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LIÇÃO 4 
Paz: Fruto da Confiança 

 
     Grande parte da história do mundo está ligada às guerras. O Século XX já teve de enfrentar duas 
guerras mundiais, além de inúmeras outras menores. No presente há guerras frias e quentes, guerras de 
palavras, guerras envolvendo armamentos, e rumores de guerras. As nações vão acumulando grandes 
volumes de armas de defesa e há muitas ameaças perturbadoras de guerras globais. O nosso Senhor 
advertiu-nos que, nos últimos dias, antes da Sua volta, não haveria paz na terra, mas sim, guerras e 
rumores de guerra (Mateus 24). Isso serve-nos de sinal de que Ele não demora muito para vir arrebatar 
a Sua Igreja, para julgar as nações e para estabelecer o Seu glorioso reino de paz e justiça na terra. 
     Que não há tranquilidade e paz no homem, é confirmado pelos médicos nos seus relatórios, os 
quais dão notícia de que isso dá origem a nada menos de setenta e cinco por cento de todas as 
enfermidades. Como por exemplo: tensão interior, ódio, temor, ansiedade e perturbações. Não 
vivemos num mundo pacífico; no entanto é possível para o crente cheio do Espírito ter paz no seu 
coração, porque a sua confiança não está posta neste mundo – mas no Senhor Jesus. Em João 14:27, 
Jesus disse aos Seus discípulos: “Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como o mundo a 
dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize”. 
     Nesta lição, examinaremos a fonte da nossa paz, a qual é produzida em nós pelo Espírito de Deus. 
Aprenderá que é possível para o crente conhecer a paz e a tranquilidade, mesmo no meio das mais 
violentas tempestades da vida. O amor de Deus traz-nos perfeita paz, se depositamos n’Ele a nossa 
confiança. Pode experimentar essa paz, que é mais uma das nove dimensões do fruto espiritual. 
 
Sumário da lição 
A PAZ IDENTIFICADA 
     Definições Bíblicas 
     Uso Bíblico 
A PAZ DESCRITA 
     A Paz com Deus 
     A Paz de Deus 
     A Paz Com os Homens 
A PAZ Ilustrada 
     Exemplos do Antigo Testamento 
     Exemplos do Novo Testamento 
     Paz como um Rio 
 
Objectivos da lição – Quando terminar esta lição deverá ser capaz de: 
1. Definir e explicar os vários aspectos da paz espiritual. 
2. Discutir as relações entre a paz e outras actividades do Espírito Santo, no desenvolvimento do fruto 
    espiritual. 
3. Explicar as diferenças entre a paz com Deus, a paz de Deus e a paz com os homens. 
4. Reconhecer os princípios relacionados com a paz, com base em exemplos fornecidos pela Bíblia. 
5. Permitir que o Espírito Santo produza em si a paz como fruto espiritual. 
 
Actividades de aprendizagem 
1. Estude esta lição da mesma maneira que as lições anteriores. Procure e leia todas as passagens 
    bíblicas mencionadas, visto que são parte importante do conteúdo da lição. Responda a todas as 
    perguntas de estudo, comparando as suas respostas com as que damos no fim da lição. Estude o 
    significado da palavra-chave.  
2. Faça o auto-teste e verifique se acertou nas respostas. 
3. Faça a revisão das lições 1 a 4, e a seguir responda às perguntas do exame da Unidade 1. 
 
Palavra-chave 
Inexaurível 
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A PAZ IDENTIFICADA 
 
Definições Bíblicas 
Objectivo 1. Combine aspectos da paz espiritual com as referências bíblicas que lhes dizem respeito. 
 
“Mas o fruto do Espírito é... paz...” (Gálatas 5:22). 
 
     Quando falamos na paz como um dos aspectos do fruto do Espírito, não estamos a falar sobre o 
alívio momentâneo num instante de tranquilidade no alto de uma colina, à beira de um lago ou à beira-
mar, ou em algum outro lugar de lazer. Também não nos estamos a referir às distracções ou 
passatempos, que desviam as nossas mentes por um breve tempo, das nossas preocupações e 
problemas. Também não nos estamos a referir à paz procurada nos consultórios dos psicólogos, ou nas 
drogas e tranquilizantes. Antes, estamos a falar da paz que se desenvolve no nosso interior quando 
temos em nós a presença permanente do Espírito Santo. Essa paz pode ser experimentada na cozinha 
dos nossos lares, na enfermaria de um hospital, no escritório cheio de trabalho, ou no meio do ruído 
das máquinas de uma fábrica! A paz concedida pelo Espírito Santo é desenvolvida dentro de nós, não 
dependendo em coisa alguma daquilo que estiver a ocorrer à nossa volta. 
     A paz concedida pelo Espírito Santo refere-se a um estado ou condição de tranquilidade (grande 
calma) ou quietude; fala de unidade e harmonia; de segurança ou confiança. Deus é o nosso abrigo e 
refúgio para nos proteger de todos os ataques do maligno. Podemos encontrar n’Ele perfeita paz e 
descanso. Essa é a mensagem do Salmo 91. Ora, todas essas condições são possíveis através do 
Espírito Santo. A paz, como um dos aspectos do fruto do Espírito é abundante! Flui livremente da 
fonte inesgotável que é o Espírito de Deus, quando entregamos totalmente o nosso ser ao Seu controle. 
     Stanley Horton (1976, pág. 178) diz o seguinte: “A paz verdadeira procede exclusivamente do 
Espírito Santo. Ela inclui um espírito tranquilo, mas abrange mais do que isso. Trata-se daquela 
consciência de que estamos numa correcta relação com Deus, e produz um sentimento de bem-estar 
espiritual. Inclui a garantia de que podemos confiar em Deus, de que Ele suprirá todas as nossas 
necessidades (Filipenses 4:19). Juntamente com o amor e o júbilo, a paz torna-se a ajuda do Espírito 
para o desenvolvimento do resto do fruto do Espírito”. 
     O reino de Deus caracteriza-se pela paz e não é estabelecido pela força ou pelo poder – antes, é 
aceite pela fé e pelo amor. No jardim do Getsémane, quando Pedro usou uma espada para defender 
Jesus, o Senhor repreendeu-o, dizendo-lhe: “... Mete no seu lugar a tua espada; porque todos os que 
lançarem mão da espada à espada morrerão” (Mateus 26:52). 
     Uma vez, quando alguém perguntou a Jesus quando é que Ele estabeleceria o Seu reino, Ele 
respondeu dizendo: “... o reino de Deus está entre vós” (Lucas 17:21). Esse pensamento foi 
desenvolvido pelo apóstolo Paulo, em Romanos 14:17: “Porque o reino de Deus não é comida, nem 
bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo”. 
     De acordo com este texto, Paulo afirma que o facto de fazermos parte do reino de Deus (sermos 
governados por Ele), baseia-se, não no que bebemos ou comemos, mas na demonstração de atitudes 
tais como a rectidão, a paz e a alegria no Espírito Santo. 
     No seu aspecto futuro e completo, o reino de Deus será o Seu governo sobre a terra, depois que 
todos os Seus inimigos forem derrotados. Visto que não haverá então a influência do mal neste mundo, 
será um reino de paz (Daniel 2:44; 7:14; 1 Coríntios 15:24,25 e Zacarias 9:10). 
     Paulo escreveu Gálatas 5 porque os crentes da Galácia estavam em conflito acerca de certos 
ensinamentos. Em vez de produzirem o fruto do Espírito, eles estavam a produzir obras da carne: ódio, 
discórdia, inveja, ira, egoísmo, contendas e outras coisas semelhantes. Os crentes da Galácia não 
tinham o fruto do amor e da paz, o qual produz a unidade, a harmonia, a tranquilidade e, acima de 
tudo, um espírito manso e tranquilo. 

 
1. Que alerta foi dado por Paulo aos Gálatas, sobre a maneira como eles estavam a viver (veja Gálatas 
5:19-21)? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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2. Conforme Jesus ensinou, onde é que está o reino de Deus no presente (veja Lucas 17:21)? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Quais são algumas evidências de que uma pessoa faz parte do reino de Deus (veja Romanos 14:17)? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
4. Leia os textos bíblicos (à esquerda), combinando-os com os aspectos da paz espiritual a que eles se 
referem (à direita): 
 
_____ a) Salmos 4:8     1. Tranquilidade (grande calma) 
  
_____ b) Isaías 26:3     2. Unidade ou harmonia (acordo) 
  
_____ c) 1 Coríntios 14:33    3. Segurança ou confiança 
  
_____ d) Romanos 5:1 
  
_____ e) João 20:19-21 
  
_____ f) 1 Tessalonicenses 5:13 
 
Uso Bíblico 
Objectivo 2. Explicar numa frase a relação existente entre a paz e os outros elementos do fruto do 
Espírito. 
 
     As principais actividades do Espírito Santo, quando Ele desenvolve em nós o fruto espiritual, estão 
entrelaçadas com a paz. Considere as seguintes referências bíblicas. 
 
     Graça e paz. “... Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há-de vir, e da 
dos sete espíritos que estão diante do seu trono” (Apocalipse 1:4). A graça divina é a boa vontade de 
Deus para connosco. A graça divina é-nos oferecida como um favor de Deus. Também nos fornece a 
capacidade de cumprirmos a vontade de Deus, quando, pela fé nos entregamos à tarefa de obedecer à 
Sua vontade. A paz é a certeza e a evidência de que Deus nos proporcionou a Sua graça. Através da 
operação da graça divina na nossa vida ficam resolvidas aquelas questões que nos separavam do 
Senhor. No nosso novo relacionamento com Ele como resultado da mudança havida na nossa natureza, 
experimentamos a Sua divina paz. A graça divina confere-nos a paz – pois, sem ela, não pode haver a 
paz. 
 
     Amor e paz. “... sede de um mesmo parecer, vivei em paz; e o Deus de amor e de paz será convosco” 
(2 Coríntios 13:11). O Deus do amor, como resultado do Seu amor, também é o Deus da paz. Ele é o 
autor da paz e Ele ama a concórdia e o espírito pacificador. Ele ordena-nos que O amemos e nos 
reconciliemos com Ele, e também ordena que nos amemos mutuamente e que estejamos em paz uns 
com os outros. Fica bem claro, em Gálatas 5, que aos crentes da Galácia faltava esse amor mútuo, 
visto que entre eles não havia paz. Porém, Deus estará com aqueles que vivem em amor e paz – Ele 
habitará juntamente com eles, nesta existência terrena e eles habitarão com Ele para sempre. 
 

O REINO DE DEUS ESTÁ DENTRO DE SI: 
JUSTIÇA, PAZ E ALEGRIA! 
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     Santidade e Paz. “E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; e todo o vosso espírito, e alma, e 
corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo”                              
(1 Tessalonicenses 5:23). Essa mesma relação entre a santidade e a paz aparece em Hebreus 12:14: 
“Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor”. 
 
     Deus é o autor da paz, e Ele ama o pacificador. É por meio da paz e da unidade que o crente pode 
de facto obter a santidade, e ser preservado para a vinda do Senhor. Certo comentador da Bíblia 
acrescenta que devemos orar para que Deus aperfeiçoe em nós a Sua obra, preservando-nos de culpa, 
isentos de pecado, até sermos apresentados imaculados diante do Seu trono. É digno de nota o facto 
que o vocábulo hebraico shalom, que significa “paz”, também inclua o significado de “completo”, 
“terminado”. Quando estamos a viver no âmbito da paz espiritual, o Deus da paz opera em nós, 
levando-nos à maturidade e à perfeição, a qual se concretizará plenamente na glória celeste. A 
santificação, por conseguinte, é o resultado do nosso contínuo relacionamento com Deus 
 
     Justiça e Paz. “Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz” (Tiago 3:18). 
Esse versículo indica que o fruto da justiça (ou santificação) é semeado no solo da paz. O terreno no 
qual o Espírito Santo trabalha, para produzir o Seu fruto de justiça, é um terreno caracterizado pelo 
amor e pela paz. Na parábola de Mateus 13:1-8 há menção de quatro tipos diferentes de solos, mas só 
um deles era ideal para a produção de fruto. A semente plantada era do melhor tipo. A sua garantia era 
a marca registada celeste; mas três dos solos eram maus, improdutivos. O nosso evangelho é o 
evangelho da paz. Aqueles que professam o evangelho devem ter a paz nos seus corações; as suas 
palavras deverão ser de paz, e o seu modo de agir deverá promover a paz. 
 
     Justiça, alegria e paz. “Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, e paz, e 
alegria no Espírito Santo” (Romanos 14:17). Já fizemos menção deste versículo no começo da presente 
lição. A santidade, a alegria e a paz são características do crente cheio do Espírito – aqueles que fazem 
parte do reino de Deus. Certo autor evangélico sugeriu que essas são características que fazem parte da 
natureza do cristianismo autêntico: quanto a Deus, o nosso grande interesse é a justiça – porque 
teremos de aparecer perante Ele justificados pela morte de Jesus Cristo e santificados pela obra do 
Espírito Santo. Quanto aos nossos irmãos na fé, o nosso interesse é a paz – devemos viver em paz e 
amar com todos os homens. Quanto a nós mesmos, o nosso grande interesse é a alegria no Espírito 
Santo. Essa alegria é produzida pelo Espírito de Deus no coração dos crentes, e assim nos deleitamos 
no Senhor. É por intermédio dessas características que servimos Cristo. Quando o alicerce da nossa 
vida é feito sobre a rectidão ou justiça, podemos esperar que o resultado seja a paz e a alegria. 

 
     Confiança e Paz. “Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti; porque ele confia em 
ti” (Isaías 26:3). Tal como um bebé dorme tranquilamente no colo da mãe, com a mais perfeita 
confiança, assim também podemos saber que a paz resulta do facto de termos depositado em Deus a 
nossa confiança. Essa paz de Deus é concedida àqueles que com toda a confiança mantêm a sua mente 
fixada n’Ele, que se deixam guiar pela orientação divina. Este versículo ensina-nos que é vantajoso 
concentrarmos os nossos pensamentos em Deus numa total confiança, porque o resultado, é uma 
constante paz, que nos conserva seguros em Deus durante todo o tempo. 
 
     Vida e Paz. “Porque a inclinação da carne é morte; mas a inclinação do espírito é vida e paz”     
(Romanos 8:6). A pessoa que se recusa a submeter-se à lei de Deus, nada mais pode esperar, senão a 
morte. Não é de admirar, portanto, que não haja paz no coração de uma pessoa assim. Porém, aquele 
que já se entregou ao controle do Espírito pode descansar em paz; pode experimentar uma paz 
permanente, porque o Príncipe da Paz veio dirigir a sua vida e ele pode aguardar a vida eterna em 
companhia do seu Salvador. 
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5. Quando falamos sobre a natureza do reino de Deus, devemos considerar que a justiça está associada  
 
ao nosso relacionamento com __________________________________, a paz tem a ver com o nosso  
 
relacionamento com _________________________________, e a ____________________________  
 
refere-se à nossa experiência com o Espírito Santo. 
 
6. Escreva o titulo de cada um dos parágrafos mencionados anteriormente; e então, ao lado de cada um 
deles, escreva uma frase, com as suas próprias  palavras, que esclareça a relação entre a paz e os 
elementos a ela associados. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

A PAZ DESCRITA 
Objectivo 3. Completar frases que expliquem os conceitos relacionados com a paz com Deus, a paz de 
Deus e a paz com os nossos semelhantes. 
 
A Paz com Deus 
 
     A paz com Deus começa por ocasião da nossa conversão. O pecador impenitente, encontra-se em 
estado de inimizade com Deus, visto que o pecado é uma violação da vontade de Deus, conforme 
expresso na Sua lei. Quando, porém, um pecador entrega a sua vida a Jesus Cristo, por meio da fé e O 
aceita como o seu Senhor e único Salvador pessoal, termina a separação entre ele e Deus, e ai tem 
inicio a paz. Diz a passagem de Romanos 5:1-2: “Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, 
por nosso Senhor Jesus Cristo; pelo qual, também, temos entrada, pela fé, a esta graça, na qual estamos 
firmes...”. Isso é complementado ainda mais em 2 Coríntios, onde o apóstolo Paulo explica o 
ministério da reconciliação, que significa trazer de volta. 
 
“E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o 
ministério da reconciliação; isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes 
imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores 
da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos 
reconcilieis com Deus” (2 Coríntios 5:18-20). 
 
     Não só fomos chamados para termos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, mas também para 
que fôssemos promotores da paz, reconciliando outras pessoas com Deus, para que elas, também por 
sua vez, pudessem desfrutar da paz com Deus. Jesus morreu para nos conceder essa paz: “Mas ele foi 
ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades: o castigo que nos traz a paz 
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados” (Isaías 53:5). Por conseguinte, Ele estabeleceu 
a paz entre o homem e Deus. Essa é justamente a mensagem de Efésios 2:13-17, que diz: 
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“Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. 
Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um; e, derrubando a parede de separação que 
estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em 
ordenanças, para criar, em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e, pela cruz, reconciliar 
ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E, vindo, ele evangelizou a paz, a vós 
que estáveis longe, e aos que estavam perto”. 

 
A Paz de Deus 
 
     “E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine nos vossos corações; e 
sede agradecidos” (Colossenses 3:15). Essa é a paz interior que Jesus nos proporcionou através do 
Espírito Santo (João 14:26,27). A paz interior vem substituir a ira, o sentimento de culpa e as 
preocupações. Sem a paz com Deus, como poderia haver em nós a paz de Deus? 
     A paz de Deus pode servir de indicação do que devemos fazer em qualquer situação: “E a paz de 
Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos, em 
Cristo Jesus” (Filipenses 4:7). Há ocasiões em que ficamos confundidos acerca da direcção que 
devemos seguir. Os nossos pensamentos tornam-se então como as águas agitadas de um lago, que não 
nos permite ver o seu fundo. Porém, há outros momentos em que a superfície e o fundo do lago estão 
perfeitamente tranquilos, sendo possível vermos tudo com clareza. Algo sucede connosco, quando 
desfrutamos da paz que nos é propiciada pelo Espírito Santo, que nos confere a certeza de que estamos 
a tomar a decisão correcta. Essa paz tão maravilhosa, que não podemos compreender em toda a sua 
profundidade é a nossa salvação em cada passo que precisamos de dar. Quando colocamos sobre Ele 
os nossos pensamentos, sendo Ele o Deus da paz, então experimentamos a paz de Deus. “Tu 
conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti; porque ele confia em ti” (Isaías 26:3). 
     Se é uma pessoa de paz, reconhecerá que não tem direito de agir como quiser. A paz com os seus 
semelhantes pode requerer a sua compreensão ou disposição para mudar de atitude sempre que houver 
diferenças pessoais. Com frequência, a situação ou circunstâncias podem não conduzir a um 
relacionamento pacífico, quando alguém sempre insistir para que as coisas sejam feitas só para o 
satisfazer. Os crentes mais maduros aprendem a respeitar e aceitar as diferenças e características 
próprias das outras pessoas, especialmente quando elas fazem parte do corpo de Cristo. A passagem de 
Efésios 4:3-4 enfatiza exactamente isso: “Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. 
Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa 
vocação”. 
     Um vínculo também pode ser entendido como um nó, um laço, uma cadeia, uma fusão. Não 
podemos fazer aquilo que queremos, sem ter em consideração os outros membros do corpo de Cristo. 
“Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual, também, para o que é dos outros” 
(Filipenses 2:4). “Ninguém busque o proveito próprio, antes, cada um o que é de outrem”                            
(1 Coríntios 10:24). O crente que diz o que bem entende, que vai para onde quer, que se comporta 
conforme lhe dá na cabeça, sem considerar a sua elevada chamada, bem como os outros membros do 
corpo de Cristo, nunca encontrará a paz, porque estará a perturbar a unidade do corpo de Cristo. 
“Porque, também, o corpo não é um só membro, mas muitos” (1 Coríntios 12:14). Algumas vezes, a paz 
exige que o crente diga “não” para si mesmo, no interesse da colectividade cristã. 
     A paz com os nossos semelhantes algumas vezes também exige que sejamos pacificadores. No seu 
sermão da montanha, Jesus disse: “Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados 
filhos de Deus” (Mateus 5:9). É comum ouvirmos dizer que alguém é um perturbador da paz. Porém, 
quantas vezes ouvimos dizer que um membro do corpo de Cristo é um pacificador? O facto de que 
somos crentes não garante que sempre estejamos em harmonia uns com os outros. Quando surgem 
conflitos no seio do corpo de Cristo, o papel dos crentes pacificadores é encontrar uma solução 
razoável, devolvendo aos envolvidos a paz e, o companheirismo. 

 
A Paz Com os Homens 
 
     “Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens” (Romanos 12:18). A paz 
que o Espírito Santo nos confere, é primeiro que tudo dirigida para cima, na direcção do Senhor Deus; 
depois dirige-se para dentro, na direcção de nós mesmos; e, finalmente, dirige-se para fora, na 
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direcção dos nossos semelhantes. Precisamos de fazer conforme diz Pedro: “... busque a paz, e siga-a” 
(1 Pedro 3:11). Dois verbos, “buscar” e “seguir” são usados nesse versículo, um reforçando o outro. 
Isso indica que precisamos de participar activamente na busca da paz. É melhor cavar outro poço em 
procura de água, conforme fez Isaque (Génesis 26:19-22), do que entrar em conflito com alguém.  

 
 
 
 
 

 
7. Complete as frases em baixo, relacionadas com a nossa paz com Deus: 
 
a) A paz com Deus é-nos concedida no momento da nossa ___________________________________ 
 
b) Reconciliar-se significa ____________________________________________________________ 
 
c) Deus reconciliou-nos consigo mesmo por meio de _______________________________________ 
 
d) A paz com Deus significa que fomos ______________________________________  com Deus. 
 
8. Indique os termos descritivos da paz de Deus: 
a) Paz externa. 
b) Paz interior. 
c) Um guarda que nos orienta. 
d) Vem e vai, conforme a necessidade. 
e) Resulta da paz com Deus. 
f) Uma salvaguarda que nos protege do erro. 
g) É impossível ser totalmente compreendida. 
h) Torna-se perfeita, quando confiamos em Deus. 
 
9. Complete as frases em baixo, relacionadas com a nossa paz com os nossos semelhantes: 
 
a) O homem ou a mulher que prime pela paz, considera mais os _______________________________ 
 
do que a ___________________________________________________________________________ 
 
b) A pessoa que procura manter a unidade pode ser chamado de ______________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

A PAZ ILUSTRADA 
 
Exemplos do Antigo Testamento 
Objectivo 4. Escrever princípios para a paz ilustrados em exemplos bíblicos dados. 
 
     Abraão era um homem que amava a paz. Génesis 13 fala acerca do conflito que houve entre os 
pastores de Abraão e os pastores de Ló, pelo facto de não haver terras de pastagem suficientes para 
todos os seus rebanhos e tendas. A fim de evitar o conflito, Abraão deixou de usar os seus direitos de 
pai de criação e tio, e deixou que Ló escolhesse as propriedades que queria. Mas conforme o que 
sucedeu, Abraão acabou por beneficiar da escolha feita por Ló e este sofreu muito como resultado da 
escolha feita. Aqueles que se dispõem a desistir dos seus direitos pessoais, para que a paz seja 
estabelecida, estão a seguir o princípio ilustrado por Abraão; e isso resulta em bênção para ele. 
     Isaque serve de outro exemplo de alguém que procurou a paz. Génesis 26 diz-nos que depois do 
falecimento de Abraão, Isaque seu filho, reabriu os poços de água que Abraão tinha cavado, mas que 
os seus inimigos tinham fechado, enchendo-os com terra, tornando-os sem préstimo. Os servos de 

“Bem-Aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus” (Mateus 5:9). 
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Isaque abriram então um novo poço, mas os seus adversários disseram que o poço novo não lhe 
pertencia. Os servos de Isaque abriram então um segundo poço, e os inimigos de Isaque continuaram a 
protestar. Perante isto, Isaque simplesmente continuou e abriu um terceiro poço. E, desta vez, os seus 
adversários não se opuseram e deixaram-no em paz. Pouco tempo depois disso, Deus apareceu a 
Isaque e renovou as promessas que lhe fizera. E foi assim que Isaque aprendeu que manter a paz é 
mais importante do que seguir a nossa própria vontade. 
     Daniel, o profeta, foi lançado na cova dos leões e, no entanto, foi capaz de dormir ali em paz a 
noite inteira, sem qualquer temor, porquanto confiava em Deus. Daniel já tinha aprendido que, 
confiando no Senhor em todas as circunstâncias, ele teria paz. O texto de Salmos 91:15 dá-nos a 
certeza de que o Senhor estará connosco quando estivermos em alguma dificuldade: “Ele me invocará e 
eu lhe responderei; estarei com ele na angústia; livrá-lo-ei, e o glorificarei”. Se reivindicarmos o 
cumprimento dessa promessa divina, então desfrutaremos da mesma paz que Daniel teve, mesmo em 
tempos de grandes dificuldades ou do mais intenso sofrimento. 
     As tribos de Israel foram abençoadas com a paz (Números 6:24-26). Porém, enquanto 
conquistavam a Terra Prometida, houve ocasiões em que surgiu conflito e discórdia entre eles. Sempre 
que o povo de Israel gozava de paz interna, essa nação fazia grandes progressos. Por outro lado, 
sempre que explodiam conflitos, os israelitas só se destruíam mutuamente. O princípio ensinado nesta 
ilustração é que sempre que surge a desarmonia e a dissensão entre as pessoas, isso serve só para 
impedir o progresso. 
 
10. Escreva um princípio relacionado com a paz, com base em cada um desses exemplos extraídos do 
Antigo Testamento. Em seguida, compare as suas respostas com as sugestões que damos, na secção de 
respostas, no fim desta lição. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Exemplos do Novo Testamento 
Objectivo 5. Identificar afirmações verdadeiras relativas à importância da paz com base em exemplos 
extraídos do Novo Testamento. 
 
     O nosso Senhor Jesus é chamado nas profecias Príncipe da Paz (Isaías 9:6). Ele é também chamado 
o Cordeiro de Deus (João 1:29). Ora, o cordeiro é um animal que simboliza a paz. De facto, Jesus é o 
Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo (Apocalipse 13:8). A primeira mensagem 
anunciada, depois do nascimento de Jesus, foi uma mensagem de paz (Lucas 2:14). Quando Jesus 
enviou os primeiros pregadores cristãos, orientou-os para que pregassem a paz (Lucas 10:5).  
     O próprio Jesus Cristo é a nossa paz e Ele pregou a paz (Efésios 2:14-17). Na cruz, Jesus foi o 
nosso mediador entre Deus e o homem, tendo estabelecido a paz (1 Timóteo 2:5). A paz é o régio 
legado de Jesus aos que Lhe pertencem (João 14:27). Ele não teve berço, barco, jumento ou túmulo 
neste mundo, porém, tinha a paz para conceder aos homens. Os Seus discípulos receberam o Espírito 
Santo no dia de Pentecostes porque estavam todos reunidos em paz, unidade, submissão ao soberano 
controlo do Espírito (Actos 1:14). 
     A Igreja primitiva ilustra o facto de que o crescimento é muitas vezes um dos mais benditos 
resultados da paz. É verdade que algumas vezes a Igreja cresce em períodos de aflição; mas os 
períodos de tranquilidade dão-lhe a oportunidade de recuperar forças e de ampliar o seu alcance. A 
Igreja primitiva fez bom uso dos seus períodos de tranquilidade e paz: “Assim, pois, as igrejas em toda 
a Judeia, e Galileia e Samaria tinham paz, e eram edificadas; e se multiplicavam, andando no temor do 
Senhor e na consolação do Espírito Santo” (Actos 9:31).  
     A paz unifica e reforça – ela cria um poderoso laço entre os crentes que não se parte enquanto a paz 
reinar. Diz o texto de Eclesiastes 4:12: “... o cordão de três dobras não se quebra tão depressa”. Porém, 
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essas três dobras precisam de estar entrelaçadas, formando um único cabo. A paz do Espírito Santo 
efectua precisamente isso, dando-nos forças espirituais. Diz-nos a passagem de Isaías 30:15: “... no 
sossego e na confiança estaria a vossa força...”. 
     As sete igrejas da Ásia receberam de Jesus Cristo uma mensagem que começou com a Sua bênção 
de graça e paz sobre todos os fiéis daquelas comunidades cristãs (Apocalipse 1:4). Ora, a graça e a paz 
são fundamentais para a Igreja, conforme já antes referimos: a graça é a boa-vontade do Pai para 
connosco, bem como a Sua boa obra em nós; e a paz é a evidência ou garantia de que essa graça nos 
foi conferida. Não pode haver verdadeira paz sem a graça de Deus; portanto, onde há a graça divina, 
segue-se também a paz. 

 
11. Examine os versículos bíblicos citados a seguir e procure encontrar as palavras usadas nas 
saudações das epístolas para sete diferentes igrejas e para quatro pessoas: Romanos 1:7; 1 Coríntios 
1:3; 2 Coríntios 1:2; Gálatas 1:3; Efésios 1:2; Filipenses 1:2; Colossenses 1:2; 1 Tessalonicenses 1:1; 2 
Tessalonicenses 1:2; 1 Timóteo 1:2; 2 Timóteo 1:2; Tito 1:4; Filemom 3; 2 João 3; 3 João 14. Que 
saudações encontramos em cada um desses casos? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
12. Indique as afirmações VERDADEIRAS, relacionadas com exemplos sobre a paz: 
a) O exemplo da vida de Jesus ilustra o valor que Ele conferia à paz na vida de um crente. 
b) A paz é essencial antes de se poder experimentar a graça divina. 
c) A graça refere-se à boa vontade de Deus e a paz refere-se à certeza de que a graça foi recebida.  
d) A Igreja primitiva desfrutava de paz todo o tempo.  
e) Jesus não só anunciou a paz, mas também instruiu os Seus discípulos para que pregassem a paz.  
f) A paz ajuda o crente a crescer, porque unifica e reforça.  
g) Uma igreja local não pode crescer em tempos de dificuldades ou de sofrimentos. 
h) Uma das evidências da importância da graça e da paz é que o Novo Testamento contém muitas    
    saudações que incluem essas bênçãos. 
 
Paz Como um Rio 
Objectivo 6. Citar quatro maneiras pelas quais um rio pode ser comparado com a paz que 
experimentamos através da presença do Espírito Santo em nós. 
 
     Duas vezes, no livro de Isaías, encontramos a expressão paz como um rio. “Ah! se tivesses dado 
ouvidos aos meus mandamentos! Então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do 
mar” (Isaías 48:18). “... Eis que estenderei sobre ela a paz, como um rio...” (Isaías 66:12). 
 
     Nas passagens em cima, o próprio Senhor compara a Sua paz a um rio que pode abençoar o Seu 
povo e as suas terras. Diversas lições podem ser extraídas dessa comparação, conforme veremos a 
seguir: 
 
1. Um rio fala de extensão, de propagação. Faz parte do propósito de Deus que a Sua paz impere,     
    se estenda por toda a parte. 
2. Um rio fala de poder. Imensas hidroeléctricas são construídas para aproveitar a extraordinária  
    energia das águas de um rio, energia essa usada para muitos propósitos. Há um enorme poder na paz  
    de Deus. 
3. Um rio fala de plenitude. Um rio tem abundância de água. Quando Deus compara a Sua paz com 
    um rio, certamente Ele também se refere à abundância, à plenitude. 
4. Um rio fala de vida. Cidades surgem perto de rios, pois um rio significa alimentos, água, irrigação, 
    plantações e navegação. Todo o rio tem em si mesmo vida animal e aquática abundante. 
5. Um rio fala de avanço. As suas águas estão sempre a avançar, e a vencer os obstáculos existentes no  
    seu trajecto. 
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     Jesus ensinou que o Espírito Santo no interior de um crente se assemelharia a um rio de águas 
vivas: “... rios de água viva correrão do seu ventre” (João 7:38). O Espírito Santo desenvolve em nós o 
fruto da paz, resultando isso em plenitude, vida, poder, força e vitória! 

 
13. Apresente quatro maneiras pelas quais um rio pode ser comparado com a paz que experimentamos, 
quando contamos com a presença interior do Espírito Santo. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Tem na sua vida esse fruto do Espírito, a paz? Os versículos que damos a seguir mostram como 
poderá obtê-la: 
 
1. Aceite Cristo na sua vida. “Porque ele é a nossa paz...” (Efésios 2:14). 
 
2. Conheça Deus e ponha-se sob o Seu controlo. “Une-te, pois, a ele (Deus), e tem paz...” (Job 22:21). 
 
3. Confie em Deus com todo o seu coração. “Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti;  
    porque ele confia em ti” (Isaías 26:3). 
 
4. Ame a Palavra de Deus. “Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço”  
    (Salmo 119:165). 
 
5. Viva em rectidão. “E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança, para  
    sempre” (Isaías 32:17). 
 
     Nesta unidade de estudo, considerámos três aspectos do fruto do Espírito: o amor, a alegria e a paz. 
Esses aspectos do fruto do Espírito relacionam-se com Deus. Na próxima unidade de estudo 
examinaremos outros aspectos do fruto do Espírito como a paciência, a gentileza e a bondade, os quais 
se relacionam com os nossos semelhantes. Que o Senhor o abençoe, aumentando a sua compreensão, 
enquanto continua os seus estudos. 
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Auto-Teste 
 
ESCOLHA MÚLTIPLA – Escolha a melhor resposta ou as melhores respostas para cada pergunta. 
 
1. Quais destas características identificam aspectos da paz espiritual? 
a) Tranquilidade interior. 
b) Tranquilidade exterior. 
c) O alívio de um período de calma. 
d) Os tranquilizantes. 
e) A segurança ou confiança. 
f) Um espírito manso. 
g) Uma distracção repousante. 
 h) O sentimento de bem-estar espiritual. 
i) A unidade ou harmonia. 
j) Uma protecção ou guarda. 
j) A ajuda de um psicólogo. 
 
2. De acordo com Horton, quais são as duas características necessárias, juntamente com a paz, para 
que haja o desenvolvimento dos outros aspectos do fruto do Espírito? 
a) Gentileza e bondade.  
b) Amor e auto-controle.  
c) Amor e alegria. 
d) Fidelidade e alegria. 
 
3. O que é que Jesus apresentou como provas de que uma pessoa faz parte do reino de Deus? 
a) Paz, santidade e auto-domínio. 
b) Justiça, paz e alegria. 
c) Comer e beber em paz. 
d) Liderança, força e poder. 
 
4. A palavra hebraica shalom, que significa “paz”, também se refere a: 
a) justiça. 
b) graça. 
c) ser completo, plenitude. 
d) reino de Deus. 
 
5. Na parábola de Mateus 13:1-8, sobre o semeador, qual dos elementos a seguir influiu no resultado     
da colheita? 
a) O solo. 
b) A semente. 
c) O semeador. 
d) Os ventos que sopravam. 
 
6. Um importante principio que podemos aprender, com base nessa parábola é o seguinte: 
a) aqueles que proclamam o evangelho de Cristo devem manifestar a paz. 
b) aquele que não tiver boa educação nunca poderá compreender o evangelho. 
c) não nos devemos desviar pelo efeito dos ventos de doutrinas que nos querem desencaminhar. 
d) o evangelho produz bons resultados, mesmo quando não há paz. 
 
7. A paz de Deus refere-se a 
a) sermos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. 
b) sermos pacificadores. 
c) termos a paz interior para nos defender. 
d) uma paz que não podemos conhecer inteiramente, enquanto Cristo não vier estabelecer o Seu reino. 
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8. A paz com Deus refere-se 
a) à liberdade juntamente com o medo. 
b) a reconciliarmo-nos com Deus por meio de Jesus Cristo.  
c) a sermos pacificadores. 
d) a termos a paz interior para nos defender. 
 
9. A ilustração de Abraão e Isaque faz-nos lembrar que fazemos parte do reino de Deus e que devemos     
considerar a paz como algo mais importante do que 
a) a verdade. 
b) os direitos dos outros. 
c) os nossos próprios direitos. 
 
10. Visto que a paz de Deus no nosso interior nos concede plenitude, vida e poder, o Senhor       
compara-a no livro de Isaías: 
a) a um rio. 
b) ao vento. 
c) a uma casa forte. 
d) a águas tranquilas. 
 
     Esta é a última lição da Primeira Unidade. Depois de ter concluído o auto teste, faça a revisão das 
lições 1 a 4, em seguida responda às perguntas do primeiro exame da Unidade. 
 
 
 
Respostas às Perguntas do Estudo 
 
7. a) conversão ou salvação 
    b) ser levado de volta. 
    c) Cristo (na Sua morte). 
    d) reconciliados, conduzidos de volta para Deus. 

1. Aqueles que viverem desse modo não herdarão o reino de Deus. 
 
8. b) Paz interior. 
    c) Um guarda que nos orienta. 
    e) Resulta da paz com Deus. 
    f) Uma salvaguarda que nos protege do erro.  
    g) É impossível ser totalmente compreendida.  
    h) Torna-se perfeita, quando confiamos em Deus. 
 
2. Está dentro do crente. 
 
9. a) Outros; a si mesmo.   
    b) Pacificador. 
 

3. Ele tem a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. 

10. Eis as nossas sugestões: 
Abraão: Nunca seremos perdedores se desistirmos dos nossos próprios direitos, para mantermos a paz. 
Isaque: É melhor mantermos a paz do que fazer as coisas correrem a nosso favor, mesmo quando  
     temos razão.  
Daniel: Se confiarmos em Deus, sem qualquer temor, gozaremos da paz, não importando quais sejam  
     as nossas circunstâncias. 
As tribos de Israel: Se houver contendas e conflitos entre as pessoas, provavelmente isso impedirá o  
     progresso espiritual. 
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4. a) 3. Segurança ou confiança.  
b) 3. Segurança ou confiança.  
c) 2. Unidade ou harmonia (acordo).   
d) 1. Tranquilidade (grande calma)  
e) 1. Tranquilidade (grande calma).  
f) 2. Unidade ou harmonia (acordo). 
 
11. Graça e paz. 
 
5. Deus, outros crentes, alegria. 
 
12. a) V         b) F (a graça vem primeiro)         c) V         d) F         e) V         f) V         g) F         h) V 
 
6. A sua resposta pode ser semelhante a esta: 
a) Graça e paz: A graça é o favor com que Deus nos contempla, e a paz é a certeza de que recebemos  
    a graça de Deus. 
b) Amor e paz: Onde houver amor, também há a paz; em primeiro lugar, devemos amar Deus e fazer a 
paz com Ele; e depois devemos amar-nos uns aos outros e vivermos em paz uns com os outros. 
c) Santidade e paz: Por meio da paz e da unidade poderemos obter mais facilmente a santidade,  
    estando assim preparados para a vinda do Senhor. 
d) Justiça e paz: É no indivíduo pacífico que o Espírito Santo opera, para produzir a justiça. 
e) Justiça, alegria e paz: Todas estas características são elementos do reino de Deus dentro de nós – a  
    justiça refere-se ao nosso relacionamento com Deus; a alegria refere-se ao nosso relacionamento  
    connosco mesmo e à nossa alegria no Espírito; e a paz refere-se ao nosso relacionamento com o  
    próximo. 
f) Confiança e paz: Deus prometeu conservar em paz perfeita aqueles que n’Ele confiam e que têm as  
    suas mentes fixadas sobre a Sua pessoa. 
g) Vida e paz: Aquele que é controlado pelo Espírito Santo pode desfrutar da paz, porque tem a  
    certeza da vida eterna. 
 
13. A sua resposta poderá ser: Um rio estende-se e a paz procura estender-se a toda a parte. Um rio 
provê poder e a paz conduz-nos ao poder espiritual. Um rio tem abundância de água e nós podemos 
desfrutar de paz abundante, por meio da presença do Espírito Santo connosco. Um rio transmite vida e 
a promessa de vida eterna traz-nos paz. Um rio  avança sempre para a frente e a paz ajuda-nos a 
avançar, com força e vitória, no nosso serviço cristão. 
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Unidade 2 
O FRUTO DO ESPÍRITO 

EM RELAÇÃO AOS 
OUTROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


