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1. INTRODUÇÃO 

2. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

a. Mateus 22:37-39 (Maior Mandamento) 

b. Mateus 7:12 (Lei Régia) 

3. CONFLITO É INEVITÁVEL... MAS COMO NÓS RESPONDEMOS? João 16:33 

4. DEUS NOS CHAMA PARA: 

a. SERMOS UNIDOS – João 17:20-24 (Oração de Jesus no Jardim) 

b. SER PACIFICAROES – Mateus 5:9 – Página 2 

c. O MINISTÉRIO DA RECONCILIAÇÃO – Página 3 

5. SER PACIFICADORE É PROATIVO... NÃO REATIVO 

Vá... é sempre a sua vez (Mateus 23-24 e Mateus 18:15) 

6. O CAMINHO DE UM PRESBÍTERO À RECONCILIAÇÃO – Página 4 

7. COMPRIMOSSO AOS TRÊS “C’s” 

Comunicação, Conversa e Comunidade 

8. ANÁLISE DAS ESCRITURAS – Página 5 

9. DESACORDOS E SOLUÇÕES BÍBLICOS – Página 5 

10.CONCLUSÃO 



QUATRO PRINCÍPIOS BÍBLICOS DA RECONCILIAÇÃO 

FONTE: THE PEACEMAKERS  por KEN SANDE; Baker Book Hose Co., 2005 

1. GLORIFICAR A DEUS 

Em vez de focalizar nos nossos desejos ou ponderar no que outros possam fazer, 
devemos regozijar no Senhor e louvá-lo por depender do seu perdão, sabedoria, poder 
e amor quando buscamos obedecer seus mandamento e manter uma atitude amorosa, 
misericordiosa e complacente (de perdão) (Salmo 37:1-6; Marcos 11:25; João 14:15; 
Romanos 12:17-21; 1 Coríntios 10:31; Filipenses 4:2-9; Colossenses 3:1-4; Tiago 
3:17-18; 4:1-3; 1 Pedro 2:12). 

APLICAÇÃO – Como eu posso agradar e honrar ao Senhor nesta situação? 

2. TIRE A TRAVE DO SEU OLHO 

Em vez de culpar os outros por um conflito ou resistir correção, devemos confiar na 
misericórdia de Deus e aceitar a responsabilidade para a nossa própria contribuição 
soa conflitos – confessando nossos pecados “aqueles que temos ofendidos, pedindo 
que Deus nos ajude a mudar quaisquer atitudes e hábitos que levem a conflito e buscar 
reparar qualquer dano que temos causado (Provérbios 28:13; Mateus 7:3-35; Lucas 
19:8; Colossenses 3:5-12; 1 João 8-9). 

APLICAÇÃO – Como eu posso mostrar a obra de Jesus em mim ao aceitar 
responsabilidade pela minha contribuição ao conflito? 

3.   RESTAURAR GENTILMENTE 

 Em vez de fazer de conta que não existe ou falar sobre outros nas suas costas, nós 
perdoaremos pequenas ofensas ou conversaremos pessoal e graciosamente com ele, 
procurando restaurá-los em vez de condená-los. Quando um conflito com um irmão ou 
irmã cristã não pode ser resolvido em particular, pediremos que outros no corpo de 
Cristo nos ajudem a resolver a questão de uma forma bíblica (Provérbios 19:11; Mateus 
18:15-20; 1 Coríntios 6:1-8; gálatas 6:1-2; Efésios 4:29; 2 Timóteo 2:24-26; Tiago 5:9). 

 APLICAÇÃO – Como eu posso servir outros amorosamente, ajudando-os a aceitar 
responsabilidade pela sua contribuição para este conflito? 

4.  VÁ E SEJAM RECONCILIADOS 

 Em vez de ceder prematuramente ou permitir que relacionamentos acabem, 
perseguiremos ativamente a paz e reconciliação genuínas – perdoando os outros como 
Deus tem nos perdoado e procurando soluções justas e mutuamente benéficas às 
nossas diferenças (Mateus 5:23-24; 6:12; 7:12; Efésios 4:1-3, 32; Filipenses 2:3-4). 

 APLICAÇÃO – Como eu posso demonstrar o perdão de Deus e encorajar uma solução 
razoável a este conflito? 



O EVANGELHO (MINISTÉRIO) DE RECONCILIAÇÃO 

Romanos 5:10-11 

“Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu 
Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida; e não apenas 
isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio 
de quem recebemos, agora, a reconciliação”. 

Colossenses 1:18-22 

“Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, 
para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a 
plenitudee que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse 
consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também 
que, outrora, éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, 
agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para 
apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis”. 

2 Coríntios 5:18-20 

“Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos 
deu o ministério da reconciliação, a saber, que 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”. 



O CAMINHO DE UM PRESBÍTERO, À PAZ 

Processo para Gerenciamento, Resolução e Reconciliação de Conflitos 

Fonte: Pepperdine University Strauss Institute for Dispute Resolution 
(Instituto Strauss para Resolução de Contendas) 

1. SENHOR 

Convide Deus para entrar na contenda. Cubra a abordagem e o processo em oração. 

2. OUÇA 

Ouça às outras partes sem pensar no que você vai falar.  

3. APRENDA 

Aprenda a perspectiva da outra pessoa. Faça perguntas que comecem com “o que” e 
“como”. 

4.  FAÇA UMA LISTA 

 Faça uma lista dos interesses e questões que cada parte tem no conflito. “Aprofunde-
se”. 

5.  LIDERE 
  
 Esteja sempre pronto para liderar em direção a uma solução e reconciliação através de 

negociações. 

6.  AME 

     O alvo deve ser estabelecer relacionamentos mais fortes no futuro. 



RECURSOS BÍBLICOS 

1. Devemos viver em paz com todas as pessoas, especialmente com outros cristãos. 

a. Romanos 12:17-18 

b. Colossenses 3:12-15 

c. Romanos 14:19 

d. 1 Coríntios 7:15 

e. 2 Coríntios 13:11 

f. Hebreus 12:14-15 

g. Mateus 5:23 

2.  Devemos lidar com desacordos direta e abertamente. 

a. Mateus 18:15-17 

b. 2 Timóteo 2:23-25 

c. Tito 3:10 

d. 2 Tessalonicenses 3;14-15 

e. Lucas 17:3 

f. 1 Tessalonicenses 5:12-13 

3. Exemplos bíblicos de desacordos e soluções 

a. Atos 15:1-21 – Conselho de Jerusalém – conflito sobre os gentios 

b. Atos 15:39 – Paulo e Barnabé separaram-se por causa de desacordo 

c. Gálatas 2:11 – Paulo confronta Paulo 

d. Filipenses 4:2-3 – Contenda entre Evódia e Síntique 

e. Atos 18:24-26 – Priscila e Áquila confrontam Apolo em particular 

f. As Epístolas – Paulo, João, Pedro confrontando diretamente problemas nas igrejas.


