
Singapura, 12/06/2018

D. Trump, Presidente dos USA:

“Nós dois vamos tentar torná-la um momento 
muito especial para a paz mundial!"

Lee H. Loong, Líder de Singapura:

“Esperamos que esta reunião ajude as 
perspectivas de paz na Península da Coreia”

Donald Trump Kim Jong-un



Por que a Coreia do Norte 
odeia os Estados Unidos?

Guerra da Coreia - 1950 - 1953

David Rusk, Secret. de Estado Norte Americano (1961-1969):

“Bombardeamos tudo o que se movia”



Acordos de Paz durante e após a II Guerra

Churchill (RU), Roosevelt (USA 
e Stalin (URSS)
Teerã, Irã, em 1943: 
Rumos da Guerra

Clement Attlee (substituto de 
Churchill), Harry Truman 
(substituto de Roosevelt) e Stalin 
Potsdam, 1945
Destino da Alemanha



Os Acordos de Oslo, Noruega, 1993 
Yitzhak Rabin, de Israel 
Yasser Arafat, autoridade da OLP, 
mediados pelo presidente 
Bill Clinton, USA

Anseio pela Paz



Deus ordenou a Arão e a seus filhos
que abençoassem Israel, dizendo:

"O Senhor te abençoe e te guarde; 
o Senhor faça resplandecer o seu rosto 

sobre ti e te conceda graça;
o Senhor volte para ti o seu rosto 

e te dê paz”
Nm 6.24-26



Comumente as pessoas 
entendem paz num 
sentido negativo:

Mas a ênfase bíblica, o 
verdadeiro sentido de 
Shalom é positivo:

Os árabes dizem “Salam”
É contraditório que numa região em constante conflito, 

a saudação costumeira seja “Shalom"  

Ausência de guerra, 
de conflitos, 

de adversidades

Espero que tudo lhe 
vá bem, e que Deus 

o abençoe grandemente 



Despedindo-se de seus discípulos,
Jesus lhes disse:

“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”
Jo 14.27



A paz de Jesus
A paz de Jesus não é negativa, 

não depende de circunstâncias externas  
ou do que as pessoas no façam. 

Ela é positiva e interior! Um estado de espírito!

Mesmo nas adversidades, o cristão pode estar e paz

Ilustração Paulo e Silas na prisão



A paz de Jesus

“Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês 
tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições; 

contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo” 
(Jo16.33)

Mais à frente, encerrando seus discursos de 
despedida, Jesus disse:



1. Uma distinção necessária

Paz com Deus 

(objetiva)
Paz de Deus 
(subjetiva)

Paz relacional 
(subjetiva
e objetiva)

As três são necessárias no lar e na igreja



1. Uma distinção necessária

a) Paz com Deus (objetiva)

Antes
• estávamos separados
• éramos inimigos
• estávamos debaixo de sua ira  

“Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por 
meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, 
que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo 
mesmo, não imputando aos homens as suas transgressões...” 
                                                                                  (II Co 5.18-19)

"Tendo sido justificados 
pela fé, temos paz 
com Deus, por nosso 
Senhor Jesus Cristo, 
por meio de quem 
obtivemos acesso a 
esta graça…” (Rm 5.1)

Depois
• reconciliados
• salvos
• em paz (com Deus) 
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1. Uma distinção necessária

b) Paz de Deus (subjetiva)
É dessa paz que Jesus fala em Jo 14.27 e 16.36
Afeta e sobrepuja as circunstâncias e as pessoas

É um tranquilizante sobrenatural, sem efeitos colaterais. 
• "Aquele que não poupou o próprio Filho, como não nos 

dará com ele todas as coisas?” (Rm 8.32). 

• “Não andem ansiosos por coisa alguma […] mas apresentem 
seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o 
entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em 
Cristo Jesus” (Fp 4.6-7). 

• “O próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de 
todas as formas [em todas as circunstâncias (RA)]” ( 2 Ts 3.16)



1. Uma distinção necessária

c) Paz relacional (subjetiva/objetiva)
Onde houve discordâncias sobre alimentos, Paulo …

• “Deixemos de julgar uns aos outros […]. Pois o Reino de Deus 
não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito 
Santo […] . Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto 
conduz à paz e à edificação mútua" (Rm 14.12-19)

• “Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham 
um só pensamento, vivam em paz. E o Deus de amor e paz 
estará com vocês“ (II Co  13.11))

• “[…] Vivam em paz uns com os outros”.  (I Ts 4.12-13)



a) Controle a ansiedade

• Obras da carne: “[…] ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, 
dissensões, facções […] (Gl 5.20)

b) Controle a irritação; evite discussões e brigas

• Fruto do Espírito: “Amor, alegria paz, paciência, amabilidade, 
bondade, mansidão […] (Gl 5.22-23)

• “Não andem ansiosos por coisa alguma […]” 
Orem… "E a paz de Deus […] guardará o coração e a mente 
de vocês” (Fp 4.6-7). 

2. A paz de Jesus aplicada



2. A paz de Jesus aplicada

d) Seja um pacificador
• “Bem-aventurados os pacificadores, pois serão 

chamados filhos de Deus” (Mt 5.9)

c) Use a paz de Jesus como juiz ou árbitro… 
• “Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto 

que vocês foram chamados para viver em paz, como 
membros de um só corpo […]”  (Cl 3.13-15)



A paz de Jesus


