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Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamado filhos de Deus. 

 
       Mateus 5: 9  (NVI) 
 

      
 

Foco de Oração: Uma fruta poderosa e necessária do Reino de Deus na vida do crente é ser um pacificador. 

Jesus diz-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Em primeiro lugar, o que é um 

pacificador? O pacificador supremo e primeiro é Deus. É Ele quem iniciou o plano de fazer a paz entre o homem 

rebelde e mesmo ao enviar seu filho Jesus para morrer na cruz a paz para nós (Colossenses 1:20). O crente é uma 

pessoa que por que o sangue de Jesus foi posta em paz com Deus e preenchido com a paz de Deus. Estamos 

chamados a ser agentes de paz nas circunstâncias em que nos encontramos. Aquele que recebeu a paz de Deus 

em seu próprio coração, pode então trabalhar para trazer a paz aos outros. Esta é uma pessoa que não só faz a paz 

entre duas pessoas, mas aquele que faz a paz, compartilhando as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo com 

os outros. Um pacificador é aquele que traz a paz de Deus para os outros. Para ser um pacificador significa que 

devemos entender em nossos próprios corações a paz com Deus e paz de Deus. Paz na Bíblia tem a idéia de 

completude, nada falta, tudo no seu devido lugar. Essas pessoas devem ser chamados filhos de Deus, porque eles 

refletem o coração de Deus para trazer a paz. Uma pessoa que é um pacificador, em um sentido verdadeiro é 

aquele que carrega o caráter de Deus para a vida dos outros e as circunstâncias da vida. Deus, o pacificador 

divino quer ter filhos que sabem ser pacificadores. Demasiadas vezes a igreja não é conhecido como um lugar de 

pacificadores, mas de desordeiros que semeiam discórdia e desunião. Você vai ser um pacificador e ser chamado 

filho de Deus?  

 

 

Dia 1: Medite hoje sobre a maneira em que Jesus foi e é um pacificador. 
 

Dia 2: Você já fez as pazes com Deus mediante a fé em Jesus? Adorar ao Senhor por este dom hoje. 

 

Dia 3: Examine o seu coração e arrepender-se de todas as maneiras que você pode ter semeado a 

   discórdia na vida ou situações. 
 

Dia 4: Peça ao Senhor para fazer de você um pacificador em seu mundo, no seu local de trabalho em su 

família. 

Dia 5: Ore para que sua igreja vai ensinar seu povo a ser construtores de paz dentro e fora da igreja.
  

Dia 6: Ore para que Deus chame pacificadores para semear a paz de Deus em toda a sua cidade.  

   

Dia 7: Ore por missionários que trabalham diariamente para trazer a paz de Deus a um mundo 

agonizante. 
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