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Paz, uma palavra tão pequena, mas tão cheia de significados 

e representações para nós. Quem não busca paz? Quem não 

anseia por ela? Senão todos, a maioria das pessoas busca por 

esse estado. Vamos falar um pouco sobre a paz? É importante 

definirmos ela não como sendo a ausência de problemas ou 

dificuldades, ou como aquela sensação de estar vivendo em 

uma praia e estar tomando água de côco, nem ainda aquela 

falsa afirmação de que está tudo bem. Hoje, devemos falar da 

paz que foi nos dada por causa da vida de Jesus Cristo. Que nos 

trouxe reconciliação com o Pai. 

A primeira coisa que precisamos entender é que através de 

Cristo Jesus, não há mais separação. Não somos mais inimigos 

de Deus. Agora possuímos um Pai, pois fomos adotados e en-

xertados na videira verdadeira e, enfim, estamos novamente em 

comunhão com Ele. Esta paz com Deus significa algo muito além 

de estar com uma vida tranquila, trata-se de poder viver em qual-

quer circunstância, sabendo que está em paz com o Senhor, e 

isso te transmite a tranquilidade de ser cuidado e protegido por 

Ele! A melhor paz se manifesta com o entendimento de que o 

Senhor do Universo está em paz com você e fará com que todas 

as coisas cooperem juntamente para o seu bem (Rm 8.28)!

“Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, 

por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos 

acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes; e nos 

gloriamos na esperança da glória de Deus”. Romanos 5.1-2

Algo que precisa ficar claro para nós sobre este assunto é que 

a paz com Deus nos faz acessar muitas coisas, principalmente o 

favor do Senhor e a consequente vitória sobre as adversidades 

da vida. Assim como o Apóstolo Paulo diz em sua carta aos Ro-

manos, “Se Deus é por nós, quem será contra nós?”. Esta frase 

expressa uma das maiores vitórias daquele que tem paz com 

Deus, pois a força e poder capaz de criar todo o universo, o 

Deus que é de Eternidade em Eternidade resolveu se reconciliar 

e ter paz conosco, sendo assim, o que temer? Não há mais nada 

que possa tirar a paz e a tranquilidade de um coração que tem 

consciência que tem Deus ao seu lado. É como se em um jogo 

de equipes, você conseguisse ter em seu time o melhor e mais 

poderoso jogador de todos, que não perde nenhuma batalha! 

É nisso que consiste a paz, é nisso que consiste a vitória sobre 

todas as coisas, a confiança no Deus que não está irado e sim 

em paz conosco.

“Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados 
com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, 
tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida! Não 
apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio 
de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos 
agora a reconciliação”. Romanos 5.10-11

Você sempre será guiado pela paz em seu coração, a bíblia 

nos garante isso. As escrituras nos ensinam que ela é o árbitro 

em nossos corações (Cl 3.15). Glória ao Deus de paz, que tem co-

munhão conosco! A jornada será cheia de espinhos e de cami-

nhos estreitos, contudo, no meio de tudo isso, você encontrará 

paz. Fomos reconciliados e devemos glorificar ao Senhor, pois 

não merecíamos tanta graça. Que seu coração se alegre, por 

poder entrar diante do trono de Deus com confiança e saber 

que está tudo bem, está tudo em PAZ.

“Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com 
toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encon-
trarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. ” 
Hebreus 4.16
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