
 O que que a Bíblia diz sobre isso

 Causas de conflitos interpessoais

 Efeitos de uma relação ruim

 O desafio de controlar as tensões

 O papel da Igreja



 Atuação satânica

 Enganador

 Pai da mentira

 Disfarça-se em anjo de luz

 Percorre a terra, tentando as pessoas,
procurando a quem tragar

Jo 8:44, 2Co 11:14,

Ef 6:11-12, Tg 4:7, 1Pe 5:8



 Características pessoais

A tensão geralmente começa com pessoas
cujos traços de personalidade apontam
para:

 egocentrismo, dominação, vaidade,
prestígio, avareza

 rancor, irritação, vingança, intolerância,
falta de perdão

Lições de Jesus: Lc 12:13-15 e Mt 7:3-5



 Falta de comprometimento

A lealdade à família, aos amigos, às
pessoas em geral é descartada quando isso
atrapalha a satisfação pessoal.

 Qual é a orientação bíblica?

• Ec 5:4-5

• Mt 5:33-37

• Tg 5:12



As pessoas reagem de maneiras diferentes
à tensão. Algumas resistem a ela, outras
ficam irritadas, muitas são “esmagadas” e
há quem pareça se deliciar.

Efeitos físicos: fadiga, dores de
cabeça, problemas estomacais,
problemas de pele etc.



Efeitos psicológicos: depressão,
culpa, humilhação, insegurança,
ansiedade etc.

Efeitos sociais: agressões
verbais e físicas, vingança,
isolamento etc.

Efeitos espirituais: toda tensão
interpessoal é, antes de tudo,
reflexo do pecado (Adão e Eva).



 Começando com o básico

 Amor: tema dominante no NT
(Jo 3:16; 13:35; 1Co 13:1-13; 1Jo 4:8)

Enquanto Is 11:6-9 não se cumpre, o jeito é
desenvolvermos características pessoais
tais como mansidão, compaixão, domínio
próprio etc.



 Transformando o indivíduo

 Uma conversa franca e com
habilidade pode ajudar a identificar
pontos negativos.

 Gl 2:11

 Modelando bons relacionamentos

 O cristão, principalmente, deve
influenciar comportamentos, dando
exemplo de respeito, afeto, altruísmo.

 Mt 5:38-48



 1º passo: tome a iniciativa e vá até quem
o prejudicou, em particular, com
humildade e disposto a perdoar.

Jesus esboçou um procedimento para
restaurar relacionamentos entre cristãos
que estão em desacordo (Mt 18:15-20):

 2º passo: peça ajuda a testemunhas, que
poderão ajudar a resolver o conflito.

 3º passo: se nada disso adiantar, a igreja
deve agir, até mesmo com a exclusão.


