
BUSCANDO EXCELÊNCIA NOS RELACIONAMENTOS 

Vivendo a paz 

 

A vida é feita de relacionamentos: no lar, na igreja, na escola, no trabalho, no lazer, na 
sociedade. 

 

O evangelho da paz 

A palavra paz, em sua singeleza, encerra o verdadeiro anelo de toda a humanidade. 
O Novo Testamento usa a palavra “eirene” para falar de paz. “Eirene” significa paz, 

envolvendo ordem, segurança, concórdia, felicidade, isenção de ódio e estragos de guerra. 
Como se vê, a paz revela algo completo, abrangente, que implica, tanto em realidades 
subjetivas, como muitas objetivas. 

A paz, que é uma das virtudes do fruto do Espírito (Gl 5.22), é tanto interior, como exterior, 
manifestando-se na objetividade dos nossos relacionamentos.  

Muitos confundem paz com passividade. Se há uma realidade que exige muita atividade, 
esta é a paz. Nas bem-aventuranças, o Senhor Jesus Cristo afirmou que são bem-
aventurados os pacificadores (Mt 5.9). Ora, pacificadores não são os que se colocam numa 
condição distante, fria, alheia, mas são os que efetivamente fazem a paz. O que implica em 
ação.  

O Evangelho tem por objetivo proclamar e estabelecer a paz (Is 52.7; Ef 2.13-18). 
 

Paz com Deus 

A paz, que é uma das virtudes do fruto do Espírito, se revela em três dimensões: é paz 
do homem consigo mesmo, é paz do homem com os demais seres humanos, mas, acima 
de tudo, é paz do homem com Deus.  

A humanidade se encontra em estado de guerra contra Deus. É a rebeldia manifestada 
por meio da introdução do pecado no mundo. A declaração de guerra foi marcada pela 
desobediência (Rm 5.19). A consequência fatal foi a morte. Guerra e morte são parceiros 
inseparáveis. Onde um está, o outro certamente estará, também.  

Mas há uma outra dupla inseparável: paz e vida. Jesus afirmou perante os seus 
discípulos: “Deixo-vos a paz” (Jo 14.27). Com isto, ele estava deixando uma herança muito 
preciosa. E, de fato, trata-se de uma herança inigualável, porque não diz respeito, apenas, 
a um bem estar, a um estado de espírito, mas a uma genuína relação com Deus.  

Por isso, Cristo acrescentou: “deixo-vos... a minha paz”, numa clara distinção de qualquer 
outro tipo de paz que se possa imaginar. Fundamentalmente, o que estamos falando aqui 
é de uma paz que põe fim à guerra entre o homem e Deus, e cujas consequências mudam 
o nosso pensar e o nosso agir de uns para com os outros.  

Assim, a paz estabelece o clima de reconciliação, pois, “Deus estava em Cristo 
reconciliando consigo o mundo” (2 Co 5.19). Reconciliação implica em superação de 
barreiras, em ultrapassar limites, em construir um novo relacionamento.  

A reconciliação realizada por Cristo possibilitou que os inimigos irreconciliáveis, ou seja, 
o homem e Deus fossem reconciliados um com o outro, por meio da paz operada pelo 
Senhor. Igualmente, a paz está firmada na obra da justificação (Rm 5.1). A justificação é 
o ato declaratório da parte de Deus, pelo qual ele imputa sobre os que creem a justiça de 
Deus. 

 

Paz interior 

“Tu, SENHOR, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme; porque ele 
confia em ti” (Is 26.3). 



Da paz com Deus resulta uma paz no íntimo, no coração, no interior daquele que tem 
experimentado a graça e o amor de Deus. A paz com Deus é o princípio de tudo, mas não 
o fim. Ela oferece a base para que efetivamente haja paz em nossos corações.  

É a paz que ultrapassa a compreensão humana comum, por isso, dela se diz que “excede 
todo o entendimento” (Fp 4.7). De fato, esta paz escapa à lógica a qual estamos 
acostumados, pois, ela ganha maior vigor em meio aos conflitos.  

Por ser uma paz da alma, ela não está circunscrita a situações imediatas ou condicionada 
a eventos sempre positivos.  

Muitos não se encontram em paz porque carregam o pesado fardo dos seus próprios 
pecados; vivem remoendo os seus equívocos. Vivem armazenando no coração um 
desagradável remorso que acarreta enfermidades de toda a ordem.  

A paz de Deus está solidificada sobre a certeza do perdão dos pecados. Cristo “perdoou 
os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós” (Cl 2.13-14). Ora, 
se há uma coisa que não nos deixa em paz é dívida. Em se tratando de dívida espiritual, 
muito mais. O crente, porém, recebeu a operação misericordiosa de Deus, que em Cristo, 
cancelou toda a nossa dívida espiritual. A certeza do perdão propicia alívio, pois, pesado é 
o fardo do pecado. Cristo carregou no madeiro toda a nossa enfermidade espiritual (Is 53.4-
5). 

De um lado, a certeza do perdão nos traz segurança e paz diante de um passado de 
tristeza e pecaminosidade. De outro, a paz de Deus trabalha em nós, dando-nos aquela 
indispensável convicção dos caminhos do Senhor a cada passo que damos.  

Nossa vida é feita de escolhas e decisões. A todo momento somos instados a optar por 
determinado caminho. Então, qual caminho escolher? Temos a orientação da Palavra de 
Deus; ela é clara e objetiva, de tal sorte que não haverá contradição (Sl 25.12; 119.105). 

 

Paz com todos 

A paz deve ter efeito completo. Ela é paz com Deus; ela é paz interior, ou seja, conosco 
mesmos; e, finalmente, ela se apresenta numa dimensão horizontal, sendo paz com o nosso 
próximo. Muitos cultivam uma paz interior, deixando de lado o seu desenvolvimento com o 
próximo. Outros, ainda, se gabam de um exclusivo relacionamento com Deus, nada 
obstante, o espírito de beligerância que desenvolvem em relação ao seu semelhante. A fé 
deve ser expressa em nossas relações pessoais e públicas. 

Não há propriamente uma ordem cronológica no desenvolvimento desta tríplice paz. Há, 
sim, uma ordem lógica: a paz com Deus propicia a paz interior, a qual nos torna habilitados 
a desfrutar a paz com os homens.  

É bom lembrar que a paz exige esforço e determinação (Sl 34.14; 1 Pe 3.11). 
Este empenho pode ser claramente vislumbrado numa atitude de permanente vigilância. 

Vigilância em nosso falar, pois, muito do que dizemos pode provocar atritos; seja esta a 
nossa constante oração: “Põe guarda, SENHOR, à minha boca, vigia a porta dos meus 
lábios” (Sl 141.3). 

Vigilância, também, em nosso agir. Fomos constituídos em luzeiros neste mundo 
tenebroso (Fp 2.15). Por isso, “no que depender de nós, tenhamos paz com todos os 
homens” (Rm 12.18). E se observarmos bem, depende muito mais do que imaginamos. 

Mas resta uma questão: Por causa da paz, não temos o direito de divergir? Até mesmo 
para que se faça justiça? A paz pode pactuar com a injustiça? 

Evidentemente que a paz não colabora com a injustiça; ao contrário, ela é fruto da justiça 
(Is 32.17). No entanto, o verdadeiro tom da justiça será oferecido pela própria paz. Por isso 
se diz: “Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração” (Cl 3.15). A paz, que é uma das 
virtudes do fruto do Espírito, promove a justiça, sem promover a guerra. 

 
 



Desafios da paz 

Jesus é o Príncipe da Paz (Is 9.7). Deus fez a paz por meio de Cristo (2 Co 5.19). Tudo 
o que precisamos para desfrutar plenamente a paz encontra-se ao nosso alcance. Por que, 
então, temos tanta dificuldade de experimentar uma paz completa, especialmente, nos 
relacionamentos interpessoais? 

Atentemos para esta solene advertência da Palavra de Deus: “Se possível, quanto 
depender de vós, tende paz com todos os homens” (Rm 12.18). Estão escondidos nesta 
passagem quatro grandes desafios que precisam ser enfrentados no objetivo de 
vivenciarmos a paz em plenitude. 

 
1º Desafio: Superarmo-nos a nós mesmos 
“Quanto depender de vós”, pode parecer uma desculpa, afinal, nem sempre depende 

de nós. No entanto, na prática, depende muito mais do que geralmente admitimos. Nossa 
cooperação para incentivar o ambiente de paz deve estar sempre alerta. Ao menor 
descuido, podemos fazer um “gol contra”! 

De nossa parte, algumas barreiras devem ser vencidas. Às vezes nossa intolerância 
pautada em princípios religiosos trabalha mais pela guerra do que pela paz. Não estamos 
sugerindo a fragilização dos nossos valores. Mas em que medida podemos ser firmes em 
nosso testemunho sem tornarmo-nos intolerantes para com o nosso próximo? 

Que dizer, então, do perfeccionismo que não nos permite aceitar qualquer coisa que seja 
diferente de nosso gosto pessoal? É uma barreira a ser vencida, também.  

Não vamos nos esquecer também, da barreira imposta por nossa incapacidade de 
perdoar e de suas consequências na forma de amargura e ressentimento. São realidades 
que estão ao nosso alcance para serem resolvidas. Portanto, estão sob a nossa 
dependência. E, se depende de nós, cooperemos para a efetivação da paz. 

 
2º Desafio: Não desistir nunca 

De fato, mesmo fazendo o que nos diz respeito, a paz pode não prosperar de imediato, 
pois poderá depender de outrem. Neste caso, não pensemos que já fizemos tudo o que 
estava ao nosso alcance. Cabe, ainda, perseverar. 

Perseverar no ouvir mais do que falar (Tg 1.19). Quanto de polêmicas e conflitos não 
teríamos evitado se tivéssemos ouvido um pouco mais o que os nossos interlocutores 
tinham a dizer! 

 
3º Desafio: Não ser seletivo 

Não adianta ter paz com alguns e não se esmerar em cultivar a paz com todos. O 
mandamento é “paz com todos os homens” sem acepção de pessoas (Tg 2.1). Não 
podemos e não devemos escolher determinadas pessoas com quem cultivar a paz em 
detrimento de muitas outras que não serão motivo de nossa atenção.  

 
4º Desafio: Crer no Deus para quem não há impossíveis 
“Se possível”. Esta expressão implica que muitas vezes para nós não é possível, mas 

não significa que não seja possível para o Senhor Deus (Lc 1.37). Por isso, ousamos orar 
pela paz de um lar em grave crise. Cultivamos a paz contra todas as possibilidades, por que 
o Senhor pode todas as coisas.  

O viver excelente não se constitui numa experiência autônoma, exclusivista, se não, num 
viver em harmonia com todos. É impossível desfrutar de uma vida plena, a não ser, em 
doce e santa comunhão com os outros. 
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