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IRA 



Introdução 



O que é a Ira?  

É a resposta ativa e integral da pessoa 
como um todo, que procede de um 
julgamento moral negativo contra o 

mal percebido. 



Que Tipos de Ira encontro 
nas Escrituras? 



A Ira de Deus  

Deus é um justo juiz, um Deus que 
expressa sua ira todos os dias.  
      Salmo 7:11  
 
O SENHOR está irado com todas as 
nações; Sua ira está sobre todos os seus 
exércitos. Ele os irá destruir totalmente, 
Ele os entregará ao massacre.  
      Isaias 34:2  



Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote 
Arão, desviou a minha ira de sobre os 
israelitas, pois foi zeloso, com o mesmo 
zelo que tenho por eles, para que em meu 
zelo eu não os consumisse.    
      Nm 25.11  

 

A Ira de Deus  



Portanto, a ira de Deus é revelada do céu 
contra toda impiedade e injustiça dos 
homens que suprimem a verdade pela 
injustiça.      Rm 1.18  

 

Todo aquele que crê no Filho, tem a vida 
eterna, mas aquele que rejeita o Filho não 
verá a vida, pois a Ira de Deus permanece 
nele.     João 3:36    

 

A Ira de Deus  



A ira humana justa  

Alguns traziam crianças a Jesus para que 
ele tocasse nelas, mas os discípulos os 
repreendiam. Quando Jesus viu isso, 
ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a 
mim as crianças, não as impeçam; pois o 
Reino de Deus pertence aos que são 
semelhantes a elas.    
     Mc 10.13,14  



Quando Moisés aproximou-se do 
acampamento e viu o bezerro e as danças, 
irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé 
do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro 
que eles tinham feito e o destruiu no fogo; 
depois de moê-lo até virar pó, espalhou-o 
na água e fez com que os israelitas a 
bebessem.     Ex 32.19,20  

 

A ira humana justa  



Lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças 
do passado e nelas acho consolo. Fui 
tomado de ira tremenda por causa dos 
ímpios que rejeitaram a tua lei.  

      Sl 119. 52,53  

A ira humana justa  



Como são doces para o meu paladar as 
tuas palavras! Mais do que o mel para a 
minha boca! Ganho entendimento por 
meio dos teus preceitos; por isso odeio 
todo caminho de falsidade. 

     SL 119.103,104 

 

 

A ira humana justa  



A Ira pecaminosa  

Enganoso é o coração, mais do que 
todas as coisas, e desesperadamente 

corrupto; quem o conhecerá?  
      Jr 17.09  



Quanto à antiga maneira de viver, vocês 
foram ensinados a despir-se do velho 
homem, que se corrompe por desejos 
enganosos. 

       Ef 4.22  

A Ira pecaminosa  



Cuidado, irmãos, para que nenhum de 
vocês tenha coração perverso e incrédulo, 
que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, 
encorajem-se uns aos outros todos os 
dias, durante o tempo que se chama hoje, 
de modo que nenhum de vocês seja 
endurecido pelo engano do pecado. 
      Hb 3.12,13  

A Ira pecaminosa  



Como saber se minha ira é 
justa?  



• Quando for reação contra o pecado  

 

 Todo aquele que pratica o pecado 
 transgride a Lei; de fato, o pecado é a 
 transgressão da Lei. 

      1 Jo 3.4  

A Ira Justa  



• Quando meu foco estiver em Deus e no Seu 
Reino, direitos e interesses; e não em mim e 
no meu reino, direitos e interesses . 

 

A Ira Justa  



Então Saul atirou sua lança contra Jônatas 
para matá-lo. E assim Jônatas percebeu 
que seu pai estava decidido a matar Davi. 
Jônatas levantou-se da mesa muito irado; 
naquele segundo dia da festa da lua nova 
ele não comeu, pois estava triste porque 
seu pai havia humilhado a Davi.  

     1 Sm 20.33,34  

 

A Ira Justa  



• Quando for acompanhada de 
qualidades e atitudes piedosas.  

 

Odeio os que são inconstantes, mas amo 
a tua lei. Tu és o meu abrigo e o meu 
escudo; e na tua palavra coloquei a 
minha esperança. Afastem-se de mim os 
que praticam o mal! Quero obedecer aos 
mandamentos do meu Deus!  

    Sl 119.113-115  

A Ira Justa  



Eu me regozijo na tua promessa como 
alguém que encontra grandes despojos. 
Odeio e detesto a falsidade, mas amo a 
tua lei. Sete vezes por dia eu te louvo por 
causa das tuas justas ordenanças.  

     Sl 119.162-164 

 

A Ira Justa  



O Que Causa a Ira 
Pecaminosa? 



Pois do interior do coração dos homens 
vêm os maus pensamentos, as 
imoralidades sexuais, os roubos, os 
homicídios, os adultérios, as cobiças, as 
maldades, o engano, a devassidão, a 
inveja, a calúnia, a arrogância e a 
insensatez. Todos esses males vêm de 
dentro e tornam o homem impuro.  

      Mc 7.21-23  

 



Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, 
nenhuma árvore ruim dá fruto bom.     
Toda árvore é reconhecida por seus frutos. 
Ninguém colhe figos de espinheiros, nem 
uvas de ervas daninhas. O homem bom 
tira coisas boas do bom tesouro que está 
em seu coração, e o homem mau tira 
coisas más do mal que está em seu 
coração, porque a sua boca fala do que 
está cheio o coração.   Lc 6.43-45  



De onde vêm as guerras e contendas que 
há entre vocês? Não vêm das paixões que 
guerreiam dentro de vocês? Vocês 
cobiçam coisas, e não as têm; matam e 
invejam, mas não conseguem obter o que 
desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer 
guerras. Não têm, porque não pedem. 
Quando pedem, não recebem, pois pedem 
por motivos errados, para gastar em seus 
prazeres.     Tg 4:1-3  

 

 



Como Dominar a Ira 
Pecaminosa?  



• Reconhecer a fonte da ira 

• Arrepender-se do meu pecado 

• Voltar o foco novamente para Deus, Sua 
glória e Sua graça, provisões, e 
promessas 

• Substituir a ira pecaminosa por virtudes 
Cristãs 

 

Como Dominar a Ira Pecaminosa?  



Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, 
paz, paciência, amabilidade, bondade, 
fidelidade, mansidão e domínio próprio. . . 
       Gl 5:22-23 

  

Há palavras que ferem como espada, mas 
a língua dos sábios traz a cura..  

      Pv 12:18 



Melhor é o homem paciente do que o 
guerreiro, mais vale controlar o seu 
espírito do que conquistar uma cidade.  

      Pv 16:32  

Como a cidade com seus muros 
derrubados, assim é quem não sabe 
dominar-se.     Pv 25:28 

 

O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio 
domina-se.    Pv 29:11 

 



Se o seu irmão pecar contra você vá e, a 
sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o 
ouvir, você ganhou seu irmão. 

      Mt 18:15  

Façam todo o possível para viver em paz 
com todos...     

       Rm 12:18 

 



Conclusão: 



Não entristeçam o Espírito Santo de 
Deus, com o qual vocês foram selados 
para o dia da redenção. Livrem-se de 
toda amargura, indignação e ira, gritaria 
e calúnia, bem como de toda maldade.  
Sejam bondosos e compassivos uns para 
com os outros, perdoando-se 
mutuamente, assim como Deus perdoou 
vocês em Cristo.    

     Ef 4.30-32  

 



Meus amados irmãos, tenham isto em 
mente: Sejam todos prontos para ouvir, 
tardios para falar e tardios para irar-se, 
pois a ira do homem não produz a justiça 
de Deus.  

      Tg 1.19,20  
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