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Conexão com Deus 
 

6 – O Benefício da paz com Deus 
 

“Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la 
dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso 
coração, nem se atemorize” – João 14:27 

 

Introdução 
 

Vivemos “a era da incerteza”, tomando por empréstimo o título do livro clássico de John Kenneth 
Galbraith. No exato momento em que esta lição está sendo desenvolvida (09.03.2020), o coronavírus 
espalha o pânico entre as nações, com suas mais de 100.000 infecções notificadas e quase 4.000 
mortes contabilizadas em 95 países. Para complicar ainda mais a economia mundial, a guerra de 
preços iniciada pela Arábia Saudita, após o colapso das negociações entre a OPEP e a Rússia, faz o 
preço do petróleo despencar mais de 20%, levando pânico às Bolsas de todo o mundo.  
 

Angústia entre as nações, epidemias e fome em vários lugares foram sinais previstos pelo Senhor 
Jesus em Lucas 21:7-28. E, ao se deparar com essa situação caótica, mais a multiplicação da violência 
urbana, e a própria angústia existencial, o clamor de milhões de pessoas em todo o mundo tem sido 
apenas um: “Quem me dera ter paz”! 
 

O mundo nunca esteve tão à procura de paz como nos dias de hoje. O ser humano deseja ter paz e 
desfrutar de uma vida plena e feliz. Contudo, ele dificilmente a encontra, pois procura nos lugares 
errados. Algumas pessoas buscam a paz nas religiões e outras procuram nos prazeres deste mundo. 
Mas, ainda assim, continuam a viver suas vidas vazias e infelizes.  
 

 Onde podemos encontrar a verdadeira paz? 
 

Uma das músicas mais entoadas nas igrejas, na década de 70, nos traz a resposta: 
 

Andam procurando a razão de viver, 
Neste mundo mal querem a paz conhecer. 
Fazem seus caminhos tentando achar 
Algo que na vida valor possa dar. 

 Mas só Jesus pode dar a razão de viver 
Gozo, paz e amor, 
Só Jesus pode dar. 
E assim você será bem feliz, com Jesus. 

 

De fato, só em Jesus podemos encontrar a paz verdadeira, pois somente Ele é o Príncipe da Paz – 
Isaías 9:6. Só Ele é capaz de acalmar a tempestade, enquanto os discípulos se agitam, atemorizados 
com o temporal que Mateus compara a um grande terremoto (“mega sismos”, no original) – Mateus 
8:24. Só Ele pode dizer, com a convicção de quem venceu o mundo, o medo, a morte: “Deixo-vos a 
paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se 
atemorize” – João 14:27.  
 

Por isso, para podermos desfrutar desta paz ‘diferente’, devemos reatar a nossa conexão com Deus, 
arrependendo-nos dos nossos pecados e recebendo a Cristo como nosso único e suficiente Salvador 
e Senhor, conforme as palavras de Romanos 5:1: “Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com 
Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo”. 
 

 Qual é o significado da verdadeira paz? 
 

1. Jesus nos deu a verdadeira paz através de Sua morte 
 

Ao entregar a Sua vida na cruz do Calvário, Jesus acabou com o abismo que existia entre Deus e o 
homem. O Seu sacrifício nos reconciliou com o Pai e nos trouxe a paz – Isaías 53:5, Romanos 5:1, 

Colossenses 1:20. Ter paz com Deus é mais do que sentir-se à vontade em Sua presença. Significa 
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que nós – que no passado éramos “separados de Deus e... inimigos por causa do [nosso] mau 
procedimento” (Colossenses 1:21, NVI) – fomos reconciliados e restaurados à comunhão com o 
Pai. No passado, estávamos em guerra contra Deus, mas, por Sua morte na cruz, Jesus tornou 
possível cessar as hostilidades e ser amigos de Deus novamente. 
 

2.  A verdadeira paz vem de Deus 
 

A paz que o sistema do mundo oferece é uma paz passageira. Por isso Jesus disse: “Deixo-vos a paz, 
a minha paz vos dou; não vo-la dou como a dá o mundo”.  O Senhor é a fonte da verdadeira paz. 
Nele está a segurança, alegria, consolo, proteção e salvação que precisamos para viver em paz, não 
importam as circunstâncias. Só quem desfruta desta paz pode dizer como o profeta Habacuque:  
 

“Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide; o produto da oliveira minta, e os campos não 
produzam mantimento; as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, 
eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação” – Habacuque 3:17,18. 

 

3. A verdadeira paz é fruto do Espírito 
 

Essa paz não é conquistada pelo esforço humano, mas é gerada em nossas vidas pelo Espírito Santo 
que nos foi outorgado, à medida que buscamos um relacionamento mais íntimo com o Senhor Jesus 
– Gálatas 5:22. O que Deus pede de nós? Que andemos em obediência e aprendamos a caminhar de 
acordo com a Sua vontade:  
 

“Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é 
útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah! Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos! 
Então, seria a tua paz como um rio, e a tua justiça, como as ondas do mar” – Isaías 48:17,18.  

 

Observe que até a nossa obediência é ‘fruto do Espírito’, pois “Deus é quem efetua em vós tanto o 
querer como o realizar, segundo a sua boa vontade” – Filipenses 2:13. 
   

4. A verdadeira paz é resultado da nossa confiança em Deus 
 

“...lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós” – 1 Pedro 5:7. 
 

Quanto mais confiarmos em Deus, na Sua Palavra, nas Suas promessas, e lançarmos sobre Ele toda a 
nossa ansiedade, mais teremos uma vida de paz em meio às aflições – João 16:33, Filipenses 4:6,7. 
 

5. Precisamos desfrutar da verdadeira paz também com os homens 
 

“Não torneis a ninguém mal por mal; esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens; se possível, 
quanto depender de vós, tende paz com todos os homens” – Romanos 12:17,18. 
 

“Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos” – Hebreus 12:14 (NVI) 
 

 Que recomendações de Paulo, se cumpridas, podem nos ajudar a manter a paz com todos os 
homens? Veja Romanos 12:9-21. 

 

Conclusão 
 

Que bênção poder desfrutar da maravilhosa paz de Cristo, mesmo enfrentando megas tempestades! 
Mas, Deus não nos criou apenas para desfrutarmos desta paz; Ele também deseja e espera que nós 
assumamos a responsabilidade de anunciar as boas novas a todos que nos cercam: “Que formosos 
são sobre os montes os pés do que anuncia as boas-novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas 
boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: O teu Deus reina!” – Isaías 52:7. O mundo só 
conhecerá ‘paz sem fim’, quando o governo de Cristo reinar através de nós (Isaías 9:6,7): 
 

Como todo mundo também procurei 
E agora digo que a paz encontrei. 
Cristo me salvou e eu quero falar 
Que uma nova vida Ele pode te dar. 

 Mas só Jesus pode dar a razão de viver 
Gozo, paz e amor, 
Só Jesus pode dar. 
E assim você será bem feliz, com Jesus. 

 


