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 Promotores de Contendas  

Série: O que agrada a Deus. 

Primeiro Fator Desagregador: IRA 
 O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Pv 15.18 
 O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. Pv 29.22 

Introdução 
  Ao entrar numa série bastante pessoal em que o sábio Salomão deixou para nós. Vamos 

encontrar uma forma diferente de abordagem que nos traz reflexões acerca de nosso modo de 

vida.  

 Pv 6. 16 Há seis coisas que o SENHOR odeia, sete coisas que ele detesta: 17 olhos altivos, língua 

mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, 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. 

 Dá sua lista de coisas as associando a partes do corpo, para depois usar a figura da pessoa. 

Mesmo as figuras falam do todo.  

 Hoje falamos da sétima das sete odiadas e detestadas, ou a sétima que seria a pior. Neste 

caso não usa de figura, mas fala do personagem. 

À lista anterior, o sábio apresenta que estes pecados são típicos da perversidade. O 

homem que anda em desacordo com a orientação de Deus faz todas estas coisas e provoca 

dissensão; conflitos entre pessoas. Pv 16.28 

Tal indivíduo é tão indesejado, que ele compara a uma mulher assim. É melhor morar no 

quintal debaixo de um canto do telhado do que dentro de casa com ela, pensando melhor, é 

melhor mudar para um deserto. Pv 21.9 e 19 

Esta verdade é o inverso perfeito do que o Senhor Jesus ensinou: Mt 5.9 

o Semear contenda ≠ pacificador – Ambos são operantes na direção inversa. 

Enquanto o pacificador está na perfeita semelhança com Deus (filho de Deus), o 

semeador de contendas faz o papel de Satanás, que desde o início separa o 

homem de Deus, esposa, irmão, etc. 

o Podemos fazer esse papel diabólico consciente ou não do erro, mas sendo odioso e 

trazendo as consequências: desagregar irmãos. Como se pode separar as pessoas? 

 Algumas destas consequência podem afetar somente a terceiros, mas creio que afeta o 

próprio indivíduo. Quais são os fatores? 
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 Há ira santa, mas não é isto que está em questão, mas o indivíduo que facilmente 

se irrita ou o faz de maneira bastante intensa. 

 Indignação rápida e violenta. 

o Destrói mais do que edifica – Fala a verdade, mas do modo errado. 

o Ameaça e afasta por proteção ou conforto próprio. Pessoas que são 

isoladas por causa da conduta. 

o A ira é tendenciosa e consequentemente injusta. Devemos nos dar a 

oportunidade de reagir com calma para chegarmos à verdade e a uma 

reação coerente com o caráter de Cristo. 

 

Segundo Fator Desagregador – DIFAMAÇÃO 
 O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Pv16.28 
 Sem lenha a fogueira se apaga; sem o caluniador morre a contenda. Pv 26.20 

 Duas formas de falar de outros indevidamente: 

o Falar mal sem ser verdade – calúnia. 

 Isso é uma calúnia, soberba, ou os dois. 

 Eu não dou conta de aprender tudo que é oferecido, mas há quem 

diga que não vem por este motivo falso. 

 Da mesma forma fala-se de outros sem nenhum critério e 

responsabilidade. 

 Levantar suspeita sobre motivos e atitudes do que efetivamente não 

sabe. 

 Integridade requer que se vá à suposta fonte para conferir ser 

verdade, para então decidir o que se fala. 

o Falar mal ainda que seja verdade – ouvi que alguém teria dito que não 

participava da Escola Bíblica por falta de opção de novos cursos. 

 Há coisas que são ditas e são verdadeiras, mas qual a vantagem de se 

falar isso? As falhas de outros são motivo de sua conversa com Deus, 

ou com a própria pessoa. 

 Queimar uma pessoa e suas possibilidades de relacionamento é uma 

ofensa a Deus. 

 

Terceiro Fator Desagregador – AMARGURA 
 O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Pv 10.12 
 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 
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 Sob uma abordagem em que se fala mal, pode haver um pano de fundo de 

amargura que se expressa no falar mal em busca de aliados. Isso é nojento, pois 

as pessoas não são suas, mas de Deus, e Ele detesta isso. 

o Ódio pode ser o pano de fundo da maledicência 

 As pessoas amarguradas são por natureza indesejáveis, pois a maneira como 

agem com outros, é uma questão de tempo, constrangerá ou se indisporá com 

todos. 

o Pessoas ultra-sensíveis que querem que os outros estejam tratando-os com 

cuidado, pisando em ovos.  

 Se alguém não convida, reclama que não foi convidado; 

 Define que as pessoas são suas devedoras; 

 Quer que os outros estiquem tapete vermelho. Ofendido pelo 

próprio ego; 

 Esse está desenhado para ficar só. 

 Resposta para ambos os casos está em perdoar.  

 

Quarto Fator Desagregador – ESCARNECEDOR 
 Quando se manda embora o zombador, a briga acaba; cessam as contendas e os insultos. Pv 22.10 

 Alguns de nós, como eu, podemos gostar da ironia, de dar respostas que 

embaraçam, calam, diminuem outros. Churchill e seu desafeto político. ‘Se eu 

fosse sua esposa, eu colocaria veneno no seu café’ - ‘Madame, se eu fosse seu 

marido, eu tomaria o seu café’. Bonito?! 

o Estava conversando com um casal, cuja esposa estava em constante 

competição e concorrência. Eu falei de um programa que eu havia sido 

convidado a fazer. Ela, com certa inveja disse:  que o marido poderia fazer o 

mesmo. Respondi que ele não poderia fazer, mas ela reagiu: O que você 

tem que ele não tem. A maior dificuldade, não é o que eu tenho que ela 

não tem, mas o que ele tem que eu não tenho. O que? A esposa. Na época 

eu adorei, hoje me arrependo. 

o Se eu voltasse atrás, uma das coisas que mudaria mais cedo é esse espírito 

mundano de responder de forma a zombar e humilhar com ironia, cinismo 

e veneno. 

 Isso ameaça e separa. 

 

Quinto Fator Desagregador – COBIÇA 
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O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no SENHOR prosperará. Pv 28.25 

 Ganancioso ou cobiçoso, pensa muito em si próprio e isso gera separação. É o 

meu bem estar, o meu querer, a minha vantagem, o meu ponto de vista. 

o Quero atenção de todos e do meu modo; 

o Quero a melhor parte, a glória; 

o Quero satisfazer a mim mesmo. 

 É lógico que isso provocará brigas. Fp 2.3 a 5, 4.2 

 Cobiçoso está em constante concorrência. 

o Por amigos, atenção, impressão, etc 

o Isso motiva agressividade ou desprezo com terceiros,  

 

Sexto Fator Desagregador – ÁLCOOL  
29 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 ? 30 Dos que se demoram bebendo 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! 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 

 De quem são as brigas, as dissensões, os ferimentos desnecessários? 

o Demoram-se bebendo vinho, ou bebida misturada ou forte v30; 

o ‘andam à procura’ = ‘examinar intimamente’, ou ‘investigar’. Bebida é alvo 

de pesquisa; 

o Não defendo a abstinência como princípio bíblico, mas isso não é a mesma 

coisa para se demorar com um copo na mão, na mesa, etc.  

o Temos alguns aqui que são filhos de alcoólatras. Isso gera confusão. 

o Quando vinho ou outra bebida se tornam o motivo de alegria de alguém, 

isso é claramente um desvio da orientação das Escrituras. 

 Orientações: 

o Não se deixe atrair – pelos atrativos dele; 

o Por fim ele envenena causando impressões erradas e imaginando coisas; 

o As visões equivocadas levam a gerar dores que desagregam lares, amizades, 

etc. Ef 5.18 

 

Conclusão:  

 A discussão ou contenda, tal como aparece em Pv 17.14, é como abrir um dique. 

Não tem controle. Anos atrás algumas famílias da IBCU tiveram suas casas 

inundadas por causa de uma barragem que se rompeu. Não houve controle. 
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 Ao contrário de se abrir as compotas, deve-se resolver a questão antes: 

o Ira – Seu problema não são os outros, mas é você mesmo. Deve levar a 

Deus sua dificuldade e vencer a tentação das explosões. 

o Difamação – Decida não fazer comentários acerca de outros que não lhes 

faça crescer diante dos outros. Quando necessário, busque com a própria 

pessoa qual a verdade. 

o Amargura deve ser substituída por perdão para sua liberdade espiritual, do 

contrário está condenado a escravidão e mediocridade espiritual. 

o Cessar com a zombaria – Pode ser inteligente deixar as pessoas sem 

resposta, pode ser um prazer ganhar discussão com gozação, mas isso faz 

perder amigos e irmãos. Ter cuidado com a crueldade de crianças. 

o Cobiça – pare de disputar as pessoas e sua atenção, invejar amigos, desejar 

que não tenham outras amizades, buscar reconhecimento dos outros, etc. 

Ore por eles. 

o Cuidado com a bebida – não faça dela a alegria de sua festa. Isto é uma 

distorção do que a é a alegria na vida. Não é sem sentido que se chama isso 

de alcoólatra de adoração. 

 Lembre-se que isto é condição para uma vida de comunhão com Deus, e com 

fortes implicações na própria vida. Sl 15 1 a 5 

 

Perguntas de Aprofundamento 
 

1. Você tem problema com a Ira? Comente alguma situação que a ira foi 

inadequada. Comente como você pode ser liberto de tal situação. 

2. O que você entende por Ira, justa? Compartilhe com o grupo. 

3. No campo de comentários de outros como você tem se portado?Você já foi 

vitima desta situação? Qual foi a solução? 

4. Por que ou do que as pessoas comumente guardam amargura? Você tem 

enfrentando essa situação? Qual seria a solução para amargura? 

5. Como a zombaria pode afetar os relacionamentos? Você conhece pessoas 

que foram feridas por serem zombadas? Você já foi ofendido pela zombaria? 

6. O que você deseja? Como você deseja? Quais sãos os limites dos seus 

desejos? 

7. Como você vê a questão da bebida alcoólica?  

 


