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Vivendo em Paz 
 
 
Atividade Nº 1  

 
Ler no grupo Mateus 5:3 a 12. 

 

Completar versículo 9: 

 

“_______________ as pessoas 

que ___________________ pela 

_________, pois ___________ 

os _______________ como seus 

________________.” 

 

 
 

 
 

 
Atividade Nº 2: Vivendo em Paz para com Deus 
  

Completar sozinho: 

 

a. Romanos 5:1 
“Agora que fomos _____________ por ____________ pela nossa ______ nele, temos _________ 

com ele por ____________ de nosso ________________  _____________  ________________.” 

 

b. Filipenses 4:7  
“E a __________ de ______________, que ninguém consegue ________________, 

_____________ o _______________ e a ___________ de vocês, pois ______________ estão 

____________ com _____________  ______________ .” 

  

 

Atividade Nº 3: A Paz na Família 
 
Ler no grupo Colossense 3:18 a 21 

 

a. Colossenses 3:20 
“________________, o dever cristão de vocês é _________________ sempre ao seu ___________ 

e à sua __________ porque _________________  _______________ disso.” 

 
Conversar no grupo: se todo mundo obedecesse estes versículos, a família teria paz? 

A verdadeira paz começa quando nós estamos em paz com Deus. Esta paz alcança 

também as nossas famílias, nossa igreja e nossa comunidade. Neste estudo vamos 

ler o que a Bíblia fala sobre a paz. 



  

Atividade Nº 4: A Paz na Igreja    
 
Completar: 

 
a. Romanos 14:19 
“Por isso ____________________ sempre as coisas que trazem a _________ e que nos ajudam a 
______________ uns aos ___________________ na ___________.” 
 
b. 2 Coríntios 13:11  
“E agora, irmãos, até logo. __________________ ser ______________ em tudo. ______________ 
bem o que eu ___________. Tenham ______________ o mesmo ___________ de 
________________ e ______________ em __________. E o ______________ de 
_______________ e __________ estará _________ vocês.” 
 
c. Mateus 5:23-24 
“Portanto, se ______________ estiver _______________ no altar a sua ______________ a 

___________, e _____________ que o seu ________________ tem alguma _______________ 

contra você, deixa a sua _____________ ali, na _____________ do altar, e vá ____________ fazer 

as ___________ com o seu ______________. Depois ___________ e ____________ a sua 

_____________ a _______________.” 

 

 
 

 
 

 
 
Atividade Nº 5: A Paz na Comunidade 
 

Completar:  

 

a. Romanos 12:17 a 18 
“Não _______________ a ____________________ mal   com o ______________. Procurem 

_____________ de tal _______________ que vocês recebem a __________________ dos 

_________________. No que _______________ de ___________, façam todo o _______________ 

para viver em ___________ com ______________ as _______________.” 

 

b. Mateus 5:39 
“Mas eu lhes digo: não se ________________ dos que fazem __________ a vocês. Se alguém lhe 

der um ___________ na ______________, vire o outro _____________ para ele ____________ 

também”. 

  

   

Atividade Nº 6 
 

Quem quiser pode repetir uma oração pedindo mais da paz de Deus na sua vida. 

A Bíblia disse que a forma que nós tratamos das outras pessoas mostra nosso 

verdadeiro relacionamento com Deus: “Ninguém pode amar a Deus, a quem não 

vê, se não amar seu irmão, a quem vê” (1 João 4:20). 


