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PROMOVA PAZ 

Provérbios 15.1 

 
1. Leitura: Salmo 108. 1-5 

2. Cântico: Ele é exaltado 

IBSPLAY: https://youtu.be/Kjfs9v1Tf-E 

3. Confissão/Gratidão – Exaltem ao Senhor em oração por suas maravilhas, 

confessem os pecados perante Deus e agradeçam por sua graciosa salvação.  

4. Leia Provérbios 15.1 – Nossa comunicação foi tremendamente afetada pelo 

pecado original de modo que observamos conflitos em nossos relacionamentos. 

Em nosso casamento, na criação de nossos filhos, no trabalho, ao nos 

relacionarmos com o mundo, nos estudos e até mesmo na igreja, precisamos 

lidar de forma sábia com nossa comunicação, para que seja possível promover 

a paz e não a guerra. Aprendemos no versículo de hoje que diante de situações 

de conflitos, temos duas alternativas: promover a paz, desviando o furor, ou 

promover a guerra, levantando a ira. O provérbio popular “quando um não quer, 

dois não brigam”, deriva desta verdade. Nossa reação a situações de conflitos, 

podem alimentar e aumentar o conflito diretamente. Cabe a cada um de nós, 

buscar a sabedoria de Deus para que, ao sermos testados, ameaçados, 

insultados, humilhados, saibamos reagir com paciência, brandura, afeto e 

misericórdia. 

Muitas vezes, temos condições de encerrar um conflito ao reconhecer 

nosso erro: “você tem razão, eu errei e estou arrependido”. Como isso é difícil, 

como precisamos lutar contra o nosso orgulho, mortificar nosso eu para que 

busquemos a paz com todos. Mas também podemos estar diante de situações 

onde seremos confrontados, humilhados e constrangidos com palavras duras e 

perversas, sem que sejamos os causadores do problema. Nossa reação nestes 

momentos difíceis, pode demover o outro desta atitude pecaminosa, gerando 

arrependimento naquele que está procedendo com tamanha covardia. Um 

coração transformado, que se atenta para este provérbio, e outros tantos textos 

que nos ensinam a pensar muito antes de falar, a promover a edificação do 
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próximo, a escolher bem as palavras, nos dão a oportunidade de restaurar e 

preservar nossos relacionamentos, mesmo que ainda não estejamos totalmente 

livres do pecado e de seus efeitos. Lembre-se, ao sermos transformados, nossa 

comunicação também deveria ser transformada de tal forma que conflitos 

deveriam deixar de ser uma rotina em nossas vidas. 

 

5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

a. Lute contra o orgulho. Muitas vezes reagimos com palavras duras pois 

nutrimos em nós um orgulho pecaminoso. Ser contrariado, deixar de ser 

reconhecido, ser confrontado, ligam nosso modo de autodefesa. 

Queremos manter nossa imagem, não queremos que os outros apontem 

nossos pecados, queremos sempre estar certos e para que isso ocorra, 

fazemos uso das palavras de forma agressiva e impiedosa, promovendo 

mais conflitos não a paz. Lute contra o orgulho, permita-se ser exortado 

e haja com humildade diante de conflitos. 

b. Espelhe-se em Cristo.  Diante de situações onde somos oprimidos de 

forma injusta, devemos nos espelhar em Cristo e deixar que Deus julgue 

nossa causa: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca; como 

cordeiro foi levado ao matadouro; e, como ovelha muda perante os seus 

tosquiadores, ele não abriu a boca. Isaías 53:7. Ao reagirmos como 

Cristo, teremos a oportunidade de trazer paz e luz aqueles que são 

“quebrados” com uma reação pacífica e mesmo que isso não aconteça, 

somos ensinados a oferecer a outra face, não para obter favor, mas para 

espelhar o caráter do nosso Senhor e Salvador. Deixe com Deus o julgar 

de sua causa. 

 

Ore por missões – BRASIL 

O irmão Wagner pede que a justiça de Deus reine no ambiente de trabalho 

dele. Peça que o Senhor dê sabedoria e faça dele uma bênção tanto para os 

superiores como para os colegas no convívio diário. 


