
O TERCEIRO FRUTO DO 
ESPÍRITO SANTO: A PAZ



A Paz – Um desígnio de Deus

• «Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele 
amados» (Luc.2,14)

• «Exulta de alegria, filha de Sião! Eis que o teu rei vem a ti. 
Proclamará a paz para as nações» (Zac.9,9-10)

• «Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não a dou como o 
mundo a dá» (Jo.14,27)

• «Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos 
de Deus» (Mt.5,9)

• «Em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: a paz esteja 
nesta casa!» (Luc.10,5)

• «A paz esteja convosco»: eis as primeiras palavras, repetidas, na 
primeira aparição do Ressuscitado (Jo.20,19-20)



Várias dimensões da ausência de PAZ

- A falta de paz pode ser sentida a nível individual: uma 

preocupação séria, uma doença grave, um desentendimento…

- A falta de paz pode fazer-se sentir numa família, comunidade 

religiosa ou pequeno grupo: ideias que se chocam, falta de 

comunicação, separações, violência doméstica

- A ausência de paz pode fazer-se sentir a um nível global, 

colectivo, sócio-político-religioso (e ecológico!).



A Paz tem, pois, estas 2 dimensões:

- pessoal, interior (pessoa pacificada)
- social, colectiva (pessoas pacificadoras)



PACIFICADOS – HARMONIA INTERIOR

•A paz é um estado de alma, revelador de uma harmonia 
consigo mesmo, com os outros, com a natureza, com Deus

•O Espírito faz de nós pessoas pacificadas, com paz interior 

•A paz está intimamente relacionada com os outros dois 
primeiros frutos do Espírito: amor e alegria



Sequência do Pentecostes
Vinde, ó Santo Espírito,
vinde, Amor ardente,
acendei na terra
vossa luz fulgente.
Vinde, Pai dos pobres:
na dor e aflições,
vinde encher de gozo
nossos corações.
Benfeitor supremo
em todo o momento,
habitando em nós
sois o nosso alento.
Descanso na luta
e na paz encanto,
no calor sois brisa,
conforto no pranto.
Luz de santidade,
que no Céu ardeis,
abrasai as almas
dos vossos fiéis.

Sem a vossa força
e favor clemente,
nada há no homem
que seja inocente.
Lavai nossas manchas,
a aridez regai,
sarai os enfermos
e a todos salvai.
Abrandai durezas
para os caminhantes,
animai os tristes,
guiai os errantes.
Vossos sete dons
concedei à alma
do que em Vós confia:
Virtude na vida,
amparo na morte,
no Céu alegria.



PACIFICADORES – Construtores da PAZ

•O Espírito faz de nós e pacificadores, construtoras de paz

•A paz não é somente ausência de guerras… embora isso 
seja o 1º passo e fundamental! Mas toda a atitude pessoal 

(e também a acção política) tem de ser consequente



A  PAZ
na Gaudium et Spes do Vat.II

• «EVITAR A GUERRA» (GS 78)

• PARAR CORRIDA AOS ARMAMENTOS (GS 81-82)

• «CONSTRUIR UMA COMUNIDADE 

INTERNACIONAL» - é o título da secção II, baseada 

no respeito pelas nações.



PAPA FRANCISCO, Fratelli Tutti nº 229

«Uma verdadeira paz só se pode alcançar 

quando lutamos  pela justiça através do 

diálogo, buscando a reconciliação e o 

desenvolvimento mútuo»



A paz na comunidade – um convite, uma obrigação

- A paz supõe a verdade e a justiça. Por isso é vigilante diante das tensões 
nas relações humanas e é exigência de conversão. Daí Jesus ter dito: 

«Não penseis que vim trazer a paz à terra; não vim trazer a paz, mas sim 
a espada» (Mt.10,34)

- Construir a paz implica a superação das tensões comunitárias. 

- «Hoje temos muitas diferenças nas culturas, línguas e gerações com 
muitas experiências diferentes de vida. As diferenças exigem sempre 

uma conversão para promover a harmonia e a unidade» (ACG 2019, 103)

- «Aqueles que nunca estão dispostos a pedir perdão ou não o fazem de 
coração não têm razão para estar no mosteiro» (Regra de Sto Agostinho, 6)



«O Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor 
faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha 
misericórdia de ti; o Senhor sobre ti levante o 

seu rosto e te dê a paz.»
(Num.6, 24-26)


