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UMA  
QUE NÃO
CULTIVA A
AMARGURA



UMA FÉ 
QUE NÃO
CULTIVA A
AMARGURA

“Com a língua bendizemos ao Senhor e 
Pai, e com ela amaldiçoamos os 
homens, feitos à semelhança de Deus. 
Da mesma boca procedem bênção e 
maldição (amargura). Meus irmãos, não 
pode ser assim! Acaso pode sair água 
doce e água amarga da mesma fonte? 
Tiago 3:9-11 NVI

“Esforcem-se para viver em paz com 
todos e para serem santos... Cuidem que 
ninguém se exclua da graça de Deus. 
Que nenhuma raiz de amargura brote e 
cause perturbação, contaminando a 
muitos.” Hebreus 12:14-15 NVI



O PROBLEMA DA AMARGURA:

1- A amargura tem uma raiz perigosa 
“Vigiem para que nenhuma amargura crie raiz entre vocês, pois quando ela brota, 
causa profunda perturbação...” Vs. 15 BV 

2- A amargura produz um fruto venenoso
“...Cuidado, para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e 
prejudica muita gente com o seu veneno.” Vs. 15 NTLH

3- A amargura tem um custo muito alto
“Alguns homens ficam felizes até o dia da morte... outros não têm felicidade 
nenhuma; porque eles vivem e morrem com o coração amargurado.” Jó 21:23-25  

CARACTERÍSTICAS DE PESSOAS AMARGAS:

- Justificam o seu ressentimento e mágoa
- Tornam-se excessivamente críticas
- Secretamente celebram o infortúnio dos outros
- Elas anulam grupos inteiros de pessoas 
- Elas tendem a negar que estão amarguradas

Com quem ou sobre o que você é amargo? __________________________ 



PARA NÃO CULTIVARMOS A AMARGURA:

- Matamos a sua raiz com o PERDÃO

"Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda 
maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se 
mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo."  Efésios 4:31-32 NVI

- Perdão não é a coisa fácil a ser feita, fácil é guardar rancor e ficar amargo!

- Mas a FÉ PARA PERDOAR me permite ver uma oportunidade de liberdade, onde 
antes só se via a ofensa!

“Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai celestial também lhes 
perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai celestial não lhes perdoará 
as ofensas". Mateus 6:14-15 NVI



1. Qual ponto desta mensagem foi mais impactante para você?  
2. Com quem ou sobre o que você é amargo?

1. Como essa mensagem desafiou, mudou ou afirmou seu pensamento? 
2. Como devo proceder para não cultivar a amargura?

3. Qual o maior problema da amargura e como ela pode afetar sua vida? 

1. Como você ou seu grupo colocará em prática o que aprendeu hoje? 
2. Nas conversas do dia a dia como você tem usado sua língua? Para bênção? 

Ou maldição?

GRUPOS DE CRESCIMENTO



MOVIDOS
PELO AMOR
E NÃO PELO
MEDO


