Estudo bíblico
FRUTO DO ESPÍRITO
“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.” Jo 14.27

¤ 3º FRUTO |PAZ

Na “Nova Aliança”, Cristo é a nossa
paz:
O termo aparece na Escritura 239
vezes e abrange muitos significa“Porque um menino nos nasdos: bem-estar, felicidade, saúde, ceu, um filho se nos deu, (...)
segurança e relações sociais equili- e se chamará o seu nome:
bradas; harmonia consigo mesmo, Maravilhoso, Conselheiro,
com o próximo e com Deus.
Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.” Is 9.6
No hebraico paz é shalom: saudação que comunica uma paz completa. É resumo de tudo de bom
que Deus quer oferecer quando faz
aliança com o povo. A paz na Bíblia
não é só o contrário de violência e
ódio, é a vida como ela deve ser.

Certa vez se fez um concurso
para premiar quem pudesse retratar a paz com maior propriedade
ou perfeição. Diversos pintores fizeram desenhos com cenas bucólicas, paisagens lindas entre outras
Em paz me deito e logo situações de sossego, tranqüilidade
adormeço, porque só tu, Se- e calmaria (idéia corrente de paz).
nhor, me fazes repousar em Ganhou o pintor que retratou uma
cachoeira enorme, com águas posegurança. Sl 4.9
derosas e destrutivas. Bem ao lado
A paz NÃO É APENAS a au- da cachoeira havia um ninho de
sência de guerras, brigas, rixas ou passarinhos indiferente ao poder e
desentendimentos. É um senso de às forças das águas.
bem-estar espiritual, e a convicção
“Tu conservarás em paz
de que Deus supre todas as nossas
necessidades. É uma tranqüilidade aquele cuja mente está firme
íntima e perfeita, independente das em ti; porque ele confia em
ti.” Isaías 26:3
circunstâncias.
“Tenho-vos dito isto, para
Paz é a capacidade de manter
a serenidade mesmo em meio às que em mim tenhais paz; no
mundo tereis aflições, mas
mais devastadoras situações.
tende bom ânimo, eu venci o
Podemos desfrutar da paz em três
mundo.” Jo 16.33
sentidos: Paz com Deus: Rm 5.1 /
Paz com o próximo: Rm 12.18 /
Paz interior: Fp 4.7
Palavras de maldição, ofensas,
É a maneira de vermos o Senhor: irritação, ou até mesmo uma expressão aborrecida ou um silêncio
“Se for possível, quanto es- “matador” são reações de quem
tiver em vós, tende paz com não tem a paz de Deus. Quem não
todos os homens.” Rm 12.18
é dominado pelo Espírito Santo de
“Segui a paz com todos, e Deus reage com aborrecimento,
a santificação, sem a qual irritação, raiva ou até mesmo ódio
ninguém verá o Senhor;” em situações de desapontamento,
desilusão, ou desespero.
Hb 12.14

¤ EXEMPLOS NA BÍBLIA
- 2Rs 4.26 - a Sunamita
- jz 6.24 - gideão edifica um altar
- pv 3.2 - a paz e a sabedoria
- 1Sm 16.4-6 - Samuel unge davi
- nm 6.24-26 - benção apostólica

¤ A PAZ DE DEUS
“...a inclinação do Espírito
é vida e paz.” Rm 8.6
“Porque Deus não é Deus
de confusão, senão de paz...”
ICo 14.33
“...o castigo que nos traz a
paz estava sobre ele, e pelas
suas pisaduras fomos sarados.” Is 53.5
“Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o SENHOR;
pensamentos de paz, e não de
mal, para vos dar o fim que
esperais.” Jr 29.11
“Sendo os caminhos do homem agradáveis ao SENHOR,
até a seus inimigos faz que
tenham paz com ele.” Pv 16.7
“Apega-te, pois, a ele, e tem
paz, e assim te sobrevirá o
bem.” Jó 22.21
“Nota o homem sincero, e
considera o reto, porque
o fim desse homem é a paz.”
Sl 37.37
_______________________________

¤ PARA MEDITAR:
Como você reage diante das “situações adversas”?

