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SHALOM – PAZ – PEACE – SALAM
PAX – PACE – PAIX - FRIEDEN
Os judeus saúdam dizendo
“Shalom”, que significa “paz”. Os
árabes saúdam com “salam”, que
também significa “paz”. Apesar disso,
judeus e árabes vivem em guerra.
Os cristãos dão a Paz de Cristo
em seus cumprimentos. Mas, países
cristãos vivem em guerras também!
E podemos perceber facilmente que
muitas comunidades ditas cristãs
vivem em clima de guerra interna,
entre si, e também com outras.
Porque é fácil dizer “PAZ”, difícil
é empenhar-se e trabalhar para que
haja paz!
Conforme 2 Timóteo 2:22 (“Foge
também das paixões da mocidade;
e segue a justiça, a fé, o amor, e a
paz com os que, com um coração
puro, invocam o Senhor”), devemos
trabalhar em prol da paz uns os
outros. A paz, portanto, não é servida
em bandeja, e precisamos correr
atrás dela e nos esforçar por ela.
A vida cristã parece com uma
corrida. No início ficamos vibrando
e correndo com entusiasmo. Assim
também, quando nos convertemos a
Cristo, nós ficamos super-empolgados
e queremos abraçar todo mundo.
Depois de um tempo de corrida,
começamos a cansar, e a querer
desistir, diminuímos o ritmo, e temos
que fazer um esforço para não ficar
torcendo contra os outros.
Também na carreira cristã, depois
de alguns anos, sendo decepcionados,
magoados, recebendo ingratidão,
nós começamos a desistir de buscar

a paz, de perdoar, de pedir perdão,
de ser compreensivo, e passamos a
ser críticos e carrascos.
Devemos nos lembrar do ensino
de Jesus: “Bem-aventurados os
pacificadores, pois serão chamados
Filhos de Deus”.
Deixemos que os outros iniciem as
guerras, nós vamos sempre começar
a paz!
Assim, eu gosto do SHALOM
Hebraico, que vai além da ausência
de guerra, mas tem o sentido de
você estar bem com Deus, com você
mesmo e com o próximo!
Aliás, a palavra Shalom tem
três letras: Shin, Lámed e Mem,
que permitem derivar as seguintes
palavras e sentidos:
Hi-ShiLim = Pacificar!
Hu-ShLam = Está pago, no sentido
de liquidar uma conta, ou seja, está
consumado!
Quando Jesus gritou no alto da
cruz: ESTÁ CONSUMADO!, Ele disse
com isso que pagou a conta da dívida
do pecado de todo aquele que nEle
crer, e que, por isso, Ele mesmo
pacificou o nosso coração!
Na Língua Grega é TETÉLESTAI
(está pago tudo de uma vez por
todas! – João 19:30).
Então, na próxima vez que estiver
pronto para iniciar ou continuar uma
guerra por causa de um direito seu
que foi tomado, olhe para a cruz de
Cristo e diga: “Tetélestai”!
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AS NOSSAS CRISES DE CADA DIA
As crises nos atingem das mais diferentes maneiras. Elas invadem todos
os lugares. Entram nas favelas, creches,
condomínios fechados, grandes e pequenas igrejas.
Mas, escondidos em cada crise, estão propósitos e planos do Deus Eterno.
Quando a crise aguda nos ataca,
ficamos sem rumo. Não poucas vezes
achamos que Deus está nos castigando,
ou que fomos abandonados por Ele.
Lembremo-nos que os heróis da
Bíblia enfrentaram grandes dores.
Deus em Sua soberania poderia
ter evitado que os israelitas fossem
escravizados por 400 anos.
Deus poderia ter impedido que
Daniel fosse lançado na cova dos leões.
Deus poderia ter evitado que Paulo
tivesse um espinho na carne.
Deus poderia ter impedido que
você fosse criticado, acusado injustamente, sofresse grandes perdas, fosse
atingido por enfermidade, passasse
por grandes decepções e muitas dores
magoassem seu coração.
Deus não impediu que a dor atingisse os heróis bíblicos, também não
impedirá que nós também sejamos
matriculados na escola da dor.
Porque um dos alvos de Deus com
o sofrimento é nos fazer amadurecer.
É uma maneira que Deus usa para nos
tornar compatíveis com os níveis de

crescimento que alcançamos. Pois,
por intermédio da dor, aprendemos
mais sobre Deus, sobre as pessoas e
sobre nós mesmos, verdades que não
poderiam ser aprendidas de nenhum
outro modo. No sofrimento aprendemos a não confiar em nós mesmos, e
aprendemos a depender dos recursos
de Deus.
Contudo, as dores não nos amadurecem automaticamente.
Quando a dor bater à sua porta,
coopere para que fique um fruto bom
em sua vida:
1 - Aﬁrme que Deus é bom.
2 - Nunca duvide do Seu amor.
3 - Seja agradecido por tudo, mesmo
não entendendo.
4 - Recuse a jogar a toalha e desistir
da luta.
5 - Reaja com muita oração.
6 - Não se afaste da igreja.
7 – E lembre-se que Jesus conhece
todos os caminhos da dor e Ele é o
nosso bom Pastor. E Ele quer o seu
bem. Creia!
Portanto, vida vitoriosa não é vida
sem dor e problemas. Vida vitoriosa
é permanecer fiel a Deus em toda e
qualquer circunstância.
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MAIO

Homenagem às Mães
Dia 13 de maio (domingo) - às 18:00 horas

Estamos preparando uma linda homenagem às mães (com uma
bela surpresa para as mamães e vovós). Será no segundo
domingo de maio (dia 13 de maio) - às 18:00 horas, durante o
culto a noite. Uma justa homenagem para essas maravilhosas
mulheres que valem mais do que as mais finas jóias!
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