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O Alienígena e os 
Borowskis

Um disco elétrico verde azulado 
pousou no gramado da frente 
dos Borowskis. O casal Borowski 
e seus três filhos, e seu amado 
Pug se juntaram, todos ansiosos, 
para espreitar pela janela da 
frente.

“Por que nós?” exclamou o sr. 
Borowski. “E pousou justo em 
cima das magnólias!”

“O fruto do Espírito é amor, 
alegria, paz, paciência, 

amabilidade, bondade, fidelidade,
mansidão e domínio próprio” 

Gálatas 5:22–23 (NVI).
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Foi então que um 
“shhhh” foi emitido 
pelo disco e abriu-
se uma espécie 
de entrada. Um 
ser com pernas 
saiu lentamente, 
e logo outras 
criaturas estranhas 
o seguiram. Com 
passos hesitantes, 
o alienígena 
caminhou em 
direção à janela. 
Levantando duas 
espécies de dedos, 
emitiu um som 
que dizia “eu 
venho em paz”.

*

Eu-venho-em-paz!
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Você talvez já tenha visto um filme ou desenho animado com 
uma cena semelhante a esta. Ou talvez foi algo totalmente diferente, 
outra história, mas essa mesma expressão foi usada. Desde que há 
civilização, a humanidade tem usado diferentes gestos ou palavras para 
demonstrar intenção de paz. Nos tempos da Bíblia, quando um certo povo 
era vizinho de outra tribo, eles enviavam ofertas de paz—gado e ovelhas 
de presente—para mostrar que eram 
amigáveis e não queriam guerra. Dizem 
que o aperto de mão originou-se na 
Inglaterra medieval como uma maneira de 
reis e cavaleiros demonstrarem que não 
estavam escondendo armas e não tinham 
interesse de ferir o outro. 
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Desde os tempos 
bíblicos até hoje, a 
paz tem sido uma 
necessidade básica do 
ser humano. Apesar de 
talvez não enfrentarmos 
os mesmos temores dos 
cavaleiros da Idade Média, 
ou dos Borowskis quando 
viram e se depararam 
com seres alienígenas em 
seu jardim, ainda assim, 
nenhum de nós gosta de 
sentir medo, preocupar-se 
ou temer. Queremos ter a 
certeza da paz, e apesar 
de não darmos um monte 
de apertos de mão ou não 
recebermos um “eu venho 
em paz” dos nossos piores 
medos, temos algo melhor 
que isso.
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No Evangelho de Marcos, 
ele conta a seguinte história. 
Um dia, Jesus e Seus discípulos 
estavam cruzando o Mar da 
Galileia. De repente, surgiu uma 
tempestade, e os discípulos 
começaram a ficar com medo de 
perder a vida. A tempestade era 
tão furiosa que Marcos diz que os 
discípulos pensaram que iam se 
afogar. Contudo, Jesus continuava 
dormindo, de modo que resolveram 
acordá-lO. Quando Ele acordou, 
repreendeu o clima e disse, “Paz, 
acalme-se!” E o vento e as ondas 
Lhe obedeceram. Jesus então 
voltou-Se para os Seus discípulos 
e disse: "Por que vocês estão com 
tanto medo? Ainda não têm fé?" 
(Marcos 4:40 NVI). Estão vendo? Os discípulos não tinham razão para temer. Eles estavam com Jesus. 

E assim como Jesus acalmou o mar agitado para Seus discípulos, pode acalmar 
nossas preocupações e temores. Ele também está no controle das circunstâncias!

Paz, acalmem-se!
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“shalom”. Shalom era uma bênção que as pessoas diziam ao se 
saudar nos tempos bíblicos. A paz descrita na palavra “shalom” não 
era a ausência de guerra ou conflito; era um estado de bem estar e 
prosperidade que se desejava aos seus amigos e vizinhos.A International 

Standard Bible Encyclopedia [Enciclopédia Padrão Internacional da 
Bíblia] define paz como “primeiramente ‘bem estar,’ ‘saúde’ mas 
também vem a significar ‘prosperidade,’ um bem estar geral, quando 
tudo está bem em relação tanto ao homem como a Deus.”

(http://www.internationalstandardbible.com/P/peace.html, accessed 
April 1, 2011)

Shalom!

Shalom!
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Paz é o resultado ou fruto do 
Espírito de Jesus em nossas vidas. 
Jesus nos dá bem estar, tranquilidade 
e prosperidade por causa de Quem 
Ele é, e tudo o que faz por nós:

Ele é a nossa força. (Salmo 28:8)
Ele é o nosso refúgio. (Salmo 46:1–3, 5)
Ele é razão da nossa alegria. (Atos 2:28)
Ele é nosso provedor. (Filipenses 4:19)
Ele não nos falha. (Deuteronômio 31:6)
Ele nos ama. (1 João 3:1a, Romanos 
8:35, João 3:16)

Nossa força Nosso refúgio
Nossa alegria

Provisões Não nos falhará Ele nos ama

REFÚGIO

O QUE VOCÊ 
PRECISA!

A+ 
(10) Dê-me um abraço!
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Quando você está preocupado, quer sobre fazer novas 
amizades, quer com uma prova, ou pensando se vai conseguir 
ingressar no time de futebol, não está desfrutando da paz que 
Jesus dá. Jesus prometeu, “Deixo-lhes a paz; a minha paz lhes dou. 
Não a dou como o mundo a dá” (João 14:27, NVI). Jesus sabia que o 
bem estar geral e a prosperidade duradouros—todos os significados da 
palavra paz—só podem ser encontrados nEle.

Sempre que você começar a ficar preocupado ou com medo, tome tempo 
para pensar em Jesus e nas Suas muitas promessas para encontrar 
calma e paz. Isaias explicou este princípio espiritual quando disse de 
Deus, “Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, 
porque em ti confia!” (Isaias 26:3 NVI).

Outra maneira de desfrutar da paz que Jesus nos dá 
é lendo a Palavra de Deus para que sua fé possa 
crescer. Quanto mais promessas de Deus você souber, 
mais terá a certeza da paz (bem estar, prosperidade) 
que Jesus lhe promete. Ele disse, “Eu lhes disse essas 
coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste 
mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! 
Eu venci o mundo" (João 16:33 NVI).
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Memorize:
• Eu lhes disse essas coisas para que em 
mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês 
terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu 
venci o mundo. (João 16:33 NVI)
• Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo 
propósito está firme, porque em ti confia!” 
(Isaias 26:3 NVI)

Ação: Escreva seus versículos favoritos 
deste artigo em pequenos cartões. Tenha-
os por perto para memorizá-los.

Quando for fazer algo novo, ou se 
deparar com uma situação na qual se 
sinta inseguro, pegue esses cartões de 
memorização e mantenha sua mente 
focada nas promessas de Deus.
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Em suma: Jesus nos dá paz—bem estar e 
prosperidade—que só pode ser encontrada 
nEle.


