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Como Amenizar Conflitos 
I Pedro 3.8-11 

 
I. Conflito: Inevitável 

A. Mosteiro Italiano (Os monges fizeram um “voto do silêncio”.  Uma 
vez por ano, um monge tinha direito de falar uma só coisa no último 
dia do ano.  O primeiro- António—“gostei muito da ceia de Natal 
desse ano”.  Um ano depois, Frei Beto levantou se e falou “Não gostei 
tanto, eu achei o peru bem passado demais” e sentou se.  O 3° ano o 
Frei Carlito levantou~se “Eu estou cansado de tantas brigas na nossa 
irmandade”.   

B. Com certeza conflito é inevitável, mesmo na nossa irmandade.  
Quando duas ou mais pessoas se reunem em nome de Deus, temos 
certeza de pelo menos 2 coisas: 

1. Deus estará com eles. 
2. Haverão desavensas e conflitos. 

 
C. Os autores bíblicas têm essa consciência e escrevem muito sobre o 

assunto. 
 

II. I Pedro 3.8 
a. “Quanto ao mais”  Pedro quer que todos prestem 

atenção “resumindo tudo que quero lhes passar, é 
isso…” 

b. Para o cristão é importante porque o mundo conhecem a 
Cristo pela forma que tratamos um ao outro  “todos 
saberão que vocês são os meus discípulos pelo amor 
que demonstram uns aos outros”. 

c. “Tenham o mesmo modo de Pensar”.  Vivam em 
harmonia.   

d. Pedro não está dizendo que devemos todos pensar em 
uniformidade ou iguais.  Bastar olhar neste mundo que 
Deus criou para ver que Ele adora diversidade. 

e. Casamento- É comum casar com pessoas diferentes de 
nós, com traços de personalidadeas apostos as nossas 
para nos completar.  Mas com tempo essas diferenças 
causam dificuldades.  Dizemos que  “apostos atraem” 
mas com tempo “apostos atacam”.   

f. Mas seria melhor dizer que Pedro está nos incentivando 
a cuidar/Concentrar-se nas mesmas coisas.  Emfatizam 
o que é importante. 

g. Um autor escreveu uma vez “brigamos tanto tempo por 
coisas pequenas que nós mesmos nos tornamos 
pequenos” 

h. Pedro, em seguida, revela seis segredos ou atitudes que 
vão melhorar dramaticamente todos os nossos 
relacionamentos e reduzir sensivelmente os nossos 
conflitos-no casamento, na família, nas amizades, na 
igreja e no trabalho. 

 
III. Como alcançar a harmonia. 
 

A. Sejam compassivos.   
 

1. Ser sensivel e validar a situação do outro, principalmente os 
sentimentos.  Literalmente “sofrer juntos”.   

2. Duas coisas que todos precisam: 
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a. ser compreendidos.  Prestar atenção e ouvir 

*Prestar atanção- “eu me importo com você” 
*Não pensando na minha resposta. 
*Pscicólogo- James Houston “o psicólogo é o nosso 

amigo pago” ou seja, estamos tão carentes para ter alguém 
prestar atenção a nós que estamos dispostos a pagar para 
alguém sentar por uma hora na nossa frente e ouvir e prestar 
atenção. 

 
b. afirmados.  Validar o que sentimos’não estamos 

sozinhos nem loucos.   
 

*alguém que se importa o suficiente para ouvir a minha 
história, como eu chegei até aqui-geograficamente, 
emocionalmente, temperamentalmente, espiritualmente: 
por que eu sou do jeito que sou. 
*Agostino disse. “Ame-me, e então você pode me dizer 
qualquer coisa que quizer”.   
• Convencidos de que alguém tem “paixão conosco” 

somos capazes de ouvir qualquer coisa que quer nos 
dizer, porque somos convencidos que é para o nosso 
próprio bem.   

 
B. Amem-se fraternalmente. 
 

1. Nós estamos na mesma equipe, família, comprometidos com 
as mesmas metas indo na mesma direção. 

2. Atacamos o problema, não a pessoa. 
3. Não ataques e acusações disfarçadas como conselhos e 

sugestões. 
4. Nós defendemos uns aos outros. 
5. Você permite alguém falar mal da sua mãe? 
6. tenho um irmão mais velho que é excepcional.  Causa alegria, 

divertimento e as vezes, vergonha.  Mas uma coisa que 
alguém nunca podia fazer-zombar, redicularizar, criticar, ou 
falar mal dele.  Eu brigava, literalmente com a pessoa. 

7. como você reage quando  alguém começa a falar mal de um 
membro, um líder-você briga.   

8. Sejamos leais com os nossos irmões e irmãs.   
 

C. Sejam misercordiosos. 
 

1. Demonstrar o amor que sentimos que vem de dentro do nosso 
íntimo. 

2. Intestinos-fonte das emoções.   
3. Não somente ourvir, compreender e depois falar bem e 

defender os irmãos, mas demonstrar com ações que 
comprovem o nosso amor. 

4. “Filinhos, não amemos somente de palavra nem de boca, mas 
em ação e em verdade”.  I Jn. 3.18. 

5. Comportamento convincente em vez de “boca para fora” 
 

D. Sejam humildes. 
 

1. Orgulho e arrogância 
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2. O que e orgulho?  “tentar tomar o lugar de Deus, recusar ser 
sujeito a Deus.   

3. “A ênfase posta sobre o orgulho, e eu antônimo, a humildade, 
é característica distintiva da religião bíblica, sem paraleleo 
em outros sistemoas religiosos ou éticos.  Ele figura como a 
própria raiz e essência do pecado.”  O Novo Dicionário 
Bíblico, p.1152. 

 
1. Pv. 8.13  “Deus odeia orgulho & arrogência” 
2. Pv.  13.10 “ O orgulho só gera Discussões” 
3. Pv.  16.18 “o orgulho vem antes da destruição; o espírito 

altivo, antes da queda.” 
4. Deus odeia o orgulho por que é prejudicial a Ele a nós? 
5. Quem é supremo-o mais humilde  “sou manso e humilde de 

coração”. Mt. 11.29 
4. “Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do 

que deve ter; ao contrário, tenha um conceito equilibrado”  
Rm. 12.3 

5. Humildade significa utilizar todo nosso poder para enaltecer a 
Deus e beneficiar aos outros. 

 
E. Abençoar e não amaldicoar. 
 

1. “Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto” 
2. Miserdicórdia significa “lidar com mais bondade do que a 

justiça exige” 
3. Benevolência: dar o que não merece. 
4. Ser generosos com aos outros. 
5. Não retribuir, como Deus não retribue.   

 
F. Guardar a língua do mal, a falsidade dos lábios. 
 

1. De onde vêm os conflitos? 
 

a. tentação- Tiago 1.13-14 (de Dentro) 
b. conflitos- Tiago 4.1-2 (de Dentro-conflitos internos mal 

resolvidos, insatisfação comigo mesmo, exigências 
irrealistas dos outros-nos levam a ficarmos insatisfeitos 
com os outros, ou seja, brigamos com os outros.  

 
2. Como manifestam-se os conflitos? 
 

a. Descontrole da língua. 
b. Mulheres-Falam, em média, duas vezes mais palavras 

por dia do que homens. 
c. Mas não significa, automaticamente, que são 

principalmente elas que causam mais conflitos do que 
os homens.  Um estudo revelou que homens possuem 
um vocabulário de 58 palavrões, enquanto as mulheres 
têm a metade- 29 palavrões. 

 
3. Três formas de lidar com “Conversas Difíceis” 

a. Falar a verdade a qualquer custo. 
1. Gosta de ser policial da igreja. 
2. “Ofendai vos como Cristo no ofendeu” 
3. Divisão frontal e óbvia. 

 
b. Fingir amar a qualquer custo. 
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1. Regra #1-Não ofendais diretamente, nunca cara 
a cara. 

2. Regra #2- Falar pelas costas. 
3. Divisão sutíl e mais abrandente 
4. É falta de amor. 

 
(Saborear falar mal da pessoa, ou cara a cara ou pelas costas-churrascaria da igreja-
Dividimos e Retardamos) 

c. Falar a verdade com amor.  (Ef. 4.12-16) 
 

1. Valorizar a Deus e a pessoa. 
2. Mt. 18.5  “Se o seu irmão peca contra você, vá 

e, a sos com ele, mostra-lhe o erro. 
3. Mt. 5.23-24  “Portanto, se você estiver 

apresentando sua oferta diante do altar e ali se 
lembrar de que seu irmão tem algo contra você, 
deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá 
primeiro reconciliar-se com seu irmão; depois 
volte e apresente sua oferta. 

 
**Em 30 anos de Cristianismo e 25 anos de ministério, tempo integral, já participei 
ativamente em 8 congregções. 
**A maioria das igrejas não são diferentes do mundo em termos de conflito e controle 
da língua. 
**Participei nos três tipos.  Falar a verdade sem amor, Fingir amor sem a verdade, e 
uma congregação em que prevelecessem a verdade com amor. 


