
 

A BÊNÇÃO DA PAZ 

Quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação: “Que a paz esteja 

nesta casa!” Lucas 10.5 

 Estamos iniciando nossa campanha de evangelização e já nos deparamos 

com a orientação de Jesus do versículo acima, especialmente sua expectativa de 

que todos nós estejamos engajados nessa missão. Ele diz “Quando entrarem 

numa casa…”, ou seja, há um anseio no coração de Cristo de que seus discípulos 

participem ativamente de seu projeto de redenção da humanidade, e a campanha 

CASAS DE PAZ é uma estratégia útil e eficiente para esse propósito. Observem 

que Jesus não disse “Se entrarem numa casa…”. Não! Ele está contando com 

todos nós para que, juntos, entremos em lares propagando a Sua paz. Ele 

disse:  “— 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.” João 14.27 

Que mensagem poderosa, não é mesmo? Apesar dessa promessa 

impressionante feita por nosso Senhor, muitos crentes, de maneira 

surpreendente, ainda não experimentaram essa paz em suas vidas e corações. 

Continuam apegando-se aos problemas, deixando-se guiar pela “paz que o 

mundo dá” como se estivessem realmente subjugados pelas lutas da vida. São 

pessoas que não entenderam um princípio importante: Paz não é ausência de 

lutas, mas é desfrutar da presença de Cristo em meio a todas elas. As lutas 

sempre virão, mas é a certeza de que não passamos por elas sozinhos que enche 

nosso coração de paz.  

Como anda o seu coração? Certamente você tem passado por lutas, mas 

seu coração está em paz? Não qualquer paz, mas a paz de Cristo, de Sua 

presença e cuidado consolam sua alma durante esses momentos sombrios? 

Apesar de sermos tão ativos no ministério de adoração da nossa igreja, 

não estamos imunes às intempéries da vida. São doenças, desemprego, 

falecimentos, desentendimentos familiares e tantas outras situações nas quais, 

muitas vezes, nos vemos envolvidos. Deus não tem filhos prediletos e a luta que 

a família de nosso pr. Paschoal tem vivido é prova disso. Eles são servos de 

Deus, fiéis, e ainda assim convivem com lutas diárias de saúde. Apesar disso, é 

lindo ver como Deus tem dado paz a eles… Eles descobriram o segredo da 

felicidade: a paz de Cristo. 

E você? Já desfruta dessa paz? Se não, peça oração por sua vida a seu 

líder e irmãos de ministério. Certamente Cristo cumprirá mais essa promessa em 



 

sua vida! Como desafio prático, vamos todos decorar os versículos de Filipenses 

4.6,7: 

Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o 

que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de 

Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de 

vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. 

 

Boa semana, pessoal! 

Min. Tallita Todeschini 

 


