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Introdução



26 Irai-vos e não 
pequeis; não se 

ponha o sol sobre a 
vossa ira, 27 nem 

deis lugar ao diabo. 
Ef 4



A genuína conversão 
contempla mudanças de 
reações que resultam de 

aspectos naturais e 
inerentes à personalidade 
e temperamento humano. 



Precisamos de alguns 
discernimentos para que 

entendermos e 
aplicarmos os princípios 
de Deus de controle de 

nossas reações. 



1º Discernimento: 
É para se irar ou não?



Irai-vos e não 
pequeis; não se 

ponha o sol sobre 
a vossa ira,  

Ef 4.26(RA)



Quando vocês 
ficarem irados, não 
pequem. Apaziguem 
a sua ira antes que o 

sol se ponha,
Ef 4.26 (NVI)



E “não pequem ao 
permitir que a ira os 
controle”. Acalmem 
a ira antes que o sol 

se ponha,
Ef 4.26(NVT)



Irai-vos e não 
pequeis; consultai 
no travesseiro o 

coração e 
sossegai.

Ef 4.26(RA)



Quando vocês 
ficarem irados, não 
pequem; ao deitar-
se reflitam nisso, e 

aquietem-se.
Ef 4.26(NVI)



Não pequem ao 
permitir que a ira os 

controle; reflitam 
durante a noite e 
permaneçam em 

silêncio.
Ef 4.26(NVT)



Ninguém os engane com 
palavras tolas, pois é por 
causa dessas coisas que 
a ira de Deus vem sobre 

os que vivem na 
desobediência.

Ef 5.6



13 Estando próxima a Páscoa 
dos judeus, subiu Jesus para 
Jerusalém. 14 E encontrou no 
templo os que vendiam bois, 
ovelhas e pombas e também 

os cambistas assentados;

Jo 2



tendo feito um azorrague de 
cordas, expulsou todos do 

templo, bem como as 
ovelhas e os bois, 

derramou pelo chão o 
dinheiro dos cambistas, 

virou as mesas
Jo 2.15



e disse aos que 
vendiam as pombas: 

Tirai daqui estas coisas; 
não façais da casa de 

meu Pai casa de 
negócio. 

Jo 2.16



Lembraram-se os 
seus discípulos de 
que está escrito: O 
zelo da tua casa me 

consumirá.
Jo 2.17



2º Discernimento: 
Ira é pecado ou não?



Irai-vos e não 
pequeis; não se 

ponha o sol sobre 
a vossa ira,

Ef 4.26



Livrem-se de toda 
amargura, indignação 

e ira, gritaria e 
calúnia, bem como de 

toda maldade.
Ef 4.31



Mas eu lhes digo que qualquer 
que se irar contra seu irmão 
estará sujeito a julgamento. 

Também, qualquer que disser a 
seu irmão: Racá, será levado ao 
tribunal. E qualquer que disser: 

Louco!, corre o risco de ir para o 
fogo do inferno.

Mt 5.22



Porque a ira do 
homem não 

produz a justiça 
de Deus.

Tg 1.20



Dois homens subiram 
ao templo com o 

propósito de orar: um, 
fariseu, e o outro, 

publicano.
Lc 18.10



O fariseu, posto em pé, orava 
de si para si mesmo, desta 

forma: Ó Deus, graças te dou 
porque não sou como os 

demais homens, roubadores, 
injustos e adúlteros, nem 

ainda como este publicano;
Lc 18.11



Então, o diabo o 
levou à Cidade 

Santa, colocou-o 
sobre o pináculo do 

templo 
Mt 4.5



e lhe disse: Se és Filho de 
Deus, atira-te abaixo, porque 
está escrito: Aos seus anjos 

ordenará a teu respeito que te 
guardem; e: Eles te susterão 

nas suas mãos, para não 
tropeçares nalguma pedra.

Mt 4.6



3º Discernimento: Onde está a 
linha que divide a certa da errada?



Certa



pois o zelo pela tua 
casa me consome, e 
os insultos daqueles 

que te insultam 
caem sobre mim.

Sl 69.9



Errada



E disse o 
SENHOR: É 

razoável essa tua 
ira? 

Jn 4.4



Então, Jonas saiu da cidade, e 
assentou-se ao oriente da 

mesma, e ali fez uma 
enramada, e repousou 

debaixo dela, à sombra, até 
ver o que aconteceria à 

cidade.
Jn 4.5



Então, fez o SENHOR Deus 
nascer uma planta, que subiu 
por cima de Jonas, para que 
fizesse sombra sobre a sua 

cabeça, a fim de o livrar do seu 
desconforto. Jonas, pois, se 

alegrou em extremo por causa 
da planta. 

Jn 4.6



Mas Deus, no dia 
seguinte, ao subir da 

alva, enviou um verme, 
o qual feriu a planta, e 

esta se secou.
Jn 4.7



Em nascendo o sol, Deus 
mandou um vento calmoso 

oriental; o sol bateu na cabeça 
de Jonas, de maneira que 

desfalecia, pelo que pediu para 
si a morte, dizendo: Melhor me 

é morrer do que viver!
Jn 4.8



Então, perguntou Deus a 
Jonas: É razoável essa 

tua ira por causa da 
planta? Ele respondeu: É 
razoável a minha ira até 

à morte.
Jn 4.9



26 Irai-vos e não 
pequeis; não se ponha 

o sol sobre a vossa 
ira, 27 nem deis lugar 

ao diabo. 
Ef 4



Portanto, 
submetam-se a 

Deus. Resistam ao 
diabo, e ele fugirá 

de vocês.
Tg 4.7



Aplicação: 
Como se livrar da ira?



para que, segundo a 
riqueza da sua glória, 

vos conceda que sejais 
fortalecidos com poder, 
mediante o seu Espírito 

no homem interior;
Ef 3.16



e, assim, habite Cristo 
no vosso coração, 

pela fé, estando vós 
arraigados e 

alicerçados em amor,
Ef 3.17



Voltamos à nossa fórmula 
DRR


