
 

3. Alegria e Paz. 
 
Jesus diz: "Deixo-lhes a paz; a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se 
perturbe o seu coração, nem tenham medo."(João 14:27). Quando Jesus reúne seus discípulos, 
depois a ressurreição, ele constantemente diz "Paz" à eles (João 20:19, 21, 26). Sob estas 
circunstâncias, é evidente que o termo "paz" está, extraordinariamente carregado e 
�engravidado�. O que é esta paz que Jesus nos dá? 
 

Conceito chave - Paz 
Leia e marque com �?� se não entendeu algo, e com 

�!� se compreendeu bem. 
A) Paz no Antigo Testamento 

O pano de fundo das palavras de Jesus é a palavra hebraica shalom, uma palavra 
extraordinariamente rica. Refere-se ao multi-dimensional florescimento e realização � 
espiritual física, emocional, social e cultural. 
 

A paz tem a ver com integridade nos relacionamentos. 
 

• A paz é perdida quando o nosso relacionamento com Deus é quebrado, nos 
levando à alienação psicológica, social e física. (Estamos fora do relacionamento 
com os nós mesmos, com o outro, com o mundo físico e com os nossos próprios 
corpos.) 

• Shalom é a restauração de todas estas relações sob o poder e reino de 
Deus. Portanto, shalom é talvez a característica básica do futuro reino de Deus, 
quando o Senhor vier para curar tudo o que está errado com o mundo (Nm 6:26; 
Ps. 29:11, Isa. 9:6-7; 52:7; 54:13; 57:19; Ez. 37:26). 
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B) Paz no Novo Testamento 
 
O Novo Testamento também fala sobre essa paz, mas nos mostra que ela vem através de 
Jesus. O evangelho de Jesus é "o evangelho da paz" (Ef 6:15; Atos 10:35; Ef. 2:17). O 
reino de Deus já é, mas ainda não caracterizado pela paz (Rm 14:17, 1 Coríntios. 14:33). 
No Novo Testamento, essa paz de Cristo tem várias facetas. 
 

Ela tem tanto um aspecto individual quanto um aspecto corporativo. 
 

• Em Filipenses, esta paz guarda o coração do indivíduo contra a ansiedade, contra 
as dificuldades e tristezas (Filipenses 4:4-7). O Deus da paz nos santifica, nos 
fazendo crescer em semelhança a Cristo em caráter e maturidade (1 Tes. 5:23, cf. 
Gl 5:22). 

• Em Colossenses, a paz  mantém os cristãos em unidade e em amor, mesmo 
quando eles cometiam erros uns com os outros (Col. 3:13-15). 

• Em Efésios, Cristo é a nossa paz e por sua morte na cruz as barreiras raciais são 
removidas (Ef 2:11-20). 

 
Ela tem tanto um aspecto objetivo quanto um aspecto subjetivo. 
 
 

• Em Romanos, é a paz (objetiva) com Deus que vem da justificação pela fé (Rm 5:1-2). 
 
i. Havia uma barreira entre Deus e a humanidade, mas Jesus pagou a dívida e agora 

há paz entre Deus e a humanidade. Esta paz não pode aumentar ou diminuir. 
ii. Ainda que, �em nós mesmos�, sejamos realmente "maus", em Cristo somos 

"Justificados" e aceitos (Rm 4:5). 
iii. Portanto, temos uma posição legal diante de Deus. Nós somos "santos e 

irrepreensíveis à sua vista "(Colossenses 1:22). 
iv. Em certo sentido, nós somos tão amados hoje como seremos daqui a um bilhão de 

anos, quando seremos glorificados e perfeitos. Esta é a paz com Deus. 
 

•  Em Filipenses 4:12-13, somos informados de que é possível ter uma paz tão profunda no 
ser, que nos é possível permanecer contentes em qualquer circunstância, mesmo em 
tempos de grande dificuldade. 
 

 
 
1. Qual parágrafo lhe impressionou mais e porque? 
 
 
 
 

 
 



Estudo Bíblico | Romanos 5: 1-11 
 
1. Quais são os resultados da justificação pela fé, de acordo com os versos 1-2? 
-
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
2. vv.3-4. Como Paulo responde à pergunta: "Mas de que vale estes benefícios se mesmo assim 
ainda iremos sofrer? "(Dica: Por que Paulo diz que devemos nos regozijar nos sofrimento, e não 
por causa deles?) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
3. De quais maneiras podemos ter certeza de que Deus nos ama de acordo com vv.5-8? Quão 
seguro é o futuro de um cristão e por que (de acordo com v.9-10)? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
4. Com base em tudo o que vimos, o que você pode aprender com o texto sobre a natureza desta 
paz, que estamos estudando? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
5. v.11 Quais são os sinais que você realmente se alegra com a sua reconciliação e desfruta da 
sua paz com Deus? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 

Estudo Bíblico 2| Filipenses 4: 4-12 
 
1. Onde estava Paulo quando ele faz o seu apelo no versículo 4? Como é que isto nos ajuda a 

entender o que ele está nos exortando a fazer? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
2. O que somos chamados a fazer em vv.5-6? 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
3. Qual será o resultado se fizermos isso (v.7, v.9, v.12)? 

 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

Leitura 
(Leia e marque com �?� se não entendeu algo, e com �!� se compreendeu bem) 
 
�Lá, espiando por entre os restos de nuvens sob uma rocha pontiaguda  nas montanhas, 
Sam viu uma estrela branca reluzir por uns momentos. Sua beleza arrebatou-lhe o coração, 
quando desviou os olhos da terra desolada, e ele sentiu a esperança retornar. Pois como um raio, 
cristalino e frio, invadiu o pensamento de que afinal de contas a sombra era apenas uma coisa 
pequena e passageira, havia luz e uma beleza nobre que eram eternas e estavam além do alcance 
dela. Sua [coragem de antes] fora mais um desafio que esperança, pois naquela hora pensara em 
si mesmo. Agora, por um momento, sua própria sorte e até mesmo a de seu mestre deixaram de 
preocupá-lo� e deixando de lado todo medo mergulhou em um sono profundo e 
despreocupado.� 
             - J. R. R. Tolkien 
 
�Estou quase cometendo uma indiscrição. Estou tentando escancarar o inconsolável segredo de cada 
um: o segredo que dói tanto que nos vingamos dele chamando-o de nostalgia, romantismo e 
adolescência;� Wordsworth adotou o expediente de identificá-lo com certos momentos do seu passado. 
Mas� Se Wordsworth tivesse voltado àqueles momentos passados, não teria encontrado a coisa em 
si,� Os livros ou a música em que nos parecia morar a beleza vão trair-nos se neles confiarmos; 
ela não estava neles, apenas nos vinha por intermédio deles, e o que nos vinha era uma grande 
saudade. Tudo isso � a beleza, a memória do nosso passado � são belas imagens do que 
realmente desejamos. Mas quando confundidos com a coisa em si, transformam-se em ídolos mudos e 
despedaçam o coração de quem os adora. Porque eles não são a coisa propriamente dita; são apenas 
o aroma de uma flor que não encontramos, o eco de uma melodia que não ouvimos, notícias de um 
país que nunca visitamos� Porque, se levarmos a sério as imagens das Escrituras, se acreditarmos 
que Deus nos dará um dia a estrela da manhã e nos revestirá do esplendor do sol,� No 



momento, estamos do lado de fora do mundo, do lado errado da porta. Discernimos o frescor e a 
pureza da manhã, mas esse frescor e essa pureza não nos contagiam. Não nos fundimos com o esplendor 
que vemos. Mas todas as páginas do Novo Testamento murmuram um rumor de que não será sempre 
assim. Um dia, queira Deus, haveremos de entrar. Quando a alma humana atingir a perfeição na 
obediência voluntária, como ocorre na criação inanimada, revestir-se-á de glória, uma glória maior 
da qual a natureza é apenas o primeiro esboço�. nosso Senhor considera nossos desejos não 
demasiadamente grandes, mas demasiadamente pequenos. Somos criaturas divididas, correndo atrás de 
álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece, como uma criança ignorante que 
prefere continuar fazendo seus bolinhos de areia numa favela, porque não consegue imaginar o que significa 
um convite para passar as férias na praia. Contentamo-nos com muito pouco.� 
     -C. S. Lewis 
 
 
 
�Eu tenho dó de celebridades. Não, de verdade, eu tenho ... Quando Deus quer fazer uma 
brincadeira de mal gosto com você, ele lhe concede o seu desejo mais profundo e, em seguida, 
alegremente Ele dá gargalhadas   quando de repente voce percebe que quer se matar. Sylvester 
Stallone, Bruce Willis e Barbra Streisand fervorosamente ... queriam fama ... Na noite que cada 
um deles ficaram famosos eles queriam gritar de alívio. Finalmente! ... Todas as suas fantasias 
tinham sido realizadas, mas a realidade era ainda a mesma. Se antes eles eram miseráveis, agora 
eles são duas vezes mais miseráveis, porque essa coisa gigante que eles esforçaram para 
conquistar, esta fama que iria tornar tudo melhor,  que iria tornar a vida suportável, que iria lhes 
proporcionar realização pessoal, e (ha ha) felicidade, aconteceu. E nada mudou. Eles ainda eram 
eles. A desilusão os tornaram desolados e insuportáveis.� 
      - Cynthia Heimel 
 
�Garantia [de salvação] vai longe ... Ela permite que você sinta que a grande inquietação da vida 
é um negócio resolvido, a grande dívida é uma dívida paga, a grande doença é uma doença 
curada, e as grandes obras é uma obra acabada, e todos as outras inquietações, doenças, dívidas e 
obras são, por comparação, de pequeno porte. Desta forma a segurança faz que  você fique 
 paciente na tribulação, calmo quando em luto, impassível na tristeza, sem medo de más notícias, 
contente em qualquer situação, pois lhe proporciona uma fixidez de coração ...� 
    � J. C. Ryleiv 
 
Perguntas para Aplicação 
1. Qual parágrafo ou frase chamou mais a sua atenção e por quê? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 



2. Qual princípio prático para o desenvolvimento de paz interior e alegria podemos perceber na 
citação de Tolkien em Senhor dos Anéis? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. Qual  princípio prático para o desenvolvimento de paz interior e alegria podemos perceber na 

citação de Lewis? O que ele nos adverte à não fazer? (veja também a citação de Heimel) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
4. Qual é a lição mais importante que você aprendeu com este estudo? Como você pode colocá-
la em prática? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 


