


Receba a paz de Deus!
O que mais desejamos especialmente nesses tempos de tantos conflitos e turbulências é paz. Paz 
interior, paz na família, paz no mundo. No fundo o que a alma humana mais deseja é a reconciliação 
entre tudo e entre todos,  o término das desavenças e da guerra.  O ser humano está cansado dos 
conflitos, da fofoca, da inveja, da ira, das separações, do sangue, da tortura, do terrorismo, das brigas e 
dos instrumentos de destruição. Não se suporta mais a guerra entre nações, religiões, direita e esquerda, 
brancos e negros, marido e mulher, pais e filhos. Todavia a mais difícil de todas as reconciliações e a 
mais necessária é a reconciliação do homem com Deus. Esta é a reconciliação básica, a mãe de todas 
as demais reconciliações. Há um estado de separação entre o homem e Deus. Desde a queda, desde a 
primeira desobediência, desde a primeira inversão de valores. Se você quer acabar com o conflito  faça 
as pazes com Deus  e receba a paz de Cristo.  Ele faz cessar as guerras. Chegue perto dele, confesse 
seus erros, peça perdão, apodere-se de suas
promessas de alivio imediato e de auxílio. Mantenha-se em paz com Deus, removendo qualquer novo 
atrito. Todos precisam se reconciliar com Deus, pois todos pecaram . Comece agora, neste instante, 
ao término dessa leitura. Não importa o seu nível social, humilhe-se diante de Deus e destrua qualquer 
barreira a este esforço de reconciliação. Vai dar certo. O mais forte desejo de Deus é que cada ser 
humano se reconcilie com Ele. É o assunto da Bíblia sagrada e o motivo da encarnação, da morte e 
da ressurreição de Jesus Cristo. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Faça as pazes com 
Deus e receba a paz de Deus. 

Faça-nos uma visita! 

Endereço:_________________________________________ 
Cultos: Quinta-feira____h. 
Domingo:____h.


