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Aparte-se do mal, pratique o que é
bom, busque a paz e empenhe-se

por alcançá-la. 1 Pedro 3:11
 

 



 APARTE-SE DO MAL, PRATIQUE O
QUE É BOM, BUSQUE A PAZ E

EMPENHE-SE POR ALCANÇÁ-LA.
1 PEDRO 3:11

 
 

Olhe esse mesmo versículo na versão
amplificada:
 
 

... busque a paz (harmonia sem a
perturbação causada pelo temor, harmonia
sem a agitação da paixão ou o desconcerto
de conflito moral) e segue-a ardentemente.
[Não deseje apenas um relacionamento de

paz com Deus, mas com os seus
companheiros e consigo mesmo, você deve

perseguir a paz em toda e qualquer
circunstância!] 1 Pedro 3:11 AMP

Você quer ter Paz?



O versículo anterior nos instrui a

buscarmos a paz, segui-la

ardentemente e nos empenharmos

para alcançá-la. Vamos partir de três

ideias principais. São elas:

Que tal nos aprofundarmos nesse
estudo para sabermos como

acessar essa paz?

Sabemos que a paz é um 
      fruto do Espírito Santo:

Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, PAZ,
longanimidade, benignidade, bondade,
fidelidade, mansidão, domínio próprio.

Contra estas coisas não há lei. 
Gálatas 5:22-23



Porque um menino nos nasceu, um filho se
nos deu; o governo está sobre os seus

ombros; e o seu nome será: Maravilhoso
Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade,

PRÍNCIPE DA PAZ; 
Isaías 9:6

Sabemos também que nós 
somos um espírito com Ele:

Mas aquele que se une ao Senhor 
é um espírito com ele. 

1 Coríntios 6:17 NVI 

   E sabemos também que Ele 
    é o príncipe da Paz:



Ou seja:

A PAZ é um fruto do Espírito Santo

Eu sou um espírito com Ele

Ele é a própria Paz

Não fica bem lógico agora que além de
direito a essa paz, ela já está em mim? Faz
parte de mim, pois sou nova natureza.

Essa paz habita em mim. Pois sou uma com
Ele e Ele habita em mim. É um raciocínio
lógico. Mas porque muitas das vezes não

desfrutamos dessa paz?



Em meus estudos encontrei a palavra

paz, pelo menos 95 vezes no novo

testamento e 203 no antigo.

Simples, nós ainda vivemos baseados na
velha natureza. Precisamos tomar posse

da nova natureza onde a paz é algo
comum para nós. Algo intrínseco da nova

natureza, faz parte dela.

Renovando minha mente 
diariamente pela Palavra

de Deus.

E como eu tomo posse?



A definição de paz no dicionário da
língua portuguesa é:

Calma; estado de calmaria, de
harmonia, de concórdia e de
tranquilidade.

Sossego; em que há silêncio e
descanso.

Falta de problemas ou de violência;
relação tranquila entre pessoas.

Notamos que para o mundo a paz é a
ausência de alguma coisa, ausência de

guerras, ausência de dor, de preocupações,

ausência de barulho, ausência de discórdia,

ausência de violência e por aí vai. 

 

Mas para nós cristãos a paz é
caracterizada pela presença de alguém, e

esse alguém é Cristo Jesus. 



Vamos analisar algumas passagens 
 
 

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. 

João 14:27

Jesus disse que Ele deixaria conosco a paz.
Ele enfatiza que nos deu uma paz diferente
da do mundo. Como vimos acima a paz do
mundo é ausência de algo, e para nós é a

presença de alguém. Isso significa que não
importam as circunstâncias exteriores, pois

a paz continua conosco.

Jesus segue dizendo:

Estas coisas vos tenho dito para que
tenhais paz em mim. No mundo, passais

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

João 16:33



Em Romanos 5:1 Ele diz que 
TEMOS PAZ COM DEUS, veja:

Veja que Ele não diz que estaríamos livres
de passar por aflições, porém Ele diz que

embora passemos, teremos paz Nele.
Não é incrível?

Justificados, pois, mediante a fé, temos
PAZ com Deus por meio de nosso

Senhor Jesus Cristo;

Precisamos urgentemente andar no
espírito para que possamos desta forma

acessar tudo que está proposto ao espírito.
Como diz o versículo abaixo:

A mentalidade da carne é morte, mas a
mentalidade do Espírito é vida e paz;

Romanos 8:6 NVI



 
Ele é o Deus da paz como está escrito:

 
 

Esse Deus da Paz, que é um, mas são três,
mora dentro de mim em toda sua plenitude.
Nós temos a própria paz habitando dentro

de nós. Isso não é empolgante? Não sei
quanto a você, mas à medida que escrevo
essas palavras meu coração transborda de

alegria e paz.

Se a mentalidade do Espírito é paz e eu
sou um espírito com Ele, logo, minha

mentalidade também é de paz. 
 

Entende que isso é uma lógica?

E o Deus da paz seja com todos vós.
Amém! Romanos 15:33



Olha que chave poderosa no versículo 
a seguir:

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.
Filipenses 4:6-7

Note que Ele diz que nós precisamos orar,
apresentar a Ele nossas petições, nossas
súplicas, com ação de graças, ou seja, já
agradecendo porque sabemos que Ele é
poderoso para resolver tudo, e fazendo

assim a paz Dele que excede a todo
entendimento guardará nossa mente e

coração em Cristo Jesus. Oh Glória!



Se eu fosse você começava agora a entregar
tudo a Deus, descansar Nele e agradecer

pela solução que Ele dará... E com isso
desfrutar da paz que é Ele. 

 
 
 

Essa paz amados, é para toda e qualquer
circunstância veja o versículo abaixo:

Ora, o Senhor da paz, ele mesmo, 
vos dê continuamente a paz em 

todas as circunstâncias. 
O Senhor seja com todos vós.

2 Tessalonicenses 3:16



Em paz me deito e logo pego no
sono, porque, SENHOR, só tu me

fazes repousar seguro. 
Salmos 4:8

Se você tem problemas pra dormir, por
exemplo, a paz também está à sua

disposição, veja:

Jesus conquistou essa paz para mim e
para você e Ele tem pensamentos de

paz a nosso respeito, veja estes
versículos:



Mas ele foi traspassado pelas nossas
transgressões e moído pelas nossas

iniqüidades; o castigo que nos traz a PAZ
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras

fomos sarados. 
Isaías 53:5

 
Eu é que sei que pensamentos tenho a

vosso respeito, diz o SENHOR;
pensamentos de PAZ e não de mal, para

vos dar o fim que desejais. 
Jeremias 29:11

Tome posse dessas verdades hoje
mesmo, assim como judas orou:

 
"a misericórdia, a PAZ e o amor vos

sejam multiplicados" (Judas 1:2)
 

Eu oro por ti também neste dia. Que
você receba essa paz, que já está dentro
de você, que você a acesse pela fé e que
ela seja multiplicada sobre a sua vida

em nome de Jesus. 
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