mente em Cristo Jesus." Filipenses 4:6, 7

B. Diga a ela(s) para que PENSE SOBRE O QUE VEM AO 
CORAÇÃO QUANDO OUVEM ESSAS PALAVRAS que você 
acabou de ler.

C. ORE AGORA com ela para que RECEBA A SEGURANÇA 
E A PAZ DE JESUS e por alguma outra necessidade que ela 
desejar oração.

4. reflexão e 
oração

Atenção Facilitador! Esse é o momento de 
finalizar o encontro, levando as pessoas a uma 
reflexão em seus corações e também orando 

com elas. Seja sensível ao Espírito Santo!   
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