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Série: Uma fé que funciona
quando a vida não vai bem.



UMA FÉ QUE FICA CALMA NA CRISE
Série: Uma fé que funciona quando a vida não vai bem.

A raiva pode ser a emoção mais incompreendida e mal administrada. 

Todo mundo sente raiva, mas poucas pessoas sabem como expressar sua raiva 
de maneira saudável ou produtiva. 

A bíblia nos ensina como lidar com ela.

COMO FICAR CALMO EM UMA CRISE OU CONFLITO

1. TER CONSCIENCIA DO CUSTO DA RAIVA NÃO CONTROLADA
"A pessoa de mau gênio sempre causa problemas e discórdias." Provérbios 
29:22 NTLH
"Quem se ira com facilidade faz coisas tolas;" Provérbios 14:17 NVT

2. DECIDIR CONTROLAR A RAIVA
"O tolo mostra toda a sua ira, mas o sábio a controla em silêncio." Provérbios 
29:11 NVT

 3. REFLETIR ANTES DE REAGIR

“Entendam isto, meus amados irmãos: estejam todos prontos para ouvir, mas 
não se apressem em falar nem em se irar. A ira humana não produz a justiça 
divina.” Tiago 1: 19-20 NVT



- SEJA RÁPIDO PARA OUVIR

- SEJA LENTO PARA FALAR

- SEJA LENTO PARA FICAR COM 
RAIVA

Faça 3 perguntas:

- POR QUE ESTOU IRRITADO?

- O QUE EU REALMENTE QUERO?

- COMO POSSO OBTER?

“Senhor, ajude-me a controlar minha 
língua; ajude-me a ter cuidado com 
o que digo.” Salmos 141:3 VR

4. LIBERAR A RAIVA 
ADEQUADAMENTE

"Se vocês ficarem com raiva, não 
deixem que isso faça com que 
pequem." Ef 4:26 NTLH

"A resposta calma desvia a fúria, 
mas a palavra ríspida desperta a 
ira." Pv 15:1 NVI

- Não suprima

- Não reprima

- Não expresse inapropriadamente

- SIM CONFESSE!



5. REPROGRAMAR A MENTE

“Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que 
Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar." Romanos 
12:2a NVT

6. PEDIR A DEUS QUE ME ENCHA COM SEU AMOR

“Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa 
harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus.” 
Romanos 15:5 NVT

“O fruto do Espírito é. . . paciência." Gálatas 5:22 NVI



QUEBRA GELO 

O crente pode sentir raiva? 

O que costuma lhe tirar do sério? 
 

COMPARTILHANDO A PALAVRA 

Como manter a calma diante de um conflito? 

Com que urgência devemos cuidar da raiva que estamos sentindo? 

O que fazer para viver sem o pecado que a ira provoca? 
 

PRATICANDO A PALAVRA 

1. Que qualidades você precisa desenvolver para controlar a raiva? Como seu 
GC pode ajudá-lo? 



MOVIDOS
PELO AMOR
E NÕO PELO
MEDO


