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UMA  
QUE DIMINUI
OS CONFLITOS



UMA FÉ QUE
DIMINUI OS
CONFLITOS

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

Princípios da Bíblia para viver através de 
uma pandemia

“E aqueles que são pacif icadores 
plantarão sementes de paz e ajuntarão 
uma colheita de justiça.” Tiago 3:18  NVT

Três das habilidades mais importantes 
que você tem que aprender na vida:

- Como neutralizar um conflito
- Como resolver um conflito
- Como se reconciliar após um conflito

10 PASSOS BÍBLICOS PARA DESARMAR 
UMA SITUAÇÃO TENSA

1. FALE BAIXO (Diminua o volume da voz)

“A resposta delicada acalma o furor, mas a 
palavra dura aumenta a raiva.” Provérbios 
15.1 NTLH

“É melhor ouvir as palavras calmas de 
uma pessoa sábia do que os gritos de um 
líder numa reunião de tolos.” Eclesiastes 
9.17 NTLH



2. RESPIRE FUNDO E FALE DEVAGAR
“O tolo mostra toda a sua ira, mas o sábio a controla em silêncio.” Provérbios 29:11

3. OUÇA MAIS DO QUE FALE
“Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se.” Tiago 1:19 
NVI
“O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam (escutam) 
conselho.” Provérbios 13:10 NVI

4. OUÇA A DOR POR TRÁS DAS PALAVRAS
“Cada coração conhece a sua própria amargura.” Provérbios 14:10 NVI

5. ORE ENQUANTO ESTA OUVINDO
“Tu acalmas o rugido dos mares e o barulho das ondas, tu acalmas a gritaria dos 
povos.” Salmos 65: 7 NTLH

6. PROCURE ENTENDER ANTES DE PROCURAR SER COMPREENDIDO
“Falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato.” Provérbios 18:13 NVT

7. TENTE VER A SUA PERSPECTIVA
“Cada um de vocês deve olhar não apenas para seus próprios interesses, mas 
também para os interesses dos outros. Sua atitude deve ser a mesma de Cristo 
Jesus.” Filipenses 2:4-5 VR



8. PEÇA A DEUS: ME DÊ UMA IMAGEM 
CLARA DE MIM MESMO

“Examina-me, ó Deus, e conhece meu 
coração; prova-me e vê meus pensamen-
tos.
Mostra-me se há em mim algo que te 
ofende e conduze-me pelo caminho 
eterno.” Salmos 139:23,24 NVT

9. ADMITA QUALQUER PARTE DO 
CONFLITO QUE CAUSOU

Jesus: “Por que você se preocupa com o 
cisco no olho de seu amigo enquanto há 
um tronco em seu próprio olho? Primeiro, 
livre-se do tronco em seu olho; então você 
verá o suficiente para tirar o cisco do olho 
de seu amigo.” Mateus 7:3-5

10. ESCOLHA SUAS PALAVRAS COM 
ATENÇÃO

“Não digam palavras que fazem mal aos 
outros, mas usem apenas palavras boas, 
que ajudam os outros a crescer na fé e a 
conseguir o que necessitam, para que as 
coisas que vocês dizem façam bem aos 
que ouvem.” Efésios 4.29 NTLH



1. O que você ouviu? Que ponto nesta mensagem foi mais impactante para você?

2.  Na vida, temos muitos conflitos. É como lidamos com eles que determina o 
resultado. Pense, que se você parar para respirar, desacelerar sua fala e abaixar sua 
voz, você ainda será ouvido? Por quê?

1. Como essa mensagem desafiou, mudou ou afirmou seu pensamento?

2.  Como geralmente há dois lados em cada história, como ouvir primeiro oferece 
uma oportunidade para aprender a visão do outro lado e resolver conflitos mais 
rapidamente?

3.  Enquanto estamos em conflito, ouvindo a outra pessoa, como a oração por 
orientação pode nos ajudar?

4.  Ao procurar entender a perspectiva do outro, como apenas reformular o que a 
outra pessoa disse poderia fornecer uma compreensão mais profunda do conflito?

5.  Explique por que é importante ter um entendimento claro de sua própria perspecti-
va para diminuir a escala de um conflito. Por que é importante admitir qualquer parte 
do conflito que causei?

6.  Dê um exemplo de palavras prejudiciais e um exemplo de palavras úteis que 
poderiam ser usadas durante um conflito.

1. O que você fará? Como você ou seu grupo colocará em prática o que aprendeu 
hoje?

GRUPOS DE
CRESCIMENTO



MOVIDOS
PELO AMOR
E NÃO PELO
MEDO


