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João 14.27 (ARA)

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 16.33 (ARA)

Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições; mas tende
bom ânimo; eu venci o mundo.
I João 4.18 (ARA)

No amor não existe medo; antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento;
logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor.
INTRODUÇÃO
Seguimos com nossa série SIMPLIFICANDO A VIDA. Lembre-se de nossa máxima: Não é simples
simplificar a vida, mas é possível! Hoje vamos um pouco mais fundo. Podemos ser bem sucedidos em
simplificar algumas áreas de nossa vida. Mas se permitirmos que o medo corra desenfreado por
debaixo da superfície, corremos o risco de ruir diante da mais leve pressão. Ou seja, simplificar a
vida significa acabar com os bolsões de medo ocultos em nossa vida. Do que você tem medo?! O que
tem afligido seu coração?
A tragédia é que o medo nos assola a tanto tempo que nem percebemos. Mas normalmente está na
base de muitas ações e reações. Pense sobre o que está no centro da sua vida: filhos,
relacionamentos, bens, trabalho, reputação, etc. Será que suas ações ligadas ao que lhe é caro,
precioso, não estão cercadas de medo? Você pode dizer que vive a paz de Deus? Ou precisa de
coragem pra se libertar? Vamos caminhar!? Vem com a gente!
LADRÕES DE PAZ - Deus criou o homem para viver em paz, experimentando o shalom. Há inúmeras
referências enfatizando o desejo divino de um mundo livre do medo e repleto de paz. E quando Deus
reina em nosso coração o medo não tem lugar (I João 4.18). Mas, se formos sinceros, identificaremos
lugares em nosso coração onde o medo domina. Onde Deus não reina! Você tem medo de que? E não
importa o quanto estamos bem exteriormente. Se o medo penetra em nosso coração, mais cedo ou
mais tarde vamos desmoronar ou agir de maneira desproporcional e impensada.
Alguns desses ladrões de paz são bem conhecidos: pressão financeira, ruptura de relacionamento,
más notícias inesperadas, fracasso moral, morte iminente ou a percepção do envelhecimento e suas
limitações… e tantos outros. Vamos pensar em alguns deles para aplicarmos a Palavra a nossa vida:
Pressão financeira – Já vimos o quanto as finanças podem complicar a vida. Isso te causa medo?
Dever, falir, não ter dinheiro, não poder comprar o que quer, ter menos do que outros… O que na
vida financeira mexe com sua paz?
Ruptura de relacionamento – Muitos vivem constantemente inseguros por causa de alguém. Já

disserem que tudo na vida se resume ao desejo de ser amado. Mas as vezes passamos dos limites por
causa do medo de não ser correspondido nesse amor. Um filho, marido/esposa, mãe/pai, amigo(a),
chefe, etc. Você teme essas coisas ao ponto de perder sua paz?
Más notícias inesperadas – Num instante, a má notícia o confronta. As águas calmas se transformam
em tsunami. A Paz se foi! Em uma cidade violenta e confusa como o RJ, más notícias são diárias. Mas
precisamos encarar o mundo com esperança. Você teme a má notícia repentina? Isso tira o seu
sono!?
Fracasso moral – As vezes cruzamos a linha do limite moral e isso nos devasta e nos tira a paz.
Prometemos não repetir, mas caímos de novo e de novo. Nos sentimos sujos e envergonhados. A paz
com Deus parece distante e perdida para sempre. Será que você consegue confiar no Deus que nos
limpa?
Morte iminente/ Envelhecimento – O medo de morrer pode ser uma prisão. A percepção das
limitações físicas e mentais, reflexos da idade, também nos levam a inconformidade e a falta de paz.
Não é fácil para a maioria perceber que tem mais anos no passado do que no futuro. Ou perceber
que é incapaz de fazer o que fazia com destreza no passado. Isso te pertuba?
A pergunta é: O que fazemos quando esses destruidores de paz chegam a nossa vida provocando
estragos? Desistimos da ideia de PAZ? Podemos viver a PAZ independente dos abalos que sofremos
na vida. Podemos lutar e reverter o jogo quando nos rendemos a Deus para que Ele reine sobre nós!
A PAZ QUE EXCEDE TODO ENTENDIMENTO
De inquieto a satisfeito: Quando Jesus se volta para seus discípulos e diz que concederia a eles a PAZ
que EXCEDE todo o entendimento. E diz isso momentos antes de ser preso e seus discípulos
dispersos. Em outras palavras, Jesus diz que, não importa o que aconteça, nem as nossas percepções
a respeito das circunstâncias, Deus ainda está no trono. E a paz se baseia não no seu julgamento,
que sempre encontrará razões para justificar o horror e o medo. Mas no julgamento de Deus. Na
certeza de que Ele jamais perdeu o controle da situação. Que Ele ainda reina!(João 16.33)
Essa é a revolução que Jesus nos apresenta. Mesmo quando eventos perturbadores atravessam
nosso caminho, mesmo sem poder explicar logicamente, podemos assegurar a todos que Deus ainda
está no controlo. E e viver a partir dessa verdade. Ainda que sejamos tidos por loucos. Ninguém
consegue explicar essa PAZ. E por isso a paz de Deus não é como a do mundo.
O mundo diz que a paz pode ser encontrada se você tiver dinheiro, reputação, bens,
relacionamentos, saúde, entre tantas outras coisas. Mas nós, embora muitas vezes tenhamos
embarcado nessas mentiras, descobrimos em Cristo a verdade de que só Ele é a nossa segurança.
Nada mais pode substituí-lo. Agostinho diz no início de seu livro Confissões: “Tu nos fizeste para ti
mesmo (ó Deus), e nosso coração fica agitado enquanto não repousa em Ti”. Não se turbe o vosso
coração, nem se atemorize. Crede em Deus!
CONCLUSÃO
Alguns medos são legítimos, ochamado medo construtivo! Ele nos ajuda a avaliar a situação com
cautela. Mas precisamos ter medo das coisas certas, e na medida certa. Jesus nos ajuda a entender
isso: “Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma; temei, antes, aquele que pode
fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo” (Mateus 10.28). Alguns medos são legítimos.
Não podemos desprezar as questões espirituais. Vivemos para eternidade, e para conduzir pessoas
para o céu, para ter um relacionamento real e diário com Jesus. Pessoas que estavam seguindo para
o inferno!

Mas, quanto aos outros medos, a Bíblia nos ensina a fazer assim: “6Não 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.7 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). Se sua preocupação está em Deus, está
no melhor lugar.
Isso não quer dizer que vamos cruzar os braços e esperar as coisas caírem do céu. Mas que vamos
continuar lutando, acreditando que Deus vai guiar nosso caminho. E que, em Deus, todas as coisas
contribuirão para o meu bem!(Romanos 8.28)
Preciso parar de dar mais importância que as coisas e pessoas tem. E voltar a dar a Deus a
importância que só cabe a Ele! E no final, acredito que há coisas, pessoas e situações que já
deveriam ter passado há muito tempo pela nossa vida, mas continuamos mantendo-as
indevidamente, a nossa própria custa. E pagamos um preço alto por isso. Pense nisso!
DESAFIO
Você consegue entregar todas as áreas da sua vida ao controle de Deus e descansar Nele. Se não,
passe essa semana orando a respeito do que lhe é difícil e lhe tira a paz. Peça a Deus para te ajudar
a encontrar Nele a PAZ nessa área!

