
A MINHA CASA É UMA CASA DE PAZ! 

 

TEXTO BASE: Jo 14:27 

 

 Jesus tem uma paz tão forte, tão intensa e tão permanente que só Ele pode nos dar. 

Quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, uma das mudanças 

que acontecem conosco de imediato, é o recebimento dessa paz perfeita que Jesus e 

somente Ele nos dá. Eu digo somente Ele porque, a paz que o mundo oferece se baseia na 

satisfação e no prazer de você conquistar ou fazer algo, por exemplo, quando você compra 

uma moto ou um carro, quando você compra ou constrói a sua casa própria, quando 

conclui a faculdade, quando entra no emprego dos sonhos, e até mesmo quando está em 

uma festa, essa paz dura apenas um pouco de tempo e logo a angustia, a ansiedade e a 

preocupação, enche o coração dessa pessoa novamente. 

 Já a paz que Jesus nos dá é diferente da paz do mundo pois ela é baseada no amor 

e esse mesmo amor é o fruto do Espirito Santo. Quando você abre o seu coração para 

Deus e o recebe como Senhor e Salvador de sua vida, o Espirito Santo também entra em 

sua vida junto com Jesus e começa a produzir dentro de nós o seu fruto, Gl 5:22 “Mas o 

fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, 

temperança.”, e por isso sentimos essa paz gostosa independente de qualquer coisa que 

estivermos vivendo. Por exemplo, mesmo que você esteja com muitos problemas, Jesus te 

dá paz de espirito para resolver todos os seus problemas.   

 

A SUA CASA É UMA CASA DE PAZ? 

QUAL É A DIFERENÇA ENTRE A PAZ QUE O MUNDO DÁ E A PAZ QUE JESUS NOS 

DÁ? 

 

Muito bem, a diferença é que a paz que o mundo dá se baseia na satisfação e no prazer de 

você conquistar ou fazer algo e a paz que Jesus nos dá se baseia no amor que é o fruto do 

Espírito Santo. E agora? Surgiu uma dúvida! 

 

ESSA PAZ QUE JESUS DÁ PARA UMA PESSOA, É PRA SEMPRE OU CORRE RISCO 

DA PESSOA PERDER ELA? 

 

Fomos chamados para vivermos uma nova vida com Jesus, e essa nova vida vivemos ela 

em nosso corpo físico, porem essa nova vida é espiritual. Veja o texto de Gálatas 5:22-26, 
22 Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, 

mansidão, temperança. 

23 Contra estas coisas não há lei. 
24 E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. 
25 Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. 



26 Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns 

aos outros.  

E vamos ver também Gálatas 6:7-8 
7 Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o homem semear, isso 

também ceifará. 
8 Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção; mas o que semeia no 

Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. 

 

Então veja bem, mesmo que uma pessoa aceite o Senhor Jesus como Senhor e Salvador 

de sua vida e recebe também o Espírito Santo que começa a produzir nesta pessoa o fruto 

do Espírito e essa pessoa não entender que de agora em diante ela precisa viver sua vida 

espiritual, ai sim ela perderá a paz que Jesus a deu. Pois não existe um meio termo, ou 

vivemos em Espírito, ou vivemos na carne. 

 

Conclusão: Jesus veio para que tenhamos vida e vida com abundancia, Jesus quer que 

você e sua família vivam em perfeita paz e em perfeita comunhão com Ele. Abra o seu 

coração e deixe o Jesus habitar ai dentro, deixa Jesus controlar suas emoções e os seus 

desejos, pois Ele é o especialista que resolve tudo! 

 
 


