
 

 

 

TRÊS TIPOS DE PAZ QUE PRECISAMOS TER!
 
Hoje em nossa reunião on-line iremos 

continuar conversando sobre a PAZ DE DEUS. Já 

fomos ministrados sobre este assunto e nesta semana 

precisamos fortalecer o nosso entendimento para 

recebermos a PAZ e termos o ESPÍRITO SANTO 

direcionando as nossas vidas.  

Hoje conversaremos sobre três tipos de PAZ 

que nós precisamos ter em nossas vidas – a Paz 

Espiritual, a Paz Emocional e a Paz nos 

relacionamentos.  

Iniciemos com o versículo da semana, em 

Provérbios 14.30, que diz: “A paz de espírito dá 

saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer.” 

Você já ouviu alguém dizer “Eu preciso sumir”? 

Talvez nós mesmos tenhamos falado isso em algum 

momento de nossas vidas. Você já teve tão cansado 

de noite, que o seu corpo desmoronou na cama, mas a 

sua mente não desligou? Sua mente ficou correndo de 

um pensamento para outro? Devemos entender que 

podemos até mesmo sumir e podemos estar em uma 

praia tranquila na beira do mar, mas, se não tivermos 

paz emocional, a nossas mentes continuarão correndo 

pelas praias dos pensamentos e dos problemas. Pois, 

é impossível conseguir fugir de nós mesmos.  

Uma verdade a ser entendida por nós é que 

necessitamos de ter a paz espiritual e emocional para 

conviver com tantos problemas que está passando a 

nossa humanidade. A nossa Bíblia Sagrada nos fala 

de três tipos de paz que precisamos ter para termos 

uma vida tranquila, que são: a Paz Espiritual; a Paz 

Emocional; e a Paz nos Relacionamentos.  

 

1º) Paz Espiritual: É a paz com Deus – A 

Bíblia nos diz, em Romanos 5.1: “Tendo sido, pois, 

justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso 

Senhor Jesus Cristo,”. Ter a Paz Espiritual é o 

fundamento, a base. Precisamos ter paz com Deus 

para ter qualquer outro tipo de paz. Precisamos 

encontrar esta Paz, sabendo e divulgando que para 

este tipo de Paz só existe um caminho, que é Cristo 

Jesus. 

Em João 14.6 está escrito: “Respondeu 

Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 

Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.”  

 

2º) Paz emocional: A paz emocional é a 

paz de Deus. Primeiro precisamos ter paz com Deus 

– essa é a paz espiritual. Depois devemos ter a paz de            

 

 

 

Deus – que é a paz emocional. Isso, é o que a maioria 

de nós pensamos quando falamos da palavra paz – 

um sentimento de bem-estar e ordem. “Que a paz de 

Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês 

foram chamados a viver em paz, como membros de 

um só corpo. E sejam agradecidos.” Col. 3.15  

Se quisermos a paz de Deus, temos de pedi-

la. Vamos ler o versículo que foi base para a nossa 

reunião da semana que se passou, em Filipenses 

4.6.7: “Não andem ansiosos por coisa alguma, mas 

em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de 

graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de 

Deus, que excede todo o entendimento, guardará os 

seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus.”  

 

3º) Paz nos relacionamentos: É a paz com 

as outras pessoas. “No que depender de vocês, 

façam todo o possível para viver em paz com todas 

as pessoas.” Rm 12.18  

Devemos entender que ter paz nos nossos 

relacionamentos vai reduzir conflitos e inimizades. É 

bem verdade que os relacionamentos podem ser uma 

fonte de estresse, pois para a maioria de nós, nossos 

problemas são com pessoas. Podemos ter problemas 

com o nosso chefe, nosso cônjuge, com os parentes e 

com nossos amigos.  

Mas, temos que lidar constantemente com os 

conflitos, as competições e as críticas, pois essas 

coisas roubam a nossa paz. “Deixo com vocês a paz. 

É a minha paz que eu lhes dou; não lhes dou a paz 

como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham 

medo.” Jo. 14.27.  

 

Conclusão: Para finalizar é necessário fazer 

a seguinte reflexão: o que pode estar tirando a nossa 

paz? (Entenda que o nosso Jesus pode nos dar a 

verdadeira Paz). 

 

SEMANA 01 À 07 DE 

JUNHO DE 2020! 

 

“A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a 

inveja destrói como câncer.” Pv. 14.30. 

QUEBRA-GELO: O líder deve perguntar as 

pessoas de sua reunião: “Qual foi o ‘vilão’ que 

tirou a sua paz nessa semana?”. Ao final do 

quebra-gelo o líder deve mencionar uma palavra 

de encorajamento para cada um dos presentes. 
 


