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FUJA DOS CONFLITOS 
Provérbios 20.3 

 

1. Leitura: Salmo 27.1 

2. Cântico: Oração 

IBSPLAY: https://youtu.be/1L7o48LNGtQ 

3. Confissão/Gratidão – Meu Deus, eu sinto que te agradar é o Céu, e ser o 

que Tu queres que eu seja. Oh, que eu fosse santo como Tu és santo, puro como 

Cristo é puro, perfeito como o Teu Espírito é perfeito! Estes, eu sinto, são os 

melhores mandamentos no Teu Livro, e devo desobedecê-los? Devo quebrá-

los? Estou sob tal necessidade, posto que eu vivo aqui? 

4. Leia Provérbios 20.3 – Esse provérbio nos ensina que a honra não está em 

dar o troco a ofensas, mas em ter domínio próprio para se calar ou para relevar 

com a intenção de buscar um bem maior. Muitas guerras surgem em razão da 

defesa da “honra”. Países que entram em guerra a fim de se mostrarem como 

os mais preparados ou “evoluídos”. Entretanto, não precisaríamos ir tão longe. 

Nós mesmos legitimamos conflitos quando o que está em jogo é a nossa 

imagem. Desta forma, os conflitos geralmente recebem o título de “justos” 

quando se trata de defender a sua própria honra. Contudo, reflita seriamente 

nas perguntas a seguir: uma honra ferida justifica mesmo um conflito? A honra 

maculada torna mesmo uma contenda legítima? É curioso saber que muitas 

desavenças sérias se dão em nome da “honra”. Esse motivo torna-se um álibi 

perfeito para dar vasão a dissenções e conflitos. Em contraste a esse nosso 

cenário em que essa proposta de defender a honra é muito divulgada e até 

encorajada, temos que a verdadeira sabedoria diz que “é uma honra dar fim a 

contendas”. Provérbios é o avesso de tudo que o mundo preza e cultiva. A falta 

de sabedoria é justamente o contrário do que é dito nesse provérbio: em vez 

de fugir das confusões, “todos os insensatos envolvem-se nelas”.. 

 

5. Aplicação:  

https://youtu.be/1L7o48LNGtQ
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a) Em lugar de rebater a ofensa com mais força ainda, seja sábio e coloque todo 

conflito aos pés da cruz.  

b) Seja verdadeiramente forte: É preciso ser mais forte do que se pensa para 

dominar o corpo e evitar entrar em conflitos pela “honra”.  

c) Demonstre em seu viver o valor do perdão e da imitação de Cristo, Não viva 

para satisfazer seus impulsos e manter uma imagem que o mundo aprove.  

d) Tenha um padrão bíblico de retidão, mantenha as Escrituras em alta 

consideração.  

e) Lembre-se: somente os tolos não conseguem suportar nada que os 

desagrade, reagindo a tudo como crianças mimadas. 

 

6. 30 dias de oração pelo Afeganistão  
 

DIA 22: ORE POR NOSSOS PARCEIROS DA LINHA DE FRENTE 

Colocando a si mesmos em risco, nossos parceiros da linha de frente 

trabalham para encontrar, orar e ministrar aos refugiados afegãos. Às vezes, 

eles também têm medo de que o conflito exploda em suas cidades, mas têm fé 

de que Deus protegerá a obra de seu Reino e a vida deles.  

“Como cristãos, acho que devemos estar abertos para aceitar pessoas que 

sofrem, mas e se radicais vierem entre elas? Precisamos de sabedoria e direção 

de Deus nisso. É claro que, como cristãos, não rejeitamos refugiados, nós os 

aceitamos e os servimos”, compartilha nosso parceiro Hamad.  

Agradeça a Deus, o Senhor, por nossos parceiros da linha de frente. 

Apresente-os em oração enquanto trabalham para se colocarem à disposição 

dos necessitados. Ore para que o Senhor os sustente e lhes dê energia e 

capacidade para o trabalho. Peça para que eles carreguem a bandeira de Deus 

ao servir e amar os refugiados. 


