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PROMOTOR DE CONTENDAS 

Mensagem 14 de 16 

Data: 09/01/2011 

Introdução 

16 Há seis coisas que o 
SENHOR odeia, sete coisas 

que ele detesta: 17 olhos 
altivos, língua mentirosa, 

mãos que derramam 
sangue inocente,    

 Pv 6 

18 coração que traça planos 
perversos, pés que se 

apressam para fazer o mal, 
19 a testemunha falsa que 
espalha mentiras e aquele 

que provoca discórdia entre 
irmãos.   

 Pv 6 

Há seis coisas que 
o SENHOR odeia, 
sete coisas que 
ele detesta:    

 Pv 6.16(NVI) 

Seis coisas o 
SENHOR aborrece, 

e a sétima a sua 
alma abomina: 

 Pv 6.16(RA) 
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16 Há seis coisas que o 
SENHOR odeia, sete 

coisas que ele detesta: 
19 (7) ...e aquele que 

provoca discórdia entre 
irmãos. 

 Pv 6 

O homem perverso 
provoca dissensão, 

e o que espalha 
boatos afasta bons 

amigos.  
 Pv 16.28  

9 Melhor é viver num canto 
sob o telhado do que repartir 

a casa com uma mulher 
briguenta. 19 Melhor é viver 
no deserto do que com uma 

mulher briguenta e 
amargurada.   

 Pv 21 

Bem-aventurados os 
pacificadores, pois 

serão chamados 
filhos de Deus.  

 Mt 5.9 

1º Fator desagregador – Ira   

O homem irritável 
provoca dissensão, 

mas quem é 
paciente acalma a 

discussão.  
 Pv 15.18 
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O homem irado 
provoca brigas, e o 
de gênio violento 

comete muitos 
pecados.      

 Pv 29.22 2º Fator desagregador – Difamação   

O homem perverso 
provoca dissensão, 

e o que espalha 
boatos afasta bons 

amigos.  
 Pv 16.28 

Sem lenha a 
fogueira se apaga; 
sem o caluniador 
morre a contenda.  

 Pv 26.20 

3º Fator desagregador – Amargura   

O ódio provoca 
dissensão, mas o 
amor cobre todos 

os pecados.   

 Pv 10.12 
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Um irmão ofendido é 
mais inacessível do que 
uma cidade fortificada, e 
as discussões são como 
as portas trancadas de 

uma cidadela.    

 Pv 18.19 4º Fator desagregador – Escarnecedor    

Quando se manda 
embora o zombador, 

a briga acaba; 
cessam as contendas 
e os insultos.       

 Pv 22.10 5º Fator desagregador – Cobiça    

O ganancioso 
provoca brigas, 

mas quem confia 
no SENHOR 
prosperará.   Pv 28.25 

Nada façam por 
ambição egoísta ou 

vaidade, mas 
humildemente 

considerem os outros 
superiores a si mesmos.  

 Fp 2.3 
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4 Cada um cuide não 
somente dos seus 

interesses, mas também 
dos interesses dos outros. 
5 Seja a atitude de vocês a 

mesma de Cristo Jesus,  

 Fp 2 

Rogo a Evódia e 
também a Síntique 

que pensem 
unanimemente no 

Senhor  

 Fp 4.2 

6º Fator desagregador – Álcool    

De quem são os ais? De 
quem as tristezas? E as 

brigas, de quem são? E os 
ferimentos 

desnecessários? De quem 
são os olhos vermelhos ?  

 Pv 23.29 

30 Dos que se demoram 
bendo vinho, dos que andam 

à procura de bebida 
misturada. 31 Não se deixe 

atrair pelo vinho quando está 
vermelho, quando cintila no 

copo e escorre suavemente!    

 Pv 23 

32 No fim, ele morde como 
serpente e envenena como 
víbora. 33 Seus olhos verão 

coisas estranhas, e sua 
mente imaginará coisas 

distorcidas.   

 Pv 23 
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Não se embriaguem 
com vinho, que leva 
à libertinagem, mas 
deixem-se encher 
pelo Espírito,        

 Ef 5.18 

Conclusão 

Começar uma 
discussão é como abrir 
brecha num dique; por 
isso resolva a questão 

antes que surja a 
contenda     Pv 17.14 

1 SENHOR, quem habitará no 
teu santuário? Quem 

poderá morar no teu santo 
monte? 2 Aquele que é 

íntegro em sua conduta e 
pratica o que é justo, que 
de coração fala a verdade 

 Sl 15 

e não usa a língua para 
difamar, que nenhum 

mal faz ao seu 
semelhante e não lança 

calúnia contra o seu 
próximo,  

 Sl 15.3 

que rejeita quem merece 
desprezo, mas honra os 
que temem o SENHOR, 

que mantém a sua 
palavra, mesmo quando 

sai prejudicado,  
 Sl 15.4 
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que não empresta o seu 
dinheiro visando lucro 

nem aceita suborno 
contra o inocente. 

Quem assim procede 
nunca será abalado!  

 Sl 15.5 


