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  Selo Não veio trazer a paz a terra 
 

Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Eu vim 

trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra, e os 

inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa. Mateus 10, 34. 
 

Quem ama a sua vida, perdê-la-á; mas quem odeia a sua vida neste mundo, conservá-

la-á para a vida eterna. João 12, 25. 

Quem não está comigo está contra mim; e quem não ajunta comigo, espalha.Mt12,30. 

Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vo-la dou como o mundo a dá. Não se 

perturbe o vosso coração, nem se atemorize! João 14, 27. 

Mais 

Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus! Mateus 5, 9. 

Em verdade, em verdade vos digo: quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, 

mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. João 10, 1. 

 

Assim como foi nos tempos de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 

Nos dias que precederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em 

casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E os homens de nada sabiam, até o 

momento em que veio o dilúvio e os levou a todos. Mateus 24, 37. 

 

Partiu então outro cavalo, vermelho. Ao que o montava foi dado tirar a paz da terra, de 

modo que os homens se matassem uns aos outros; e foi-lhe dada uma grande espada. 

Apocalipse 6, 4. 

Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as 

portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio 

deles. Disse-lhes ele: A paz esteja convosco! Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. 

Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: A paz esteja 

convosco! Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. João 20, 19. 

 

 


