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1. A Realidade 
sobre os conflitos

Sua origem, reações comuns, pressupostos 
equivocados e uma nova perspectiva 
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1. INTRODUÇÃO
Por que os filhos de Deus têm tanta dificuldade de se entender?

“Viver no céu, com os santos que amamos, certamente será uma glória.
Viver na Terra, com os santos que conhecemos, isso é outra história!”

Se dentro da igreja, com os filhos de Deus, é difícil, imagine fora?

Alguém disse: “Eu amo a humanidade, o que eu não tolero são as pessoas”.

Isso apenas prova que os conflitos fazem parte da realidade humana.



1. INTRODUÇÃO
Podemos correr dos conflitos, mas não podemos evitá-los. 

Alguns até tentam, mas falham miseravelmente. 

Já outros, quando se dispõe a resolvê-los, o fazem de maneira inadequada.

Por isso precisamos recorrer a bíblia, manual de fé e prática, para sermos 
instruídos.



1. INTRODUÇÃO
ESSA AFIRMAÇÃO PARECE ÓBVIA, MAS PRECISA SER 

REAFIRMADA!

Porque toda ideologia humana apresenta sua perspectiva de solução:
• As teorias psicológicas;
• As teorias sociais (lutas de classes);
• As teorias econômicas (“é tudo uma questão financeira”)
• As teorias sexistas;
• As teorias raciais;
• Etc.



2. CONFLITOS COMO RESULTADO DO PECADO
Gênesis 2.16–17 (RA)
16 E o SENHOR Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás 
livremente, 17 mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás; 
porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. 
Gênesis 3.1–20 (RA)
1 Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o SENHOR
Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de 
toda árvore do jardim? 2 Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do 
jardim podemos comer, 3 mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, 
disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. 
4 Então, a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. 5 Porque Deus 
sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos e, como Deus, 
sereis conhecedores do bem e do mal. 



2. CONFLITOS COMO RESULTADO DO PECADO
6 Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e 
árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu 
também ao marido, e ele comeu. 7 Abriram-se, então, os olhos de ambos; e, 
percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para 
si. 
8 Quando ouviram a voz do SENHOR Deus, que andava no jardim pela viração 
do dia, esconderam-se da presença do SENHOR Deus, o homem e sua mulher, 
por entre as árvores do jardim. 9 E chamou o SENHOR Deus ao homem e lhe 
perguntou: Onde estás? 10 Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e, porque 
estava nu, tive medo, e me escondi. 11 Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber 
que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? 12
Então, disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da 
árvore, e eu comi. 



2. CONFLITOS COMO RESULTADO DO PECADO
13 Disse o SENHOR Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a 
mulher: A serpente me enganou, e eu comi. 
14 Então, o SENHOR Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és 
entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos; 
rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. 15 Porei 
inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. 
Este te ferirá a cabeça, e tu                                                                                                                           
lhe ferirás o calcanhar. 
16 E à mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez; 
em meio de dores darás à luz filhos; o teu desejo será para o teu marido, e ele 
te governará. 



2. CONFLITOS COMO RESULTADO DO PECADO
17 E a Adão disse: Visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da 
árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa; em 
fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. 18 Ela produzirá 
também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. 19 No suor do rosto 
comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado; porque tu 
és pó e ao pó tornarás. 
20 E deu o homem o nome de Eva a sua mulher, por ser a mãe de todos os 
seres humanos. 



2. CONFLITOS COMO RESULTADO DO PECADO
O PECADO DESESTRUTURA AS RELAÇÕES (V. 11-24)
Relação com Deus (v. 11, 22-24): “Comeste da árvore de que te ordenei que 
não comesses?”
• O homem é expulso do Jardim, da presença de Deus (v. 22-24)
Relação com o próximo (v. 12, 20): “culpa é da mulher que o Senhor me 
deu”;
• Adão nomeia sua mulher. Antes, eles dois se chamavam “Adão” devido ao 

seu perfeito estado de união (Gn 5.1-2).
A relação com a criação (v. 13-15, 17-19):
• A culpa é da Serpente (v. 13), diz a mulher. O homem sempre busca culpar o 

meio, a natureza, o sistema, o governo por seu fracasso pessoal.



2. CONFLITOS COMO RESULTADO DO PECADO
• Deus amaldiçoa a criação
• “Maldita é a terra por tua causa” (v. 17a)

• Para obter o alimento o homem teria que se afadigar (v. 17b)
• “no suor do teu rosto” (v. 19)

Tiago 4.1 confirma tudo isso: De onde procedem guerras e contendas que há
entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne?



2. CONFLITOS COMO RESULTADO DO PECADO



3. REAÇÕES COMUNS AOS CONFLITOS
a. Negar: Conflito? Que conflito?

b. Ignorar: Jogar para debaixo do tapete.
• Não vai dar certo mesmo
• Ficará pior se mexer
• Covardia (Davi que ignorou o conflito com Absalão, 2Sm 16-19)

c. Afrontar: Ah se fosse comigo! Barraco!
• Pedro corta a orelha do guarda ao prender Jesus (Jo 18.10)

d. Enfrentar: lidar com o conflito de frente, como ele é.



4. PRESSUPOSTOS EQUIVOCADOS ACERCA DOS 
CONFLITOS

a. Solução de conflitos é eventual, não essencial.
• Nós somos ministros da pacificação (2Co 5.19-20):  “Deus estava em Cristo 

reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e 
nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em 
nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de 
Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. “
• Uma vez que Deus reconciliou consigo mesmo todas as coisas no céu e na terra, por 

meio da morte de seu Filho na cruz (Cl 1.19-20), nós, portanto, como filhos de Deus, 
somos redimidos para sermos reconciliadores.

b. Solução de conflitos é meramente corretiva, não construtiva.
• O ministério de pacificação que nos foi dado por Deus está voltado, sobretudo, para 

preparar o povo de Deus para que sejam reconciliadores e a sua igreja para que tenha 
uma cultura de paz. 

c. Solução de conflitos é apenas para especialistas ou líderes.
• Hoje é tendência terceirizarmos tudo, mas este ministério pertence a todo cristão.
• “Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.” (Mt 5.9)



5. OS CONFLITOS COMO OPORTUNIDADE
a. Oportunidade de auto avaliação

a. Ananias e Safira (At 5): “sobreveio grande temor” (v. 5, 11)
b. Filho pródigo (Lc 15)

b. Oportunidade de tratamento das relações
• Através da graça: José com seus irmãos (Gn 45)

c. Oportunidade de sair do conformismo
a. Uma briga de casal pode levar à reavaliação do casamento inteiro.
b. Um conflito de moradores da mesma casa.

d. Oportunidade de testemunho
Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. 
Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. 
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados 
sois quando, por minha causa, vos injuriarem, e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra 
vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus; pois assim perseguiram aos 
profetas que viveram antes de vós. (Mt 5)
a. Testemunho da igreja primitiva quanto ao trato com os necessitados. (At 6, Estevão e sua execução)



6. CONCLUSÃO
a. A maior parte do NT foi escrita por causa dos conflitos;

b. Jesus foi enviado para resolver o maior conflito da história: Deus contra o 
homem;

c. Cristo é o pacificador encarnado, e nós, convocados a ser seus
embaixadores

Quanto mais elevado for nosso conceito sobre
Cristo, mais pacificadores seremos.
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2. Pré-requisitos 
para a resolução 

de conflitos
Quais as qualidades bíblicas um 

pacificador necessita antes envolver-se cm 
conflitos?
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INTRODUÇÃO



INTRODUÇÃO

Efésios 4.1–3 (RA)
1 Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo 
digno da vocação a que fostes chamados, 
2 com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, 
suportando-vos uns aos outros em amor, 
3 esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito 
no vínculo da paz; 



INTRODUÇÃO
Efésios 4.1–3 (RA)
1 Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno 
da vocação a que fostes chamados,
2 com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns 
aos outros em amor, 
3 esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no 
vínculo da paz;
• O v. 1 é um solene pedido por coerência
• A condição do Apóstolo.

• O v. 3 é um resumo de toda a passagem
• Ordena esforço contínuo para preservar a paz de Cristo (Ef 2.11-17).



INTRODUÇÃO
•O que temos no centro dessa passagem são os quarto pré-

requisitos para a resolução de conflitos.
Efésios 4.1–3 (RA)
1 Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo 
digno da vocação a que fostes chamados, 

2 com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, 
suportando-vos uns aos outros em amor, 

3 esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito 
no vínculo da paz; 



1. HUMILDADE
Efésios 4.1–2 (RA) Rogo-vos [...] que andeis de modo digno da 
vocação a que fostes chamados, com toda a humildade.
O que na maioria das vezes impede que os conflitos sejam 
solucionados?
Qual o oposto de humildade?

O Orgulho.
• Ele bloqueia nossa capacidade de solucionar conflitos: Da soberba só 

resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. (Pv
13.10)



1. HUMILDADE
a. SINTOMAS DO ORGULHO:
• Relutância em admitir quando está errado;
• Recorrer à defensiva, transferir a culpa, justificar ou ficar irado 

quando é legitimamente reprovado por outra pessoa;
• Ficar impaciente ou aborrecido quando contestado em conversas 

(especialmente em público);
•Hipersensibilidade à correção;
•Quando injustiçado, não estar disposto a perdoar o ofensor;
•Dificuldade de estar satisfeito com os outros.



1. HUMILDADE
b. O QUE É ORGULHO?
• É o HIV-AIDS da alma;
• Ele não nos cega apenas para que não o vejamos, mas também para que não 

vejamos outros pecados escondidos nas profundezas do nosso coração;
•O orgulho impede que nos arrependamos dos pecados e busquemos 

cura em Jesus. Salomão chama esse tipo de pessoa de louca (Pv 1.7),
escarnecedora (Pv 9.8; 15.2), estúpida (Pv 12.1) e que anda errado (Pv
10.17).
• "O orgulho é uma embriaguez espiritual; ele sobe à cabeça como um 

vinho e intoxica o cérebro. É idolatria. Um homem orgulhoso é um 
adorador de si mesmo." (WATSON, Thomas. Puritano que viveu de 
1620 à 1686)



1. HUMILDADE
b. O QUE É ORGULHO?
• "O orgulho levanta o coração contra Deus. Ele contende pela 

supremacia com Ele.” (BRIDGES, Charles. The Commentary on
Proverbs, reimpressão, Carlisle, PA: The Banner of Truth Trust, 
1968, p. 228.)
• "O orgulho é uma atitude de auto-suficiência e de independência 

para com Deus e de farisaísmo e superioridade para com os outros. 
Ele rouba a honra e a glória devidas a Deus. Ele pode tomar muitas 
formas, mas tem apenas um objetivo: auto-glorificação. Não é de se 
admirar, portanto, que Deus se oponha aos soberbos (1 Pe 5.5).” 
(ASCOL, Tom. Amado Timóteo. São José dos Campos: Fiel, 2005, 
p. 106.)



1. HUMILDADE
c. QUAL A DIFERENÇA ENTRE ORGULHO E 
HUMILDADE?
i. Orgulho é a ilusão de que nossas realizações são 
primariamente o resultado de nossos próprios feitos: Pois quem é 
que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E, se o recebeste, 
por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? (1Coríntios 4.7)
Por outro lado a humidade é a compreensão de que Deus é 
responsável por nossas realizações: Toda boa dádiva e todo dom 
perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir 
variação ou sombra de mudança. (Tiago 1.17)



1. HUMILDADE
Filipenses 2.5–11: Da humilhação à glória.
5 Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, 
6 pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a 
Deus; 
7 antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em 
semelhança de homens; e, reconhecido em figura humana, 
8 a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. 
9 Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de 
todo nome, 
10 para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da 
terra, 
11 e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai. 



2. MANSIDÃO
Efésios 4.1–2 (RA) Rogo-vos [...] que andeis de modo digno da vocação 
a que fostes chamados, com mansidão.

πραΰτης
Essa palavra grega era usada para descrever o vento que abrandava o 
calor, o remédio que curava ou um cavalo domado.
Todos esses casos implicam poder: o vento pode se transformar em 
tempestade; uma superdose de remédio pode ser mortal; um cavalo pode 
se soltar e fugir.
Mas esse poder está sob controle. A pessoa mansa não precisa perder as 
estribeiras, pois tem tudo sob controle.
Ou melhor: Deixa o controle com o Espírito Santo de Deus.



2. MANSIDÃO
De tempos em tempos todo cristão se encontrará numa posição em 
que terá que praticar Gálatas 6.1: Irmãos, se alguém for surpreendido 
nalguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura; e 
guarda-te para que não sejas também tentado. 

A mansidão está relacionada com o controle da Ira (restrição de 
poder).
A bíblia fala muito sobre a ira.
Ela é mencionada mais de 500x nas Escrituras (muito mais que 
medo, que aparece de várias formas mais de 350x).



2. MANSIDÃO
1. Mansidão é a capacidade de distiguir entre ira justa e ira
pecaminosa
Existe ira justa (paixão santa) e a ira pecamisa.
Elas aparecem no mesmo livro de efésios:

Efésios 4.26 (RA) — Irai-vos [imperativo no grego] e não 
pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira
Efésios 4.31 (RA) — 31 Longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, 
e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. 



2. MANSIDÃO
Mas qual é a diferença entre uma ira e outra?

Ira pecaminosa Ira santa
Quando não obtenho o que desejo Quando Deus não obtém o que deseja
Eu sou o senhor da minha vida Cristo é o Senhor da minha vida
A minha vontade é transgredida A vontade de Deus é transgredida
Causa: desejo idólatra do meu coração Causa: Glória de Deus
Eu sou deus Deus é Deus



2. MANSIDÃO
2. Mansidão é não permitir que desejos se enraízem 
profundamente a ponto de produzir ira
Colossenses 3.5 (RA) — Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: 
prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza (cobiça), 
que é idolatria; (cf. Ef 5.5) 
• A ira pecaminosa é como um detector de fumaça: nos avisa que 

estamos cobiçando alguma coisa a ponto de se tornar idolatria.
Em meio a um conflito devo me perguntar:
•O que exatamente eu desejo que meu oponente não está me 

dando?
•O que eu quero é o que Deus quer?



2. MANSIDÃO
3. Mansidão é saber como dirigir sua língua, seu semblante e sua 
linguagem corporal durante os momentos de provocação.
A comunicação envolve mais que só palavras: Palavras agradáveis são como favo de 
mel: doces para a alma e medicina para o corpo. (Pv 16.24)
Envolve tom de voz: O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar 
aumenta o saber. (Provérbios 16.21)
E a comunicação não verbal: Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se 
calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: Anunciai isto a Tiago 
e aos irmãos. E, saindo, retirou-se para outro lugar. (At 12.17)

Mas a bíblia fala mais sobre as palavras e seu poder.
Ser manso é escolher cuidadosamente as palavras: A resposta 
branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. (Pv 15.1)

Comunica
ção não-
verbal

Palavras

Tom de 
voz



2. MANSIDÃO
4. Mansidão é permanecer em silêncio quando estiver irado
para responder adequadamente depois.
A bíblia fala muito a respeito da importância de pensar antes de 
falar:
Provérbios 15.28 (RA) — O coração do justo medita o que há de responder, 
mas a boca dos perversos transborda maldades. 
Provérbios 10.19 (RA) — No muito falar não falta transgressão, mas o que 
modera os lábios é prudente. 
Provérbios 14.29 (RA) — O longânimo é grande em entendimento, mas o de 
ânimo precipitado exalta a loucura. 



2. MANSIDÃO
Provérbios 15.18 (RA) — O homem iracundo suscita contendas, mas o 
longânimo apazigua a luta. 
Provérbios 17.14 (RA) — Como o abrir-se da represa, assim é o começo da 
contenda; desiste, pois, antes que haja rixas. 
Tiago 1.19 (RA) — Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, 
pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. 
Uma pessoa mansa desacelera quando se ira para certificar-se que 
está devidamente preparada antes de abrir a boca (Pv 17.27,28): 
Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de 
inteligência. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os 
lábios, por sábio.



2. MANSIDÃO
NÃO DESPERDIÇE SEU CÂNCER (por John Piper)
1. Você desperdiçará seu câncer caso não creia que isto foi planejado por 
Deus
2. Você desperdiçará seu câncer caso creia que ele é uma maldição , e não 
uma bênção
3. Você desperdiçará seu câncer caso procure conforto em suas chances 
em vez de procurá-lo em Deus
4. Você desperdiçará seu câncer caso se recuse a pensar na morte
5. Você desperdiçará seu câncer caso pense que “vencê-lo” significa 
sobreviver e não aproximar-se de Cristo



2. MANSIDÃO
6. Você desperdiçará seu câncer caso gaste muito tempo lendo sobre o 
câncer e não o suficiente a respeito de Deus
7. Você desperdiçará seu câncer caso se isole em vez de aprofundar seus 
relacionamentos manifestando afeição
8. Você desperdiçará seu câncer caso se entristeça como quem não tem 
esperança
9. Você desperdiçará seu câncer caso trate o pecado tão normalmente 
quanto antes
10. Você desperdiçará seu câncer caso falhe em utilizá-lo como meio de 
testemunhar a verdade e a glória de Cristo



3. PACIÊNCIA (LONGANIMIDADE)



3. PACIÊNCIA (LONGANIMIDADE)
O CONCEITO DE PACIÊNCIA
1. Paciencia é a capacidade de aceitar uma situação difícil que vem do Senhor sem
acusá-lo de mau procedimento
É no cotidiano que a impaciência brota e é cultivada. As grandes situações apenas
revelam.
Deus, então, nos dá circunstâncias para cultivar a paciência:
Tiago 5.7–11 (RA) — 7 Sede, pois, irmãos, pacientes, até à vinda do Senhor. Eis que o 
lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas 
chuvas. 8 Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está 
próxima. 9 Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está 
às portas. 10 Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram 
em nome do Senhor. 11 Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da 
paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu; porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e 
compassivo. 



3. PACIÊNCIA (LONGANIMIDADE)
3. Paciencia é a capacidade de, em meio a aflição (física ou mental), 
não deixar que emoções (tristeza, medo e ira) se tonem pecado
As provações certamente virão, mas nunca sem propósito:
Romanos 5.3 (RA) — 3 E não somente isto, mas também nos gloriamos 
nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança; (cf. Tg
1.1–4) 
As provações são como um fogo que para nos refinar.
Agora, imagine todas as circuntâncias e pessoas que exigem
paciência. Elas são instrumentos de Deus para sua santificação.



3. PACIÊNCIA (LONGANIMIDADE)
3. Paciencia é provar que de fato ama
1Coríntios 2.9 (RA) — 9 mas, como está escrito: Nem olhos viram, nem ouvidos 
ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles 
que o amam. 
Isaías 64.4 (RA) — 4 Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se 
percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. 
Amar a Deus é esperar por Ele (ser paciente).
O primeiro item na lista do que o amor faz, é que ele é “paciente” (1Co 13.4)
Um dos melhores testes do nosso amor por Deus (e pelo próximo) é o nosso
nível de paciêcia.
De quantas pessoas você desistiu por “perder a paciência” com elas?



3. PACIÊNCIA (LONGANIMIDADE)
Crisóstomo dizia que paciência é o espírito que tem o poder de 
vingar-se, mas nunca o faz.

• É uma qualidade de Deus, intimamente ligada à "misericórdia" (cf., 
e. g., Sl 103.8). 

Robert Ingersoll, um ateu bem conhecido do século passado, muitas 
vezes, parava no meio de suas palestras contra Deus e dizia: 
• "Darei a Deus cinco minutos para me atacar pelas coisas que eu disse." 

Ele então usava o fato de que não estava ferido de morte como 
prova de que Deus não existe.



3. TOLERÂNCIA AMOROSA
Efésios 4.1–2 (RA): 1 Rogo-vos, [...] que andeis de modo digno da vocação a 
que fostes chamados, suportando-vos uns aos outros em amor .
a. O CONCEITO DE TOLERÂNCIA AMOROSA
A palavra tolerar literalmente significa “suportar” ou “persistir”.
Mas a palavra não está sozinha no texto. Ela está sendo qualificada pela palavra
“amor”.
O amor é por natureza tolerante, porque “cobre multidão de pecados” (1Pe 
4.8; Pv 10.12).
Mesmo sob pressão, amar deve ser nossa decisão.



3. TOLERÂNCIA AMOROSA
1. Tolerância é a capacidade de reconhecer e apreciar o fato de que Deus fez 
cada pessoa diferente.
1Coríntios 12.12 (RA) — 12 Porque, assim como o corpo é um e tem muitos 
membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim 
também com respeito a Cristo. 
2. Tolerância é a disposição de permitir que os outros se expressem (estilo, 
gostos, vida) dentro dos limites das Escrituras.
Romanos 14.1–12 (RA) — 1 Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para 
discutir opiniões. 2 Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come 
legumes; 3 quem come não despreze o que não come; e o que não come não 
julgue o que come, porque Deus o acolheu. 4 Quem és tu que julgas o servo 
alheio? Para o seu próprio senhor está em pé ou cai; mas estará em pé, porque 
o Senhor é poderoso para o suster. [...]



3. TOLERÂNCIA AMOROSA
7 Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. 8 Porque, se 
vivemos, para o Senhor vivemos; se morremos, para o Senhor morremos. 
Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. 9 Foi precisamente para 
esse fim que Cristo morreu e ressurgiu: para ser Senhor tanto de mortos como 
de vivos. 10 Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o 
teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus.

Irmão forte x Irmão fraco
Não tem zelos contrários à bíblia x Zelos não bíblicos
Consciência treinada biblicamente x Consciência sem treinamento 

bíblico
Pecado: despreza o irmão mais 
fraco x Pecado: julga o irmão mais forte



3. TOLERÂNCIA AMOROSA
b. COMO SER TOLERANTE
1. Aprenda a procurar coisas boas nas outras pessoas
Imagine essa passagem bíblica aplicada às pessoas: Finalmente, irmãos, tudo o 
que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é 
puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se 
algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. (Fp 4.8)
Quais são as pessoas que você menos tem tolerado?
Por que não fazer uma lista com essas pessoas e depois tentar enumerar
qualidades louváveis delas?
2. Lembre-se que você é dependente dos outros
A igreja é um corpo (1Co 12). Quando um membro sofre, todo o corpo sofre
junto.



CONCLUSÃO
•Deus nos chama para ser pacificadores, não richosos e briguentos;
•Deus nos chama para ser resilientes, não hipersensíveis e 

mimimizentos;
•Deus nos chama para olhar para nosso pecado primeiro, não para o 

pecado do meu irmão.
Só assim estaremos aptos para lidar com a reconciliação!

Quem de nós é capaz de cumprir plenamente os 4 pré-requisitos?
Ninguém! 
esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito 
no vínculo da paz; (Ef 4.3)



Teologia da 
Reconciliação

princípios bíblicos para resolução de 
conflitos

porque está na hora de pendurar as luvas
e restaurar as relações



3. Pré-requisitos 
para a resolução 

de conflitos
Quais as qualidades bíblicas um 

pacificador necessita antes envolver-se cm 
conflitos?

Palestra anterior:



3. Pré-requisitos para a resolução de conflitos
Efésios 4.1–3 (RA)
1 Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da 
vocação a que fostes chamados, 
2 com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-
vos uns aos outros em amor, 
3 esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no 
vínculo da paz; 

1. Humildade
2. Mansidão
3. Paciência
4. Tolerância Amorosa



3. Como tratar 
ofensas pessoais

Quais as posturas bíblicas um crente deve 
tomar diante da falta de um irmão?



PROGRAMA DE PALESTRA
1. Introdução
2. O evangelho de Mateus
3. Os relacionamentos do Reino (Mt 18)
4. Passos (externos) para solução (Mt 18.15-20)
5. Passo (interno) para a solução (Mt 18.21-35)
6. Conclusão



1. INTRODUÇÃO

��
Crise em chinês (pronúncia: wēijī)

Oportunidade, 
tempo certo 

(crucial)
perigo



2. O EVANGELHO DE MATEUS
a. OS DESTINATÁRIOS
Mateus escreveu seu evangelho a partir de um ponto de vista judaico, 
para leitores inseridos e envolvidos no mundo judaico.
Termos e aspectos da cultura judaica recebem pouca ou nenhuma 
elucidação, pois o autor tem a expectativa de ser compreendido por 
seus leitores.
Ele cita muito o AT e por meio dessas citações, ele pode impulsionar seus leitores 
– em especial aqueles bem treinados nas escrituras do AT– a considerar como o 
evangelho, a lei e os profetas estão indissoluvelmente ligados. (Lenski, The 
interpretation of St Matthew’s Gospel, pág. 20.)



2. O EVANGELHO DE MATEUS
“Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor 

por intermédio do profeta” -- Mateus 1.22 (RA)



2. O EVANGELHO DE MATEUS



2. O EVANGELHO DE MATEUS

O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio 
de ti, de teus irmãos, semelhante a mim; a ele ouvirás, 

Deuteronômio 18.15 (RA)



2. O EVANGELHO DE MATEUS
b. AS SEÇÕES DO LIVRO



3. OS RELACIONAMENTOS DO REINO (Mt 18)
No cap. 18 de Mateus, Jesus ensina aos seus discípulos as normas de 
relacionamento que devem prevalecer na comunidade do Reino de 
Deus.

Humildade (v. 1-5): como uma criança
Testemunho x escândalo (v. 6-9)

A busca pelo extraviado (v. 10-14): a parábola da ovelha perdida
O esforço de reconciliação (v. 15-20)

O dever do perdão (v. 21-35)
Para viver de acordo com essas normas, o espírito do discípulo de Jesus 
deve estar repleto de bondade e disposição para perdoar (v. 35), não 
importando quão desprezível seu irmão pareça aos seus olhos (v. 5).



4. PASSOS PARA SOLUÇÃO (Mt 18.15-20)
Mateus 18.15–20 (RA) — 15 Se teu irmão pecar [contra ti], vai 
argui-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. 
16 Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, 
para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra 
se estabeleça. 
17 E, se ele não os atender, dize-o à igreja; e, se recusar ouvir 
também a igreja, considera-o como gentio e publicano. 



4. PASSOS PARA SOLUÇÃO (Mt 18.15-20)
Passo 1: tratamento particular

“Um procedimento óbvio”

Fale “COM”, em vez de falar “DE”

Quanta fofoca pode ser evitada!

Mateus 18.15 Se teu irmão pecar [contra ti], vai argui-lo entre ti e ele 
só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão.



COMO APLICAR O "TRATAMENTO 
PARTICULAR"?

a. Tome cuidado com a trave do seu olho
— Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que 
está no seu próprio? 4 Ou como você dirá a seu irmão: “Deixe que eu tire o 
cisco do seu olho”, quando você tem uma trave no seu próprio? 5 Hipócrita! 
Tire primeiro a trave do seu olho e então você verá claramente para tirar o 
cisco do olho do seu irmão. (Mt 7.3-5)
Lide com o pecado do seu irmão, mas sem ignorar o seu próprio.
Se quer lidar de verdade com as falhas do seu irmão, para o bem dele e para a 
glória de Deus, precisa primeiro lidar com seu próprio pecado.
Somos chamados para a verdade, não hipocrisia!



COMO APLICAR O "TRATAMENTO 
PARTICULAR"?

b. Seja indireto, mas sincero
O objetivo de procurar alguém é sempre visando o bem do outro. 
Somos incentivados ao longo das Escrituras a “ajudar”, 
“encaminhar”, “salvar” e “perdoar” os que estão presos no pecado 
(cf. 1Ts 5.14; Gl 6.1; Tg 5.4).
1Tessalonicenses 5.14 (RA) — Exortamo-vos, também, irmãos, a 
que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis 
os fracos e sejais longânimos para com todos. 
Embora o processo de restauração possa, às vezes, exigir um 
confronto direto, a Bíblia ensina que com frequência há outras 
maneiras de de abordar as pessoas a respeito de seus erros.



COMO APLICAR O "TRATAMENTO 
PARTICULAR"?

1Tm 5.1 – Não repreendas ao homem idoso; antes, exorta-o como a pai; 
aos moços, como a irmãos; 
Tt 1.13 – Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na 
fé 

Exemplos de abordagem indireta:
– Jesus não confrontou diretamente a samaritana no poço, a respeito 
de viver em adultério. Ele abordou o assunto de modo indireto, 
usando perguntas e discussões que a envolveram no processo de 
pensar e avaliar sua própria vida (Jo 4.1-18).
– Jesus com frequência usava parábolas ou histórias como ilustrações 
que ajudavam as pessoas a enxergarem os seus pecados (cf. Mt
21.33-45)



COMO APLICAR O "TRATAMENTO 
PARTICULAR"?

c. Seja direto, mas sábio
Ser direto não é ser rude, sem educação ou indelicado.
Por outro lado, ser direto exige uma fala clara e construtiva: “Alguém há cuja 
tagarelice [precipitado] é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é 
medicina.” (Pv 12.18)
Vejamos algumas habilidades que ajudarão ao tratar pessoalmente um conflito:
– Transmita graça ao falar: mostre o erro, mas também a possibilidade de 
arrependimento. Poderia ser você no lugar dele(a). Isso reduzirá as defesas do 
faltoso.
– Faça juízos bondosos: Bondoso é “carinhoso, afetuoso”. Pense com graça 
as ações do seu irmão, evitando desconfianças desnecessárias.



COMO APLICAR O "TRATAMENTO 
PARTICULAR"?

– Fale a verdade em amor (Ef 4.15): É um desafio, pois exigirá fazê-lo às pessoas 
que nos prejudicaram ou maltrataram.
E apedrejavam Estêvão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito! 
Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado! 
Com estas palavras, adormeceu. (At 7.59,60)
Esse amor não é inato. É imputado. Precisamos do Fruto do Espírito (Gl 5)!
– Fale do lado, não de cima para baixo: Fale com seu irmão como o ladrão na 
Cruz, reconhecendo que ambos são indignos. O único digno é Cristo. Fale aos pés 
da Cruz!
Lucas 23.39–41 (RA) — 39 Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, 
dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. 40 Respondendo-
lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando 
sob igual sentença? 41 Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que 
os nossos atos merecem; mas este nenhum mal fez.



COMO APLICAR O "TRATAMENTO 
PARTICULAR"?

– Escolha o momento e o lugar adequados: Alguém cansado, com fome, 
estressado depois de um dia de trabalho é menos acessível para falar de 
assuntos desconfortáveis. Da mesma forma, lugares barulhentos, com muitas 
distrações ou grandes possibilidades de interrupção não são adequados.
De preferência, escolha um lugar que a pessoa goste.
– Fale pessoalmente sempre que possível: Com as redes sociais, aplicativos 
e meios de comunicação as pessoas perdem habilidades comunicativas face a 
face.
Mas, numa conversa pessoal nos comunicamos com palavras e nosso corpo. 
Há olho no olho e possibilidade de um abraço fraternal.
– Engaje em vez de declarar: Uma das maneiras mais rápidas de colocar as 
pessoas na defensiva é anunciar abruptamente o que elas fizeram de errado. 
Portanto, é prudente pensar numa forma cuidadosa de iniciar a conversa, 
mostrando interesse genuíno na pessoa, engajando-a a ouvir suas palavras.



COMO APLICAR O "TRATAMENTO 
PARTICULAR"?

– Comunique-se com clareza 
• Planeje suas palavras (pense antes, escreva, treine);
• Faça analogias que a pessoa compreenda;
• Descreva seus sentimentos;
• Apresente sugestões, não imposições de melhoria;
• Esforce-se para ser gracioso(a): Sugerir, pedir uma reunião é menos 

ameaçador do que dizer, convocar uma reunião;
• Preveja as possíveis reações às suas palavras e também o que fará a partir 

delas;



COMO APLICAR O "TRATAMENTO 
PARTICULAR"?
• Seja objetivo
• Evite exageros e hipérboles: “Toda vez”, “Você sempre”, “você nunca”.
• Peça opiniões e comentários: “Eu confundi você?”, “Eu me expliquei com 

clareza?”
– Reconheça seus limites
Deus pode usar sua vida para transmitir verdades, exortar e chamar atenção, 
mas apenas Ele pode trazer arrependimento: “Ora, é necessário que o servo 
do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto 
para instruir, paciente, 25 disciplinando com mansidão os que se opõem, na 
expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento 
para conhecerem plenamente a verdade, 26 mas também o retorno à 
sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele 
para cumprirem a sua vontade.” (2Tm 2.24–26)



4. PASSOS PARA SOLUÇÃO (Mt 18.15-20)

“Você precisa entender que a pessoa que 
te ama mais é a que te revelará as maiores 

verdades.
Uma das maiores marcas de um falso 

profeta é que ele vai falar o que você quer 
ouvir.”

Paul Washer



4. PASSOS PARA SOLUÇÃO (Mt 18.15-20)

“Quando a tolerância é valorizada acima 
da verdade, a causa da verdade sempre 

sofre.”
John MacArthur



4. PASSOS PARA SOLUÇÃO (Mt 18.15-20)
Passo 2: tratamento em grupo
Mateus 18.15–16 (RA) — 15 Se teu irmão pecar [contra ti], vai argui-lo 
entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. 16 Se, porém, não 
te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo 
depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça.
Você insiste porque quer ganhar o irmão: “ainda”
As testemunhas devem ser do fato (pecado, ofensa) ocorrido

para testificar a verdade do erro
Para testificar a tentativa de restauração do ofendido



4. PASSOS PARA SOLUÇÃO (Mt 18.15-20)
E se não houver testemunhas do pecado?
Não é possível levar esse processo adiante.

Mas se houver testemunhas e ainda assim a pessoa se recusar...

Passo 3: tratamento eclesiástico
Mateus 18.17 (RA) — E, se ele não os atender, dize-o à igreja; e, se 
recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. 



4. PASSOS PARA SOLUÇÃO (Mt 18.15-20)
18 Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido 
ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado 
nos céus. 
19 Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós, sobre a 
terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, 
pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. 
20 Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali 
estou no meio deles.

Jesus está no meio dos processos de disciplina!



4. PASSOS PARA SOLUÇÃO (Mt 18.15-20)

“AMAR a ponto de estar disposto a 
sacrificar o relacionamento pelo bem do 

outro.”
Edward Welch



5. PASSO (INTERNO) PARA A SOLUÇÃO (Mt 18.21-
35)

Mateus 18.21–35 (RA) – 21 Então, Pedro, aproximando-se, lhe 
perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, 
que eu lhe perdoe? Até sete vezes? 22 Respondeu-lhe Jesus: Não te 
digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. 
23 Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu 
ajustar contas com os seus servos. 24 E, passando a fazê-lo, 
trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. 25 Não tendo ele, 
porém, com que pagar, ordenou o senhor que fosse vendido ele, a 
mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. 
26 Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente 
comigo, e tudo te pagarei. 27 E o senhor daquele servo, 
compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida.



5. PASSO (INTERNO) PARA A SOLUÇÃO (Mt 18.21-
35)
28 Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos
que lhe devia cem denários; e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: 
Paga-me o que me deves. 
29 Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê 
paciente comigo, e te pagarei. 30 Ele, entretanto, não quis; antes, 
indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. 
31 Vendo os seus companheiros o que se havia passado, 
entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo que 
acontecera.



5. PASSO (INTERNO) PARA A SOLUÇÃO (Mt 18.21-
35)
32 Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, 
perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste; 33 não devias tu, 
igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me 
compadeci de ti? 
34 E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que 
lhe pagasse toda a dívida. 
35 Assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não 
perdoardes cada um a seu irmão. 



5. PASSO (INTERNO) PARA A SOLUÇÃO (Mt 18.21-
35)

PERDÃO!
1. O perdão deve ser um hábito em nossas vidas (v. 21-22)

2. Deus já nos perdoou abundantemente (v. 23-27)

3. O perdão cura as relações (v. 28-35)



6. CONCLUSÃO
Juntos
Na mesma fé
No mesmo amor
Juntos na mente e o coração.

Temos em cada um
A mesma marca, o mesmo sangue
E a mesma cruz

(Juntos – VPC)

Juntos, Somos um corpo em cristo
Juntos, Somos um corpo vivo
Corpo que adora e que serve
Corpo que chora e se alegra
Corpo que parte e reparte as cargas 
do irmão

Cordas que foram partidas
Podem de novo soar
Corpo onde a vida é mais vida 
vivendo em jesus!



Teologia da 
Reconciliação

princípios bíblicos para resolução de 
conflitos

porque está na hora de pendurar as luvas
e restaurar as relações



3. Como tratar 
ofensas pessoais

Quais as posturas bíblicas um crente deve 
tomar diante da falta de um irmão?

Palestra passada:



Como tratar ofensas pessoais (Mt 18.15-35)
1. Passos (externos) para solução

a. Passo 1 – tratamento particular: “entre ti e ele só” (v. 15)
b. Passo 2 – tratamento com testemunhas: “toma duas pessoas” (v. 16)
c. Passo 3 – tratamento eclesiástico: “dize-o à igreja” (v. 17)

2. Passo (interno) para a solução: Perdão! (21-35)
3. Propósitos

a. “Ganhar o irmão” (v. 15);
b. Esclarecer a verdade: “Para que toda palavra se estabeleça” (v. 16);
c. Manter a igreja pura: “considera-o como gentio e publicano” (v. 17);
d. Usando a autoridade recebida de Jesus para isso: “o que ligares e 

desligares” (v. 18-19)
e. Porque Jesus está presente quando a igreja é pura: “Porque, onde estiverem 

dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles.” (v. 20)



Você tem conhecimento 
direto de um pecado no 

Corpo de Cristo

Se você deixa passar, seu 
irmão...

Poderá não se salvar (Tg
5.19,20)

Ele continua a viver no 
pecado (1Jo 1.6)

Ele pode ser disciplinado por 
Deus (1Co 11.30)

Deus poderá levá-lo (1Co 
11.30; Tg 1.14,15; 1Jo 5.16)

Trate o problema
Repreenda-o em particular (Mt

18.15; Lc 17.3)

Ele ouve!
Você serviu ao seu irmão e o 

ganhou!

Ele continua
Repreenda-o com 2 ou 3 (Dt

19.15; Mt 18.16)

Ele ouve!
Você serviu ao seu irmão e o 

ganhou!

Ele continua
Repreenda-o diante da igreja 

(oficiais) (Mt 18.17; 1Tm 5.20)

Ele ouve!
Você serviu ao seu irmão e o 

ganhou!

Ele continua
Afaste-o da comunhão (Mt 18.17; 

1Co 5.5; 2Ts 3.14,15; 1Tm 1.20)

Ele se arrepende!
Você serviu ao seu irmão e o 

ganhou!

Ele continua
Aparte-se dele (Rm 16.17-19; 2Ts 

3.9)

Ele ouve!
Você serviu ao seu irmão e o 

ganhou!



4. Como ajudar 
em conflitos entre 

irmãos
Quais as posturas bíblicas podemos tomar 

para ajudar irmãos a se reconciliarem?



PROGRAMA DE AULA
1. Introdução
2. Cada deve assumir sua parte no conflito
3. Pensem concordemente no Senhor
4. Peça ajuda de irmãos idôneos
5. Não deixem o conflito roubar a alegria
6. Saibam que perto está o Senhor
7. Vençam a ansiedade com oração
8. Ocupem seus pensamentos com coisas boas
9. Pratiquem a paz
10. Conclusão



1. INTRODUÇÃO

“Amigo de verdade não separa briga,
chega na voadora"!



1. INTRODUÇÃO

Mas o que devemos fazer para ajudar irmãos que 
se envolveram em conflitos?

!



1. INTRODUÇÃO
Filipenses 4.2–9 (RA) — 2 Rogo a Evódia e rogo a 
Síntique pensem concordemente, no Senhor. 3 A ti, fiel 
companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois 
juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com 
Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes 
se encontram no Livro da Vida. 
4 Alegrai-vos sempre no Senhor; outra vez digo: alegrai-vos. 
5 Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. 
Perto está o Senhor. 6 Não andeis ansiosos de coisa alguma; 
em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas 
petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças.



1. INTRODUÇÃO
7 E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, 
guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. 
8 Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é 
respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que 
é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e 
se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso 
pensamento. 9 O que também aprendestes, e recebestes, e 
ouvistes, e vistes em mim, isso praticai; e o Deus da paz será 
convosco.



2. Cada deve assumir sua parte no conflito
2 Rogo a Evódia e rogo a Síntique [...] pois juntas se esforçaram 
comigo no evangelho, [...] cujos nomes se encontram no Livro da Vida. 
(Ef 4.2,3)
• Essas mulheres eram crentes e antigas na Igreja
• Elas haviam trabalhado juntas ao lado de Paulo 
• Elas precisavam de ajuda para resolver a questão
• Esse impasse estava lhes roubando a paz e a alegria 

“Paulo se concentra nos passos que Evódia e Síntique podem
dar para desenvolver uma atitude apropriada com relação sua
situação e em relação uma à outra” (pág. 90) 



2. Cada deve assumir sua parte no conflito
2 Rogo a Evódia e rogo a Síntique (Fp 4.2)
Rogo a uma; rogo a outra: está todo mundo envolvido!
100% responsabilidade por seus 50%

O mediador trabalha com os dois lados
não apenas com o mais fácil ou mais submisso;
nem com o lado que ele pensa estar errado.

Toda história tem 3 versões: a minha, a sua e a verdade!
Mas, cuidado, primeiro tire a trave do teu olho pra enxergar o cisco 
no irmão (Mt 7.5)



2. Cada deve assumir sua parte no conflito
O mediador insiste nos dois lados

Rogo a Evódia
e 
rogo a Síntique

Nossa tendência é desistir depois de uma tentativa frustrada;
Dizemos:

“Eles são cabeças duas demais”

“Não tem jeito, ‘cachorro velho não aprende truque novo’”

Ambos os verbos gregos “rogar” 
(παρακαλέω) estão no pres. do ind. 
ativo.



3. Pensem concordemente no Senhor
2 Rogo a Evódia e rogo a Síntique pensem 
concordemente, no Senhor.
Pensar o mesmo em Deus (2.2)
Como saber o que Deus pensa?

1Coríntios 2.16 (RA) — 16 Pois quem conheceu a 
mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, 
temos a mente de Cristo. 

Temos a mente de Cristo: o homem espiritual julga 
corretamente as coisas! 

Você precisa conhecer o que Deus “pensa” e se 
submeter à̀ opinião divina (Rm 12.1-2) 



3. Pensem concordemente no Senhor

CFWI.10: O Juiz Supremo, pelo qual todas as 
controvérsias religiosas têm de ser determinadas 
e por quem serão examinados todos os decretos 
de concílios, todas as opiniões dos antigos 
escritores, todas as doutrinas de homens e 
opiniões particulares, o Juiz Supremo em cuja 
sentença nos devemos firmar não pode ser outro 
senão o Espírito Santo falando na Escritura.



3. Pensem concordemente no Senhor
2 Rogo a Evódia e rogo a Síntique pensem concordemente, no Senhor.
Paulo já havia dado instruções sobre a unidade:

Filipenses 1.27 (RA) — 27 Vivei, acima de tudo, por modo digno 
do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando 
ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estais firmes em um só 
espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica; 
Filipenses 2.1–4 (RA) — 1 Se há, pois, alguma exortação em 
Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, 
se há entranhados afetos e misericórdias, 2 completai a minha 
alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, 
sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. 3 Nada façais por 
partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada 
um os outros superiores a si mesmo.



4. Peça ajuda de irmãos idôneos
Filipenses 4.2–9 (RA) — 2 Rogo a Evódia e rogo a Síntique
pensem concordemente, no Senhor. 3 A ti, fiel companheiro de 
jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo 
no evangelho, também com Clemente e com os demais 
cooperadores meus, cujos nomes se encontram no Livro da Vida. 
• Paulo faz um jogo de palavras: “a ti, fiel Syzygos”;
• Syzygos significa companheiro de jugo, pessoa que trabalha bem numa 

mesma equipe. 
• Paulo está dizendo que ao chamá-lo fiel/verdadeiro, Syzygos honra 

esse nome.
Ajuda é necessária, mas precisamos escolher bem para quem.



4. Peça ajuda de irmãos idôneos
Em sua carta, Paulo já havia dado exemplos de pessoas que 
poderiam ajudar:
Filipenses 2.19–25 (RA) — 19 Espero, porém, no Senhor Jesus, 
mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me 
sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. [...]
22 E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho, 
junto comigo, como filho ao pai. 23 Este, com efeito, é quem espero 
enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. 24 E estou 
persuadido no Senhor de que também eu mesmo, brevemente, irei. 
25 Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um 
lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas; e, por outro, 
vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades;



4. Peça ajuda de irmãos idôneos
Podemos perceber que Paulo escolhia pessoas:
• Fiéis (4.3);
• Companheiras não só nas alegrias, mas nas lutas (2.22,25; 4.3).
•Que tinham experiência e/ou

conhecimento da situação
(2.19: Timóteo)
•Que tinham testemunho: 

“Caráter aprovado” (2.22)
•Que eram servos: 

“serviu ao evangelho” (2.22)
Outras vozes podem ser inúteis!

“Conte de um até três
Antes de partir pro abraço
Se não for benção de Deus
Sai correndo que é laço
A embalagem é bonita mas 
tenho que analisar
Se for de Deus eu abraço
Se não for chuta que é laço”

(Adriano Gospel Funk, filósofo e teólogo)



4. Peça ajuda de irmãos idôneos



5. Não deixem o conflito roubar a alegria
4 Alegrai-vos sempre no Senhor; outra vez digo: alegrai-vos!
Filipos era uma colônia romana: culto ao imperador!

Perseguição e hereges roubando alegria

Alegria – 23 vezes em 4 capítulos

O preso alegrando os soltos!



5. Não deixem o conflito roubar a alegria
Pressão gerando discórdia Evódia e Síntique

- Alegre-se pela orientação bíblica
- Alegre-se pela misericórdia de Deus sobre você
- Alegre-se pelos recursos do Corpo de Cristo 
- Alegre-se pela soberania de Deus
- Alegre-se pela oportunidade de testar sua fé



5. Não deixem o conflito roubar a alegria

“Cada vez que você encontrar um conflito, 
inevitavelmente você mostrará o que pensa 

sobre Deus!” (pág. 34)

“Cada vez que minha fé é provada, Tu me dás a 
chance de crescer um pouco mais”



Teologia da 
Reconciliação

princípios bíblicos para resolução de 
conflitos

porque está na hora de pendurar as luvas
e restaurar as relações



4. Como ajudar 
em conflitos entre 

irmãos
Quais as posturas bíblicas podemos tomar 

para ajudar irmãos a se reconciliarem?

Palestra passada:



Como ajudar em conflitos entre irmãos (Fp 4.2-9)
1. Introdução: “Amigo de verdade não separa briga, chega na voadora”?
2. Mostre que devem assumir sua parte no conflito: cada um é 100% 

responsável pelos seus 50%.
O mediador trabalha e insiste com os dois lados

não apenas com o mais fácil ou mais submisso;
nem com o lado que ele pensa estar errado.

3. Mostre que as partes são livres para pensar o mesmo que Deus: 
“Pensem concordemente no Senhor” – e para isso precisamos da 
bíblia!

4. Mostre que provavelmente precisarão de ajuda, mas não devem pedi-la 
para qualquer um. Paulo só chamava pessoas de confiança!



Não deixem o conflito roubar a alegria
O preso alegrando os soltos! 

- Alegre-se pela orientação bíblica
- Alegre-se pela misericórdia de Deus sobre você
- Alegre-se pelos recursos do Corpo de Cristo 
- Alegre-se pela soberania de Deus
- Alegre-se pela oportunidade de testar sua fé

“Cada vez que você encontrar um conflito, 
inevitavelmente você mostrará o que pensa sobre 

Deus!” (pág. 34)



5. Como ajudar 
em conflitos entre 

irmãos (pt. 2)
Quais as posturas bíblicas podemos tomar 

para ajudar irmãos a se reconciliarem?



PROGRAMA DE AULA
1. Introdução
2. Cada deve assumir sua parte no conflito
3. Pensem concordemente no Senhor
4. Peça ajuda de irmãos idôneos
5. Não deixem o conflito roubar a alegria
6. Saibam que perto está o Senhor
7. Vençam a ansiedade com oração
8. Ocupem seus pensamentos com coisas boas
9. Pratiquem a paz
10. Conclusão



1. INTRODUÇÃO
Filipenses 4.2–9 (RA) — 2 Rogo a Evódia e rogo a 
Síntique pensem concordemente, no Senhor. 3 A ti, fiel 
companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois 
juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com 
Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes 
se encontram no Livro da Vida. 
4 Alegrai-vos sempre no Senhor; outra vez digo: alegrai-vos. 
5 Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. 
Perto está o Senhor. 6 Não andeis ansiosos de coisa alguma; 
em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas 
petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças.



1. INTRODUÇÃO
7 E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, 
guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. 
8 Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é 
respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que 
é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e 
se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso 
pensamento. 9 O que também aprendestes, e recebestes, e 
ouvistes, e vistes em mim, isso praticai; e o Deus da paz será 
convosco.



6. Saibam que perto está o Senhor
5 Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está 
o Senhor. (Fp 4.5)
• Se por um lado, os conflitos são oportunidades para revelar o que 

penso sobre Deus, por outro também expõe o meus pecados.
• Um deles é a falta de moderação!
• ARA: Moderação (ARC: equidade; NVI: amabilidade): 

tolerância, generosidade, mansidão, cortesia, benevolência. 
•O oposto de rudeza, aspereza, irritabilidade e grosseria.

•Normalmente nos conflitos as pessoas expressam o que está 
guardado no coração!



6. Saibam que perto está o Senhor
• E diante dos conflitos devemos ser mansos – e ajudar as partes do 

conflito a também ser
•Mas essa mansidão deve ser testemunhada, não pode ser apenas 

de palavras. Deve ser “conhecida de todos os homens”
• É pelo fruto que conhecemos a árvore (Lc 6.43-45; Mt 12.33-35);

•Mas não estamos sós na luta contra nossos impulsos: perto está o 
Senhor! (os envolvidos nos conflitos devem ser lembrados disso)
• Justamente porque o Senhor está perto, devemos fazer a vontade 

dele, apesar dos resultados!
Neemias 8.10 (RA) — “não vos entristeçais, porque a alegria do 
SENHOR é a vossa força.”



6. Saibam que perto está o Senhor
“Uma abordagem centrada em Deus para a 

solução de conflitos é benéfica porque torna 
você menos dependente dos resultados. 

Mesmo que os outros se recusem a responder 
de maneira positiva aos seus esforços para 

fazer a paz, você poderá encontrar consolo no 
conhecimento de que Deus está feliz com sua 

obediência.
Este conhecimento poderá ajudá-lo a 

perseverar em situações difíceis.” (pág. 35)



7. Vençam a ansiedade com oração e gratidão
6 Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam 
conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela 
súplica, com ações de graças. 7 E a paz de Deus, que excede todo o 
entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo 
Jesus. (Fp 4.6,7)
Conflitos geram ansiedade nas pessoas;

Mas dizer “calma” raramente funciona!

Então, substitua as palavras!



7. Vençam a ansiedade com oração e gratidão
6 Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, 
diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações 
de graças. 7 E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o 
vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. (Fp 4.6,7)
Paulo nos dá uma fórmula para encontrar a paz:

gratidão + (oração + súplicas) – ansiedade = paz de 
Deus

A paz de Deus protegerá o coração/mente da ingratidão, do medo, 
ansiedade e estresse.
Ex.: Os salmos de lamento e as declarações de fé (Sl 13, 59, 71)
O “ansioso” que ora encontra a paz – e não é qualquer paz (v. 7)



7. Vençam a ansiedade com oração e gratidão
Salmo 13 (RA)
1 Até quando, SENHOR? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando 
ocultarás de mim o rosto? 
2 Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no 
coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo?
3 Atenta para mim, responde-me, SENHOR, Deus meu! Ilumina-me os 
olhos, para que eu não durma o sono da morte; 4 para que não diga o 
meu inimigo: Prevaleci contra ele; e não se regozijem os meus 
adversários, vindo eu a vacilar.
5 No tocante a mim, confio na tua graça; regozije-se o meu coração na 
tua salvação. 
6 Cantarei ao SENHOR, porquanto me tem feito muito bem.



7. Vençam a ansiedade com oração e gratidão

“Odiamos esperar porque a espera é 
uma voz que grita dentro de nós: você 

não está no controle!”
(C. S. Lewis)



8. Ocupem seus pensamentos com coisas boas
8 Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o 
que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, 
se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso 
pensamento. 
- Paulo nos ensina a contrabalancear nossa
tendência natural de nos concentrarmos 
somente no que é ruim a respeito dos que 
se opõem a nós;
- Ele não nos diz para considerar “algumas

coisas”, sim, “tudo”;
- Lembrando-se do que há de bom na 

relação, você perceberá melhor 
o quanto pode ser perdido se o relacionamento
não for restaurado (O Sábio e o sal) 

contras prós

Tudo o que é 
amável...

Tudo o que é 
respeitável

Tudo o que é 
verdadeiro

Palavras duras

desavenças



9. Pratiquem a paz
9 O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em 
mim, isso praticai; e o Deus da paz será convosco. 

Paulo em Filipos:
alegria na tribulação: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas 
oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros 
de prisão escutavam. (At 16.25) – e um terremoto sacudiu os 
alicerces da prisão!
amabilidade com o carcereiro: O carcereiro despertou do sono e, 
vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia 
suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. (At 16.27)



9. Pratiquem a paz
Marcos e Barnabé:
• Paulo queria visitar todas as cidades da Primeira Viagem 

Missionária (onde foi apedrejado) “e Barnabé queria levar 
também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo 
levarem aquele que se afastara desde a Panfília, não os 
acompanhando no trabalho.” (At 15.37–38)
• A desavença quanto a isso foi tão grande que eles se separaram 

(At 15.39)
•Mas houve restauração dos laços: Cl 4.10 – Saúda-vos Aristarco, 

prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé (sobre quem 
recebestes instruções; se ele for ter convosco, acolhei-o); Fm 24 
– Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores.



9. Pratiquem a paz
9 O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em 
mim, isso praticai; e o Deus da paz será convosco. 

Conhecimento bíblico não é apenas informação, é vida prática!
Os custos da desobediência: 

tempo, energia, cansaço físico, emocional e espiritual, 
desperdícios, despesas.

Impedimento comum: Autopiedade, ressentimento, amargura. 

A PAZ NÃO CHEGA SEM OBEDIÊNCIA PRÁTICA!



10. Conclusão
“Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente 

ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.” (Tg 1.22) 

Um convite: seja praticante da Palavra; seja um pacificador!
Alguns desafios:

- Restaure laços quebrados, refaça amizades, quebre barreiras;
- Perdoe ofensas passadas, deixe feridas se fecharem;
- Seja instrumento de Deus para a reconciliação dos seus 
irmãos, não instrumento de satanás para a discórdia!

Quem chama Deus de Pai não pode escolher irmão!
Apesar dos conflitos, a igreja continua bela!
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