
 A Paz em Cristo. 

É tempo de virada de ano, de celebrações que despedem o ano velho, mas é também momento de reflexão e 

principalmente de gratidão.  

Deus nos presenteou com mais um ano que agora despedimos, e a Ele devemos agradecer pela generosidade e 

misericórdia infinitas. 

A Palavra de hoje tem como título – A Paz em Cristo 

Abra a Palavra de Deus... Romanos 12:18 Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. 

Milhões de reais são gastos anualmente à procura da paz. 

 Diplomatas e o mundo; 

 Psicólogos; 

 Tribunais; 

Nós cristãos também sofremos pela falta de paz, mas devemos buscá-la como uma marca de nosso cristianismo. 

O nosso Deus é chamado do Deus da Paz.  

Ele tomou a iniciativa de reestabelecer à paz que havia sido rompida pelo pecado, através do sacrifício de Cristo. 

Devemos ter paz por que: 

1. Deus prometeu a Sua paz aos Seus filhos através do Espírito santo como Seu fruto. 

(Gálatas 5:22-23 Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, 

fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei.); 

2. Deus nos ordenou deixa a paz reinar em nossas vidas e relacionamentos. Saudamos-nos com a Sua Paz. 

(Salmos 122:7 Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios.).  

A Paz é dividida em 3 partes, todas elas ligadas entre si, pois são expressões da paz dada por Deus a nós, filhos: 

Paz com Deus 

A base de nossa paz com Deus, vem da justificação pela fé em Jesus Cristo.  

Romanos 5:1 Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 

Nesse ponto começa toda a paz. Não há paz conosco e com outras pessoas, se não tivermos paz com Deus.  

Antes da nossa salvação éramos inimigos de Deus. Colossenses 1:21 E a vós outros também que, outrora, éreis 

estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Aconselhamento de casais. 

Apesar das alegrias da vida, tínhamos apenas um falso senso de paz, sempre temporário (bens, viagens, etc).  

Isaías 57:20-21 Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si 

lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. (Os políticos e o roubo) 

Ao entrar numa relação pessoal com Deus, através de Jesus, tudo muda.  

Ao invés de Deus ser contra nós, Ele é por nós. Haverá paz inclusive com nossos inimigos.  

Provérbios 16:7 Sendo o caminho dos homens agradável ao SENHOR, este reconcilia com eles os seus inimigos. 

A paz com Deus é à base da paz conosco e com os nossos semelhantes. 

Paz dentro de nós mesmos 

Uma ofensa comum pela qual há inimizades, é perturbar a paz. (Nossos vizinhos e a música alta) 

Há também perturbadores da nossa paz com Deus, numa lista sem fim... (trânsito, fura fila, compressor de ar...) 

Se tentarmos lidar com esses perturbadores, pelas nossas próprias forças, estaremos perdidos. 

 O resultado será Inveja e ressentimentos... 

Temos que buscar a paz pessoal em Cristo. João 16:33 Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No 

mundo, passais por aflições; mas tende bom ânimo; eu venci o mundo. 

Nesta Palavra, havia duas promessas: 

1. Haverá dificuldades – As mesmas circunstâncias que roubam nossa alegria, também nos tiram a paz. O 

problema maior é a incerteza. (Retorno para DF) 

2. Ele venceu o mundo – Pela Sua vitória, todo poder foi dado a Ele e nEle temos vitória. Nele, não há incerteza. 



Quanto mais confiança, mais temos paz conosco. Filipenses 4:6-7 Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, 

porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a 

paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. 

A grande lição é nos aproximarmos de Deus em oração. Assim confiaremos que nada escapa de Seu controle e 

coopera para o nosso bem. Nem sempre somos livres da luta, mas temos paz. (Daniel e os Leões). 

Paz com outras pessoas 

Quando Paulo listou a paz como uma parte do fruto do ES, se referia à paz com os outros. 

Ele já havia advertido os membros da igreja da Galácia: 

Gálatas 5:15 Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. 

Somos exortados a buscar a paz com outras pessoas por todo o NT.  

Mateus 5:9 Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. 

Romanos 12:18 Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. 

Hebreus 12:14 Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 

I Pedro 3:11 Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. 

Empenhar-se tem o sentido de fazer tudo ao nosso alcance, inclusive se humilhar para haver a paz com os outros. 

 Empenhar-se, não é passividade; 

 Empenhar-se, não aceitar um erro; 

 Empenhar-se, não é permitir injustiça. 

Devemos enfrentar tudo, mas com graça e sabedoria concedida pelo Espírito Santo, em oração. 

Porque a paz é um fruto do ES, somos dependentes da obra dEle em nossas vidas para produzir o desejo e os meios 

de buscar a paz. Mas também somos responsáveis para usar os meios que nos são dados e agir no intuito de 

conseguir a paz conosco e com os outros. 

 

Nesse pensamento, vamos receber o Ano Novo com a alma renovada de esperança e alegria, carregando Jesus no 

coração, e que assim seja o ano todo.  

A todos desejo um Feliz Ano Novo! Que seja de amor, perdão, paz e felicidade! 

Que o Evangelho seja nossa orientação em cada dia deste novo ano. Que saibamos encontrar a felicidade na paz e 

no amor de Cristo. Que Deus abençoe a todos e Sua luz ilumine os nossos corações.  

Que a maior promessa de Ano Novo seja o fortalecimento da nossa fé, e que a saibamos cumprir em cada um dos 

365 dias de 2018. 


