
 

 

 
 
Segundo um conhecido jornal, Elizabeth Taylor disse certa vez: 
“Deus sabe que eu tentei: eu tentei fama, comida, homens, 
drogas e bebidas, mas nunca consegui encontrar paz”. A história 
continuava dizendo que Taylor, olhando para a sua mãe que 
dormia, às vésperas de sua morte, disse com tristeza: “Talvez a 
morte seja a única paz”. 
 

Seis semanas antes de sua morte, Elvis Presley foi entrevistado 
por um repórter que perguntou, “Elvis, no começo de sua 
carreira você disse que queria três coisas da vida: ser rico, ser 
famoso e ser feliz. Você é feliz, Elvis?”. Ele respondeu, “Não, eu 
me sinto terrivelmente sozinho”. 
 
Parece que riqueza, fama, pretensos amigos e até juventude e 
saúde não necessariamente trazem paz e felicidade. Elizabeth 
Taylor e Elvis Presley tinham tudo isso, mas não tinham paz e 
felicidade! 
 
E eles não são exceção. O mundo está cheio de pessoas ricas e 
famosas que se sentem sozinhas e extremamente infelizes. O 
número de pessoas que cometem suicídio, muitas delas jovens, 
no auge de suas vidas, só aumenta. Solidão e depressão são 
problemas diagnosticados com cada vez mais freqüência. Os 
pobres e os doentes não são os únicos afetados por solidão, 
medo, depressão e ansiedade. Homens e mulheres, ricos e 
pobres, jovens e idosos, em todo o mundo, buscam felicidade e 
paz. Infelizmente, poucos encontram. 
 
Por quê? Por que não conseguimos encontrar paz e felicidade? 
Qual é o problema? O problema é a nossa separação de Deus. 
 
A Bíblia confirma essa separação: “naquela época vocês estavam sem 
Cristo (...) sem esperança e sem Deus no mundo” (Efésios 2:12). Esse 
problema da separação afeta toda a humanidade “pois todos 
pecaram e estão destituídos da glória de Deus” (Romanos 3:23). Nós 
somos, por natureza, criaturas pecadoras, distantes do Santo 
Deus. O problema do pecado deixa todos nós com um vazio que 
precisa ser preenchido. 
 



 

 

Pascal, o grande matemático, disse: “Em cada um de nós existe 
um vazio que tem o formato de Deus e precisa ser preenchido”. 
Como ultrapassar a barreira do pecado? A solução para esse 
problema deve vir de Deus, pois cada um de nós já pecou. A 
solução de Deus é Jesus Cristo, que é o “Princípe da Paz” (Isaías 
9:6). A palavra usada em hebreu é “Sar Shalom” e tem um 
sentido muito mais amplo que o termo “paz”. Ela não só 
significa ausência de guerra ou conflito, mas inclui prosperidade, 
bem-estar, harmonia, paz no coração e paz com Deus. É a 
perfeita condição do homem.  
 
Podemos ler sobre a solução de Deus em Sua Palavra. “Porque 
Deus tanto amou o mundo (eu e você) que deu o seu Filho Unigênito 
para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna” 
(João 3:16). Deus fez a parte dEle para alcançar você. Ele quer 
que você tenha paz, alegria e vida eterna. Você tem paz e 
alegria? Ou dúvidas e medos têm tomado conta de sua vida? 
 
Se o que você está procurando é felicidade, alegria e paz, você só 
vai encontrar em Jesus Cristo que morreu para cada um de nós. 
Ele quer que você tenha paz duradoura e vida eterna. Você pode 
fazer as pazes com Deus agora mesmo pedindo que Ele entre em 
seu coração e na sua vida. 
 
Você pode fazer isso orando assim: 
 
“Querido Jesus, eu preciso de ajuda. Por favor, me ajude. Eu sou 
um pecador e eu preciso colocar a minha vida em ordem, mas eu 
sei que não posso fazer isso sozinho. Eu já tentei várias vezes e 
falhei em todas elas. Por favor, perdoe os meus pecados e me 
ajude a começar de novo. Eu acredito que Você me ama e 
morreu por mim. Entre na minha vida e seja meu Senhor e 

Salvador. Eu preciso de Sua força e paz. Eu entrego minha vida e 
tudo o que eu sou. E agora acredito que meus pecados foram 
perdoados e minha alma foi salva. Amém”. 
 
Se você orou e quer que Jesus Cristo seja seu Senhor e Salvador 
ou se você quer ler mais a respeito, por favor escreva para o 
endereço abaixo. 
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