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3º Pré-requisito: PACIÊNCIA
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O Que é Paciência?

Teste seu QI
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Como a paciência contribui 
para a resolução de 

conflitos?
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• Paciência é a capacidade de aceitar uma situação difícil 
que vem do Senhor sem acusa-lo de mau procedimento 

ou dando a Ele um prazo para removê-lo.
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Sede, pois, irmãos, pacientes, até à vinda do Senhor. Eis que o 
lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até 
receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também 
pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor 
está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não 
serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por 
modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais 
falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que 
perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes 
que fim o Senhor lhe deu; porque o Senhor é cheio de terna 
misericórdia e compassivo.                                              Tg 5.7-11
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Mas, como está escrito: Nem olhos viram, nem 
ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração 

humano o que Deus tem preparado para aqueles 
que o amam.

2 Co 2.9
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• Paciência é a capacidade de em meio às aflições 
ou provações, não permitir que as emoções se 

tornem pensamentos, palavras, atitudes ou 
ações pecaminosas.
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Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o 
passardes por várias provações, sabendo que a provação 
da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. 
Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que 

sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes.
Tg 2.1-4



Interromper os outros enquanto 
falam

Não falar sem, antes, ouvir

Precipitar-se nas conclusões Não concluir sem conhecer a 
verdade

Julgar os motivos Não julgar os motivos
Exigir resposta imediatas Esperar que o outro responda
Pressionar que o outro fale Esperar até que o outro se 

expresse
Responder verbalmente com 
vingança

Entregar p/ que Deus manifeste 
Sua justiça

Terminar prematuramente a 
discussão

Continuar a interagir

Impaciente Paciente
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• Paciência é a capacidade de suportar tribulações 
sem recorrer a qualquer meio pecaminoso de 

livramento.
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• Paciência é a capacidade de suportar tribulações 
sem recorrer a qualquer meio pecaminoso de 

livramento.
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Não vos sobreveio tentação que não fosse 
humana; mas Deus é fiel e não permitirá que sejais 

tentados além das vossas forças; pelo contrário, 
juntamente com a tentação, vos proverá 

livramento, de sorte que a possais suportar.
1 Co 10.13
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Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois 
que também Cristo sofreu em vosso lugar, 

deixando-vos exemplo para seguirdes os seus 
passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo 
algum se achou em sua boca; pois ele, quando 
ultrajado, não revidava com ultraje; quando 

maltratado, não fazia ameaças, mas entregava- se 
àquele que julga retamente.

1 Pe 2.21-23
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• Paciência é a capacidade de suportar o 
sofrimento ou provação, enquanto se reconhece 
e é grato pela soberania, justiça, bondade e amor 

de Deus.
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Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de 
Deus em Cristo Jesus para convosco.

1 Tes 5.18
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Bendirei o SENHOR em todo o tempo, o seu louvor 
estará sempre nos meus lábios.

Sl 34.1
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De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, 
porquanto é necessário que aquele que se 

aproxima de Deus creia que ele existe e que se 
torna galardoador dos que o buscam.

Hb 11.6
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Pense: 
Como a compreensão da soberania, sabedoria, 

justiça, amor e bondade de Deus pode nos ajudar 
durante um conflito?
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• Paciência é a capacidade de manter a perspectiva 
bíblica a respeito dos problemas de alguém.
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Exemplos de Perspectivas exageradas:
• Caim: Gn 4.13
• Raquel: Gn 30.1
• Moisés: Nm 11.11



Resolução de Conflitos

Oswaldo e Paulo

Exemplos de Perspectivas exageradas:
• Caim: Gn 4.13
• Raquel: Gn 30.1
• Moisés: Nm 11.11
• Elias: 1 Rs 19.10
• Jonas: Jn 4.8,9
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A falta de paciência nos tenta a pecar com os 
lábios ou com atitudes, por exagerarmos na 
extensão e intensidade de nossas provações.
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• Paciência é a capacidade de regozijar-se na 
certeza de que a aflição presente produzirá um 

caráter piedoso que é de grande valor no 
presente e no porvir.



Resolução de Conflitos

Oswaldo e Paulo

Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o 
passardes por várias provações, sabendo que a 

provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz 
perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação 
completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em 

nada deficientes.
Tg 1.2-4
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Por isso, não desanimamos; pelo contrário, mesmo 
que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, 

o nosso homem interior se renova de dia em dia. 
Porque a nossa leve e momentânea tribulação 

produz para nós eterno peso de glória, acima de 
toda comparação, não atentando nós nas coisas 

que se veem, mas nas que se não veem; porque as 
que se veem são temporais, e as que se não veem 

são eternas.                                   2 Co 4.16-18
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Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, 
o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação! É ele 

que nos conforta em toda a nossa tribulação, para 
podermos consolar os que estiverem em qualquer 
angústia, com a consolação com que nós mesmos 

somos contemplados por Deus.
2 Co 1.2-4
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Porque, na esperança, fomos salvos. Ora, 
esperança que se vê não é esperança; pois o que 
alguém vê, como o espera? Mas, se esperamos o 

que não vemos, com paciência o aguardamos.
Rm 8.24,25
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4º Pré-requisito: Suportar

em Amor
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Rogo- vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que 
andeis de modo digno da vocação a que fostes 
chamados,...  suportando- vos uns aos outros 

em amor, 
Ef 4.1,2
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A palavra tolerar, literalmente significa “suportar” 
ou “persistir”. Quando seu uso está associado a 
pessoas, significa “ter paciência em relação às 

fraquezas dos outros”.
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Como manifestar tolerância como pré-requisito 
para a solução de conflitos?
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• É a capacidade de reconhecer e apreciar o fato de 
que Deus fez cada pessoa diferente.

Suportar em Amor
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Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu 
que não tenhas recebido? E, se o recebeste, por 

que te vanglorias, como se o não tiveras recebido?
1 Co 4.7
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• É a capacidade de distinguir questões 
pecaminosas de questões não pecaminosas.

Suportar em Amor
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Mas o alimento sólido é para os adultos, para 
aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades 

exercitadas para discernir não somente o bem, 
mas também o mal.

Hb 5.14
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Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que 
fala mal do irmão ou julga a seu irmão fala mal da 

lei e julga a lei; ora, se julgas a lei, não és 
observador da lei, mas juiz. Um só é Legislador e 
Juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer; tu, 

porém, quem és, que julgas o próximo?
Tg 4.11,12
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• É a disposição de permitir que outros 
desenvolvam e expressem seus estilos de vida 
dentro dos limites das Escrituras, sem julgá-los 
ou desprezá-los.

Suportar em Amor



Resolução de Conflitos

Oswaldo e Paulo

Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para 
discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, 

mas o débil come legumes; 3 quem come não 
despreze o que não come; e o que não come não 

julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem 
és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio 

senhor está em pé ou cai; mas estará em pé, 
porque o Senhor é poderoso para o suster.

Rm 14.1-4
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Não tem zelos não 
bíblicos

Manifesta zelos não 
bíblicos

Tem a consciência 
treinada biblicamente

Tem a consciência não 
treinada bíblica/

Peca desprezando o 
irmão mais fraco

Peca julgando o irmão 
mais fraco

Cristão forte (maduro)     Cristão fraco (neófito)
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• É a capacidade de distinguir nos relacionamentos, 
questões simples de questões complexas.

Suportar em Amor
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No zelo, não sejais remissos; sede fervorosos de 
espírito, servindo ao Senhor.

Rm 12.10
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Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, 
mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo. 

Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável 
a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, 

seguimos as coisas da paz e também as da 
edificação de uns para com os outros.

Rm 14.17-19
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Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual 
ninguém verá o Senhor, atentando, 

diligentemente, por que ninguém seja faltoso, 
separando- se da graça de Deus; nem haja alguma 
raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e, 

por meio dela, muitos sejam contaminados;
Hb 12.14,15
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• É a capacidade de aceitar os traços característicos 
que você gostaria que fossem diferentes em 
outra pessoa e sacrificar seus próprios desejos 
para o bem dela.

Suportar em Amor
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Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra 
coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 

Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, 
nem para gentios, nem tampouco para a igreja de 
Deus, assim como também eu procuro, em tudo, 

ser agradável a todos, não buscando o meu 
próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam 

salvos.
1 Co 10.31-33
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Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas 
por humildade, considerando cada um os outros 
superiores a si mesmo. Não tenha cada um em 
vista o que é propriamente seu, senão também 

cada qual o que é dos outros.
Fp 2.3,4
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• É a capacidade de reagir de maneira amorosa à 
imaturidade dos outros sem nos rebaixarmos aos 
seus padrões de imaturidade.

Suportar em Amor
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E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, 
como por espelho, a glória do Senhor, somos 

transformados, de glória em glória, na sua própria 
imagem, como pelo Senhor, o Espírito.

2 Co 3.18
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Portanto, és indesculpável, ó homem, quando 
julgas, quem quer que sejas; porque, no que julgas 
a outro, a ti mesmo te condenas; pois praticas as 

próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o 
juízo de Deus é segundo a verdade contra os que 

praticam tais coisas.
Rm 2.1,2
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• É a capacidade de demonstrar amor a outros 
cristãos mesmo quando estão lutando com o 
pecado.

Suportar em Amor
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Sendo justificados gratuitamente, por sua graça, 
mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a 

quem Deus propôs, no seu sangue, como 
propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua 

justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado 
impunes os pecados anteriormente cometidos.

Rm 3.24,25
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Exortamo-vos, também, irmãos, a que admoesteis 
os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis 

os fracos e sejais longânimos para com todos.
1 Tes 5.14
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Diretrizes para desenvolver tolerância
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• Aprenda a identificar coisas boas nos outros

• Lembre-se do quanto Deus o fez dependente dos 
outros

• Considere que Deus pode querer mudar sua 
opinião como resultado de você dar ouvidos a 
outra pessoa.

Diretrizes para desenvolver tolerância
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Como o ferro com o ferro se afia, assim, o homem, 
ao seu amigo.

Pv 27.17
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• Respeite pontos de vistas diferentes sobre 
questões doutrinárias secundárias

• Quando perceber que está julgando ou sendo 
crítico, ore pela pessoa

• Estabeleça como alvo ter uma consciência 
moldada biblicamente

Diretrizes para desenvolver tolerância
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Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo 
ao tempo decorrido, tendes, novamente, necessidade de 
alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios 
elementares dos oráculos de Deus; assim, vos tornastes 

como necessitados de leite e não de alimento sólido. 
Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente 
na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento 
sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, 
têm as suas faculdades exercitadas para discernir não 
somente o bem, mas também o mal.            Hb 5.12-14
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