
Hoje quero falar ao seu coração sobre um dos maiores tesouros 
que recebemos quando nos entregamos genuinamente ao senhorio 
de Cristo. 
 
É algo tão precioso que todos aqueles que são nascidos de novo, 
que o descobrem e fazem uso dele, podem desfrutar de uma vida 
plena em Deus. 
 
Quando descobrimos e fazemos uso deste poderoso bem, 
naturalmente, conseguimos ser: 
 
- Fieis e amorosos com nosso cônjuge,  
- Pais responsáveis e protetores,  
- Pessoas submissas e que honram aos pais, aos cônjuges, às 
autoridades, 
- Conseguimos ser felizes vivendo o estilo de vida do Reino de 
Deus  
  
 

A Paz de Cristo Jesus 
 

Nm 6.23-27 - Fala a Arão, e a seus filhos, dizendo: Assim 
abençoareis os filhos de Israel; dir-lhes-eis:  

24 O Senhor te abençoe e te guarde; 
25 o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha 

misericórdia de ti; 
26 o Senhor levante sobre ti o seu rosto, e te dê a paz. 

27 Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os 
abençoarei. 

 
 

Jo 14.27 - Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; eu não vo-la dou 
como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se 

atemorize. 
 

Fp 4.4-7 - Regozijai-vos sempre no Senhor; outra vez digo, 
regozijai-vos.5 Seja a vossa moderação conhecida de todos os 
homens. Perto está o Senhor.6 Não andeis ansiosos por coisa 

alguma; antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante 
de Deus pela oração e súplica com ações de graças;7 e a paz de 

Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos 
corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. 

 
Se há um tesouro que nós necessitamos para viver nesse mundo, 
este tesouro é a Paz de Cristo.  
 
Quando o nosso coração tem paz, podemos vencer qualquer 
desafio. Podemos superar qualquer obstáculo. 



Quando o nosso coração tem a paz, temos forças para ser fieis a 
Deus em tudo, pela fé: 
 

- Pela fé oramos constantemente, crendo que Deus fará os 
milagres; 
 
- Pela fé evangelizamos sempre, crendo no poder de Deus para 
salvar o mais insensível pecador; 
 
- Pela fé honramos a Deus com nossas finanças, crendo que Deus 
cumprirá cada uma de Suas promessas; 
 
- Pela fé servimos ao Corpo de Cristo, crendo que o Senhor é 
galardoador fiel. 
 
- Pela fé abandonamos a prática do pecado, crendo que Deus 
sempre terá o melhor para nossa vida. 
 
 
A Paz do Senhor é uma bagagem da salvação 
 
Creio com convicção que cada pessoa que é salva em Cristo, 
recebe por herança a Paz do Senhor. É uma das bagagens do Jugo 
suave e do fardo leve que Jesus deposita sobre os salvos  
Mt 11.28-30 - Vinde a mim, todos os que estais cansados e 
oprimidos, e eu vos aliviarei.29 Tomai sobre vós o meu jugo, e 
aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e 
achareis descanso para as vossas almas.30 Porque o meu jugo 
é suave, e o meu fardo e leve. 
 
A Paz de Cristo é uma das promessas da salvação e o nosso Deus 
é fiel para cumprir todas as promessas que faz! 
 
 
Temos um inimigo que rouba a paz 
 
Não podemos deixar que o nosso inimigo e nem os cuidados com 
as coisas deste mundo, facilmente nos roube essa bagagem 
preciosa, e coloque em seu lugar um fardo de opressão.  
 
Uma das marcas do crente nascido de novo é a paz no Senhor:  
Um semblante de paz,  
Decisões e atitudes que preservam a paz,  
Palavras que trazem a paz,  
Sentimentos de paz,  
Pensamentos de paz. 
 
 



A Bíblia nos trás exemplos e conselhos de homens que deixaram 
que a Paz do Senhor guiasse seus corações:  
 
01 - Moisés seguiu o conselho de Jetro com a paz do Senhor 
em seu coração: 
 
Êx 18.23,24 - Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então 
subsistir; assim também todo este povo irá em paz para o seu lugar. 
24 E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro, e fez tudo quanto este 
lhe dissera; 
 
Ao fazer conforme seu sogro aconselhara, Moisés obteve êxito:  
 
- Suas cargas ministeriais foram aliviadas,  
- Novos líderes surgiram dentre o povo,  
- A nação cresceu mais organizada administrativamente,  
- As causas entre as pessoas passaram a ser resolvidas mais 
rapidamente. 
- Moisés obteve mais tempo para estar com Deus buscando direção 
e sabedoria. 
 
Quando tomamos atitudes com paz em nosso coração tudo vai se 
encaixando e concorrendo para o bem e para o crescimento, 
porque Deus abençoa os que mantém o coração em Sua paz. 
 
 
02 – Paulo deixa claro que tudo o que procede do Espírito 
Santo leva-nos à paz Rm 8.6 - Porque a inclinação da carne é 
morte; mas a inclinação do Espírito é vida e paz. 
 
Se você tiver dúvidas ou inseguranças ao tomar decisões 
importantes na vida, é simples, faça a seguinte pergunta: O que eu 
decidi fazer trará paz ou discórdia, trará vida ou morte? 
 
Rm 14.17-19 - porque o reino de Deus não consiste no comer e 
no beber, mas na justiça, na paz, e na alegria no Espírito 
Santo.18 Pois quem nisso serve a Cristo agradável é a Deus e 
aceito aos homens.19 Assim, pois, sigamos as coisas que 
servem para a paz e as que contribuem para a edificação 
mútua. 
 
1 Co 14.33 - Porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de 
paz. Como em todas as igrejas dos santos. 
 
Cl 3.12-15 - Revestí-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e 
amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, 
mansidão, longanimidade,13 suportando-vos e perdoando-vos 
uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro; assim 



como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também.14 E, 
sobre tudo isto, revestí-vos do amor, que é o vínculo da 
perfeição.15 E a paz de Cristo, para a qual também fostes 
chamados em um corpo, seja o árbitro em vossos corações; e 
sede agradecidos. 
 
03 – Davi nos ensina que se seguirmos a vida nos princípios da 
Palavra de Deus, colheremos a paz   
 
Sl 85.7,8 - Mostra-nos, Senhor, a tua benignidade, e concede-
nos a tua salvação.8 Escutarei o que Deus, o Senhor, disser; 
porque falará de paz ao seu povo, e aos seus santos, contanto 
que não voltem à insensatez. 
 
Sl 119.165 – Muita paz têm os que amam a tua lei, e não há 
nada que os faça tropeçar. 
 
Porém, a paz que nós precisamos obter não é a paz momentânea, 
que só se revela quando tudo vai bem.  
 
A paz que precisamos é a paz que procede do trono de Deus, que 
nos mantém inabaláveis, mesmo dentro das tormentas e das 
provações. 
 
- A Paz de Cristo nos faz parar de correr ansiosos de um lado para 
o outro. 
- A Paz de Cristo nos faz parar de buscar conselhos em quem não 
tem sabedoria. 
- A Paz de Cristo nos permite focar somente naquilo que é 
realmente importante. 
 
Algumas atitudes que nos preservam na paz de Cristo 
 
1 – Liberar o perdão e descansar, pois, Deus cobrirá todos os 
nossos prejuízos, de alguma maneira e em algum tempo. 
 
2 – Sempre pensar o bem sobre quem quer que seja, antes de 
preconceber um conceito mau. 
 
3 – Manter sob controle as palavras que saem do coração, pois, 
as palavras que saem só da boca podem ser anuladas, mas as 
do coração são sementes que se aprofundam em quem as 
recebe. 
 
4 – Entender que sempre é melhor um acordo de paz em vez de 
uma guerra por orgulho 
 
5 – Manter o Senhor Jesus Cristo no centro de tudo. 



 
Conclusão:  
 
Deposite agora, aos pés de Cristo, tudo o que lhe tem roubado a 
paz: sentimentos, pensamentos, decisões, enfermidades, dívidas, 
atitudes, desejos..... e receba em seu coração a Paz do Senhor e 
viva na Paz de Cristo que excede a todo o entendimento! 
 
  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 


