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Paz e Ira 

Paz 
 

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! João14, 27. 
 

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

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. 
 

Oito dias depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar e Tomé com eles. Estando 

trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco! João 20, 26. 

 

Entrando numa casa, saudai-a: Paz a esta casa. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela vossa paz; se, 

porém, não o for, vosso voto de paz retornará a vós. Mateus 10, 12. 

 

Referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo haveis de ter aflições. Coragem! Eu 

venci o mundo. João 16, 33. 

 

João às sete igrejas que estão na Ásia: a vós, graça e paz da parte daquele que é, que era e que vem da 

parte dos sete Espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, testemunha fiel, 

primogênito(que nasceu primeiro) dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Apocalipse 1, 4. 

 

Ira 
 

Tendes ouvido o que foi dito: Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao mau. 

Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar em justiça para tirar-te a 

túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar mil passos com ele, anda dois mil. Dá 

a quem te pede e não te desvies daquele que te quer pedir emprestado. Mt5, 38. (Mandamento da fúria). 
 

João Batista disse: Raça de víboras(cobras), quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? Dai, pois, 

frutos de verdadeira penitência. Mateus 3, 7. 
 

Jesus disse: Desde a época de João Batista até o presente, o Reino dos céus é arrebatado à força e 

são os violentos que o conquistam. Porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João. Mateus 11, 12. 

 

Mas eu vos digo: todo aquele que se irar contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que 

disser a seu irmão: Raca(cabeça vazia), será castigado pelo Grande Conselho. Aquele que lhe disser: 

Louco, será condenado ao fogo da geena(inferno). Mateus 5, 22.(Mandamento). 

 

Mateus disse: No outro lado do lago, na terra dos gadarenos, dois possessos de demônios saíram de um 

cemitério e vieram-lhe ao encontro. Eram tão furiosos que pessoa alguma ousava passar por ali. Mt8,28. 

 

E diziam às montanhas e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no 

trono e da ira do Cordeiro(Cordeiro=pessoa que abre o livro selado).Apocalipse 6, 16. 
 

...há de beber também o vinho da cólera divina, o vinho puro deitado no cálice da sua ira. Será 

atormentado pelo fogo e pelo enxofre diante dos seus santos anjos e do Cordeiro. Apocalipse14,10. 
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Um dos quatro Animais deu-lhes então sete taças de ouro, cheias da ira de Deus que vive pelos séculos 

dos séculos. Apocalipse 15, 7. 
 

De sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações pagãs, porque ele deve governá-las com 

cetro(o poder do rei) de ferro e pisar o lagar do vinho da ardente ira do Deus Dominador. Ap 19, 15. 

 

...porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua luxúria, pecaram com ela os reis da terra e os 

mercadores da terra se enriqueceram com o excesso do seu luxo. Apocalipse 18,3. 

 

O anjo lançou a sua foice à terra e vindimou(colheu frutos) a vinha da terra, e atirou os cachos no grande 

lagar da ira de Deus. Apocalipse 14, 19. 

 

Vi ainda, no céu, outro sinal, grande e maravilhoso: sete Anjos que tinham os sete últimos flagelos 

(castigos), porque por eles é que se deve consumar a ira de Deus. Apocalipse 15, 1. 

 

Irritaram-se os pagãos, mas eis que sobreveio a tua ira e o tempo de julgar os mortos, de dar a recompensa 

aos teus servos, aos profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e de exterminar 

os que corromperam a terra. Apocalipse 11, 18. 

 

Por isso alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais. Mas, ó terra e mar, cuidado! Porque o Demônio 

desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse12,12. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

        As sete taças da ira de Deus do Apocalipse 
 

Ouvi, então, uma voz forte saindo do templo, que dizia aos sete Anjos: Ide, e derramai sobre a 

terra as sete taças da ira de Deus. O primeiro, portanto, pôs-se a derramar a sua taça sobre a terra. 

Formou-se uma úlcera atroz e maligna nos homens que tinham o sinal da Fera e que se prostravam diante 

de sua imagem. O segundo derramou a sua taça sobre o mar. Este tornou-se sangue, como o de um 

morto, e pereceu todo ser que estava no mar. O terceiro derramou a sua taça sobre os rios e as fontes 

das águas, e transformaram-se em sangue. Ouvi, então, o anjo das águas dizer: Tu és justo, tu que és e 

que eras o Santo, que assim julgas. Porque eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, tu lhes 

deste também sangue para beber. Eles o merecem. Ouvi o altar dizer: Sim, Senhor Deus Dominador, são 

verdadeiros e justos os teus julgamentos. O quarto derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado 

queimar os homens com o fogo. E os homens foram queimados por grande calor, e amaldiçoaram o nome 

de Deus, que pode desencadear esses flagelos(castigos); e não quiseram arrepender-se e dar-lhe glória. O 

quinto derramou a sua taça sobre o trono da Fera. Seu reino se escureceu e seus súditos mordiam a 

língua de dor. Amaldiçoaram o Deus do céu por causa de seus sofrimentos e das suas feridas, sem se 

arrependerem dos seus atos. O sexto derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as 

suas águas para que se abrisse caminho aos reis do oriente. Vi (sair) da boca do Dragão, da boca da Fera e 

da boca do falso profeta três espíritos imundos semelhantes a rãs; são os espíritos de demônios que 

realizam prodígios(maravilhas), e vão ter com os reis de toda a terra, a fim de reuni-los para a batalha do 

Grande Dia do Deus Dominador. (Eis que venho como um ladrão! Feliz aquele que vigia e guarda as suas 

vestes para que não ande nu, ostentando a sua vergonha!) Eles os reuniram num lugar chamado em 

hebraico Har-Magedon. O sétimo derramou a sua taça pelos ares e saiu do templo uma grande voz do 

trono, que dizia: Está pronto! Houve, então, relâmpagos, vozes e trovões, assim como um terremoto tão 

grande como jamais houve desde que há homens na terra. A grande cidade foi dividida em três partes, e 

as cidades das nações caíram, e Deus lembrou-se da grande Babilônia, para lhe dar de beber o cálice do 

vinho de sua ira ardente. Todas as ilhas fugiram, e montanha alguma foi encontrada. Grandes pedras de 

gelo, que podiam pesar um talento, caíram do céu sobre os homens. Os homens amaldiçoaram a Deus por 

causa do flagelo(castigo) da saraiva(chuva de granizo), pois este foi terrível. Apocalipse 16, 1. 
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