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Conservados em Paz 
 

Isaías 26:3,4  

 
Introdução: em Isaías 26:3 nós encontramos uma promessa fantástica. O profeta afirma 
que Deus conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Deus é um lugar de 
refúgio para seus filhos; Ele é uma rocha eterna onde estamos firmados. Todavia, ainda que 
tenhamos esta promessa a nosso favor, mesmo assim, é um grande desafio aprender a 
desfrutar da paz em meio às lutas e dificuldades que enfrentamos nessa vida. 

 
Veja que para sermos conservados em perfeita paz, o nosso propósito tem que ser firme. O 
que isso significa? Significa que a mente tem que estar firme, pois somos atacados em nosso 
mundo psicológico. Em Provérbios 24:10, a Bíblia diz: “Se te mostras fraco no dia da angústia, a 
tua força é pequena”. Salomão está dizendo que na hora em que somos pressionados (dia da 
angústia) temos que ter uma mente firme para poder suportar. Deus afirma em Isaías 30:15 
que “na tranquilidade e na confiança está a nossa força”; isto é, uma mente tranquila e 
confiante nos faz fortes. A paz de Deus em nosso íntimo é uma das maiores armas que temos 
contra o diabo. Nossa força é resultado de um coração tranquilo que não se abate diante dos 
problemas. 

 
Nesse estudo veremos três aspectos relacionados à paz que o Senhor nos dá: 

 
1. Questões interiores – aquilo que se passa em nossa mente tem que ser controlado por 

nós, caso contrário, seremos controlados pelos pensamentos. Falando a Israel sobre as 
consequências da desobediência, Moisés, em Deuteronômio 32:25, mostra como as questões 
do nosso íntimo podem nos destruir. Ele diz: “Fora devastará a espada, em casa, o pavor”. O 
que a Bíblia está dizendo é que haveria guerras quando saíssem, mas quando estivessem em 
casa a guerra continuaria na cabeça deles. Não haveria paz em momento algum, pois o íntimo 
seria assolado pelo pavor.  

 
Muitas pessoas não estão sendo devastadas pela espada, porém, no seu interior estão sendo 
assoladas por questões que não se resolvem e que lhes roubam a paz. Essa declaração de 
Moisés é repetida por Jeremias 1:20, onde o profeta mostra o que aconteceu a Jerusalém 
quando ela se rebelou contra Deus: “Olha Senhor, porque estou angustiada; turbada está a 
minha alma, o meu coração transtornado dentro em mim, porque gravemente me rebelei; fora 
a espada mata os filhos, em casa anda a morte”. 

 
2. Propósito firme – diante das questões interiores, precisamos de uma atitude interior. Por 

isso Isaías 26:3 diz que o propósito tem que ser firme, porque a paz de Deus não está ligada às 
ações exteriores, mas a uma atitude interior. Em João 14:27, Jesus diz que estava deixando a 
sua paz para que nós desfrutássemos dela, e diz que nós não devemos deixar o nosso coração 
se turbar nem se atemorizar. Entenda que Ele nos dá a paz, mas não deixar o coração turbar 
nem se atemorizar é responsabilidade nossa. A paz interior é para quem luta por ela, para 
aqueles que se firmam na promessa. 

 
Em Efésios 3:16, Paulo ensina que nós somos fortalecidos com poder mediante o Espírito Santo  
em nosso homem interior. Quando o nosso espírito é fortalecido pelo Espírito Santo, a nossa 
mente se torna firme. É no nosso interior onde tudo começa. A nossa vitória vem de dentro 
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para fora. Portanto, mesmo diante das maiores lutas exteriores, se o nosso propósito for firme, 
seremos conservados em paz e venceremos toda dificuldade que nos cerca. 
 

3. Vitória sobre o medo – alguém já disse que na Bíblia encontramos 365 vezes a expressão 
não temas, para que tenhamos uma promessa para cada dia do ano. É muito importante que 
não tenhamos medo, porque a fé começa numa atitude interior. Quando alcançamos essa 
vitória, somos levados a um lugar onde o problema não mais nos afeta. 

 
Hebreus 11:34 diz que os três amigos de Daniel venceram a fornalha, e fizeram isso pela fé. 
Porém, temos que enfatizar que a Bíblia não diz que eles apagaram o fogo, mas a violência do 
fogo não os atingiu. Isso é tremendo, a fé nunca começa resolvendo a circunstância, mas 
anulando o seu poder contra nós. Quando o fogo não tem mais poder é porque o milagre já 
começou. Veja que o fogo continuava ardendo, mas não tinha mais poder contra eles. Da 
mesma forma, os problemas não precisam ser resolvidos imediatamente para deixarem de nos 
atingir. Quando vencemos os efeitos dos problemas, estamos muito perto de vê-los resolvidos.  

 
Isso é o que diz Isaías 43: 2: “Quando passares pelas águas eu serei contigo; quando pelos rios, 
eles não te submergirão; quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá 
em ti”. Perceba que Deus diz que as águas estarão lá, o fogo também, porém não terão poder 
contra nós, não nos afetarão mais. Assim o medo é vencido, somos tomados de uma confiança 
sobrenatural, e o nosso coração é conservado em paz. 


