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Pré-requisito 1: Humildade

Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis
como é digno da vocação com que fostes chamados,
com toda a humildade e mansidão, com longanimidade,
suportando-vos uns aos outros em amor, procurando
diligentemente guardar a unidade do Espírito no
vínculo da paz.

Efésios 4:1-3
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Pré-requisito 1: Humildade
n Manifestações de orgulho que dificultam

relacionamentos saudáveis

n Dificuldade em aceitar que está errado



"O orgulho é um pecado profundamente enraizado e que se auto-
preserva; e, portanto, é mais difícil ser morto e desenraizado do que 
outros pecados. Isso dificulta a descoberta de si mesmo. . . Não permitirá 
que o pecador veja seu orgulho quando ele é reprovado; nem permitirá 
que ele confesse se ele vê-lo; nem. . . detestar-se e abandoná-lo. . . Mesmo 
quando ele reconhece todas as evidências de orgulho nos outros, ele não 
vai ver isso em si mesmo. Quando ele se sente desprezando a repreensão, 
e sabe que isso é um sinal de orgulho nos outros, ele não saberá em si 
mesmo. Se você pudesse curá-lo com esta ou qualquer outra culpa, você 
sentirá que está lidando com uma vespa ou uma víbora; ainda quando ele 
cuspa o veneno de orgulho contra o reprovador, ele não percebe que ele 
está orgulhoso; Este veneno é uma parte de sua natureza e, portanto, não 
é sentida como prejudicial ou venenosa. . ".-- Richard Baxter

Pré-requisito 1: Humildade
n Manifestações de orgulho que dificultam relacionamentos 

saudáveis
n Dificuldade em aceitar que está errado



n Recorrer à defensividade, mudança de culpa, 
justificação ou ira, quando alguém é corretamente
reprovado pelo outro

O temor do Senhor é o princípio da sabeoria; os loucos
desprezam a sabedoria e a instrução. (Proverbios 1:7)  

Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie; 
repreende o sábio, e ele te amará.  Provérbios 9:8

O que ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a 
repreensão é estúpido.   Provérbios 12:1

O caminho para a vida é daquele que guarda a instrução, mas o 
que deixa a repreensão comete erro.   Provérbios 10:17
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Pré-requisito 1: Humildade
n Ficar impaciente ou irritado quando contrariado –

especialmente quando em público
n Hipersensibilidade (à correção) 
n Não estar disposto a perdoar um ofensor, que não

demonstrou extrema submissão ou arrependimento
n Dificuldade de ser agradado (pelos outros)

Como homens piedosos, e humildes amplificam
seus pecados com razão à luz da grandeza e
excelência de Deus a quem eles ofendem; da
mesma forma o homem orgulhoso amplifica
tontamente cada pequeno erro que lhe é feito, e
toda palavra que se diz contra ele, e toda omissão
ou negligência dele, por causa da alta estima que ele
tem de si mesmo. -- Richard Baxter

Não odiarás a teu irmão no teu coração; não deixarás de 
repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás 
pecado.
Levítico 19:17



n Humildade é a percepção de que Deus (e em uma certa
medida, através da Sua graça, os outros) é responsável
por nossas conquistas.

Riqueza
Beleza física
Dons espirituais
Sabedoria
Vocação
Habilidade Artística
Habilidade Atlética
Habilidade Verbal
Habilidade Musical
Habilidade Intelectual
Habilidade Financeira

Herança familiar
Credibilidade na comunidade
Cargo na Empresa
Conhecimento Bíblico
Capacidade de Gestã
Boa reputação
Realizações espirituais
Localização da casa
Aparência da Casa
Realizações dos filhos
Posses

Pré-requisito 1: Humildade



n E o que isso tem a ver com resolução de 
conflitos?
n Para quem (pela glória de quem) você está

brigando? 
n Em que medida você está conscientemente

tentando usar suas habilidade de comunicação, 
sua lógica, as Escrituras, com o objetivo de 
mostrar amor a seu vizinho (ou inimigo) e trazer
glória a Deus? 

n Uma pequena dose de humildade (acerca daquilo
que Deus lhe deu) aumentaria sua habilidade de 
resolver aquela disputa?

Pré-requisito 1: Humildade



n E o  que isso tem a ver com resolução de conflitos?

Algumas vezez, quando estamos em meio a um conflito, nós
podemos perder de vista o fato de que defender nossa
reputação não é a coisa mais importante. Gloriciar a Deus,
dizer a verdade, edificar os outros, encontrar uma maneira
bíblica de resolver o problema o mais rápido possível, com a
menor quantidade possível de pecado, deveria supercar
nosso desejo de ganhar.
Cuidais que ainda nos desculpamos convosco? Falamos em
Cristo perante Deus, e tudo isto, ó amados, para vossa
edificação. (2 Coríntios 12:19)

Pré-requisito 1: Humildade



n O que isso tem a ver com resolução de conflitos?

Enxergar aos outros como mais importantes do que nós
mesmos, ajuda a minimizar e resolver conflitos. (Isso dispõe as
pessoas a desejarem afirmar e concordar conosco, em que pontos
em que elas poderiam discordar). Considerar o outro é
considerar suas opiniões. Não significa que sempre iremos
concordar com o outro ou concordar com ele, ou mesmo crer que
está certo, mas que iremos tratá-lo como se sua opinião é tão
(senão mais) importante e valiosa para a conversa, do que a
nossa.

De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que
houve também em Cristo Jesus,
Filipenses 2:5
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n De que formas o nosso desejo de ser apreciado pelos outros afeta
nossa habilidade de resolver conflitos de forma bem-sucedida? 

n Podemos ser tentados a responder de forma defensiva (transferir a 
culpa para alguém ou alguma coisa, para justificar nosso pecado) 
quando somos reprovados

n Podemos ser tentados a exagerar (mentir) nossas virtudes para 
minimizar nossas falhas

n Podemos ver desenvolvido em nós uma atitude crítica, dura, 
condenatória, acusatória em relação aos outros (especialmente para 
aqueles em posição de autoridade)  Outros – especialmente aqueles
que melhor nos conhecem – podem ser repelidos por nosso
orgulhos e consequemnte tentar nos humilhar, nos dando uma lição

n Podemos ser tentados a incluir em nossa discussão detalhes
irrelevantes de informação acerca de nossas conquistas, que não
tem nada a ver com o tema em questão.  Além de nos desviar na
resolução do conflito, nosso orgulho pode tentar outros a terem
uma resposta pecaminosa

Pré-requisito 1: Humildade



Pré-requisito 1: Humildade
n Podemos ser tentados a concordar externamente com os outros, 

ainda que internamente não
n Podemos ser tentados a dizer “sim” quando deveríamos dizer “não”
n Podemos ser tentados a ter uma attitude parcial em um conflito –

para favorecer a opinião de uma determinada pessoa (que apreciamos
mais) em detritemento da opinião de uma outra

n Podemos ser tentados a sermos indecisos.  Podemos estar tão
preocupados em como uma decisão será encarada por aqueles que 
estimamos, que gastamos muito tempo tentando analisar a decisão à 
partir de todos os pontos de vista possíveis

n Podemos estar mais dispostos a mandar do que a obedecer, mais
dispostos a ensinar do que aprender, mais dispostos a falar, ao invés
de ouvir

n Podemos ser tentados a demonstrarmos impaciência ou irritação
quando somos contrariados

n Podemos nos tornar excessivamente curiosos acerca de fatos que, 
biblicamente, não demandam nosso conhecimento e dessa forma, 
sermos reprovados por sermos intrometidos. 



Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis
como é digno da vocação com que fostes chamados,
Com toda a humildade e mansidão, com
longanimidade, suportando-vos uns aos outros em
amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo
vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito,
como também fostes chamados em uma só esperança
da vossa vocação;
Efésios 4:1-4

Pré-requisito 2: Mansidão

Irmãos, se alguém for surpreendido em algum
pecado, vocês, que são espirituais deverão
restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada
um para que também não seja tentado. Gálatas 6:1
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Pré-requisito 2: Mansidão

n 1. Mansidão é a habilidade de discerner a ira
pecaminosa da ira justa.

Ira Pecaminosa Ira Santa
Quando não tenho o que quero Quando Deus não recebe o que merece
Sou o senhor da minha vida Cristo é o Senhor da minha vida
Minha vontade foi violada A vontade de Deus é violada
Motivo: Desejos pecaminosos do coração Motivo: a Glória de Deus

De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? 
Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês?

Tiago 4:1



Pré-requisito 2: Mansidão
n 2. Mansidão é não permitir que qualquer desenho se 

torne não profundamente enraizado, que passe a 
produzir ira (seja na tentativa de obte-lo, ou como
resultado não não tê-lo obtido)

Por 2 vezes no Novo tentamento a palavra idolatria é
conectada a cobiça. 

Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza
terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão,
desejos maus e a ganância, que é idolatria.

Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral
nem impuro nem ganancioso, que é idólatra, tem herança
no Reino de Cristo e de Deus. (Efésios 5:5)



n 3. Mansidão é saber como desenvolver a ira santa, 
afim de que possa ser usada para destruir tudo
aquilo e somente aquilo que Deus não aprova.

Pré-requisito 2: Mansidão



PROBLEMA

IRA



Não.  Eu sei exatamente onde estamos
Querido, estamos perdidos?



Mas nós já passamos por esse posto de 
combustível 6 vezes

Foram só 3.  Eu sei que é por aqui

Não.  Eu sei exatamente onde estamos
Querido, estamos perdidos?



Talvez devêssemos pedir informação
Não precisa.  É algum lugar por aqui

Mas nós já passamos por esse posto de 
combustível 6 vezes

Foram só 3.  Eu sei que é por aqui

Não.  Eu sei exatamente onde estamos
Querido, estamos perdidos?



OK, mas já estamos 10 minutos atrasados
Eu acho que é logo ali na frente

Talvez devêssemos pedir informação
Não precisa.  É algum lugar por aqui

Mas nós já passamos por esse posto de 
combustível 6 vezes

Foram só 3.  Eu sei que é por aqui

Não.  Eu sei exatamente onde estamos
Querido, estamos perdidos?



Acho que estamos perdidos
Não estamos perdido

OK, mas já estamos 10 minutos atrasados
Eu acho que é logo ali na frente

Talvez devêssemos pedir informação
Não precisa.  É algum lugar por aqui

Mas nós já passamos por esse posto de 
combustível 6 vezes

Foram só 3.  Eu sei que é por aqui

Não.  Eu sei exatamente onde estamos
Querido, estamos perdidos?



Achei que você tinha dito que sabia como chegar
Eu sei chegar – mas a partir do trabalho

Acho que estamos perdidos
Não estamos perdido

OK, mas já estamos 10 minutos atrasados
Eu acho que é logo ali na frente

Talvez devêssemos pedir informação
Não precisa.  É algum lugar por aqui

Mas nós já passamos por esse posto de 
combustível 6 vezes

Foram só 3.  Eu sei que é por aqui

Não.  Eu sei exatamente onde estamos
Querido, estamos perdidos?



Olha ali o posto de combustivel de novo.  Por favor, peça informações…

Acho que eu vou até lá pedir informações

Achei que você tinha ditto que sabia como chegar

Eu sei chegar – mas a partir do trabalho

Acho que estamos perdidos

Não estamos perdido

OK, mas já estamos 10 minutos atrasados

Eu acho que é logo ali na frente

Talvez devêssemos pedir informação

Não precisa.  É algum lugar por aqui

Mas nós já passamos por esse posto de combustível 6 vezes

Foram só 3.  Eu sei que é por aqui

Não.  Eu sei exatamente onde estamos
Querido, estamos perdidos?



Achei que você tinha ditto que sabia como chegar
Eu sei chegar – mas a partir do trabalho

Acho que estamos perdidos

Não estamos perdido

OK, mas já estamos 10 minutos atrasados

Eu acho que é logo ali na frente

Talvez devêssemos pedir informação
Não precisa.  É algum lugar por aqui

Mas nós já passamos por esse posto de combustível 6 vezes

Foram só 3.  Eu sei que é por aqui

Não.  Eu sei exatamente onde estamos
Querido, estamos perdidos?

Acho que eu vou até lá pedir informações
Olha ali o posto de combustivel de novo.  Por favor, peça informações…

Sem resolução



Fomos longe demais?
n “Explodir” e “se fechar” não são respostas bíblicas para

resolução de conflitos. Ambas são reações que danificam
o circuito da comunicação que acende as luzes. Quando
uma pessoa falha neste circuito, a outra precisa se esforçar
para arrumá-lo com rapidez, gentilmente chamando a
atenção da outra parte – se necessário, alertando ele ou ela
para se arrepender.

n Isto pode ser feito de diversas formas. Essencialmente, a
pessoa que não explodiu o circuito pode exortar a outra
pessoa, que precisa refazer sua resposta pecaminosa,
levando-a a pedir perdão por isso (em certos casos) e
voltar ao diálogo compromissada a resolver o conflito de
acordo com os princípios bíblicos.



O que pode ser dito para chamar os que 
explodem de volta à mesa?

n “Eu acho que sei o porquê de você estar triste. Eu não
devederia ter dito aquilo. Aquilo foi _______________ 
(identifique com termos bíblicos a exata natureza de 
seu pecado). Você me perdoa e me permite tentar lhe
mostrar minha perspectiva de outra forma? 

n “Você está bem triste. Se de alguma forma eu pequei, 
por favor, me diga e eu pedirei perdão. Mas, por favor, 
não vamos terminar nosso conversa desse jeito.” 

n “Por favor, volte à mesa. Posso orar por nós? Daí, nos
podemos tentar resolver este conflito de uma forma 
que honre a Deus.”

n “A Bíblia nos diz para resolver nossas diferenças
rapidamente. Poderíamos, por favor, tentar um pouco
mais para ficarmos na mesma página?”



n “Eu acho que sei o porquê de você estar incomodado
(ou qualquer outra palavra descritiva apropriada). Eu
não deveria ter dito aquilo . Aquilo foi ____________ 
(identifique com termos bíblicos a exata natureza de 
seu pecado). Você me perdoa e me permite tentar lhe
mostrar minha perspectiva de outra forma? 

n “Você se parece frustrado comigo. Se de alguma forma 
eu pequei, por favor, diga-me e eu ficarei feliz em lhe
pedir perdão. Mas, por favor, não vamos desistir de 
resolver esse problema.”

n “Por favor, não desista agora. Podemos orar e pedir ao
Senhor para nos ajudar a passar por isso de uma forma 
que Lhe agrada?

O que pode ser dito para chamar os que se 
fecham de volta à mesa?



n “Que tal termos 15 minutos de intervalo, investir um 
tempo em oração, e então voltar à mesa para mais uma
rodada de conversa? Eu acho que ambos faremos
melhor se tivermos um tempo para recompor nossos
pensamentos.”

O que pode ser dito para chamar os
que se fecham de volta à mesa?



Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de 
maneira digna da vocação que receberam. 2 Sejam 
completamente humildes e dóceis, e sejam 
pacientes, suportando uns aos outros com amor. 
3 Façam todo o esforço para conservar a unidade do 
Espírito pelo vínculo da paz.

Efésios 4:1–3
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Pré-Requisito Três: Paciência
n Qual o seu IQ?

Escala Pontuação

Nunca (Quase nunca) 5
Raramente 4
Às Vezes 3
Frequentemente 2
Sempre (Quase sempre) 1



Pré-Requisito Três: Paciência
n O que é paciência?

1. Paciência é a habilidade de aceitar uma situação
difícil do Senhor sem acusá-lo de erro ou dar-lhe
um prazo para remover a dificuldade.

7 Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o 
agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com 
paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. 8 Sejam também 
pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. 
9 Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O Juiz 
já está às portas! 10 Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor 
como exemplo de paciência diante do sofrimento. 11 Como vocês sabem, nós 
consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar 
sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O 
Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. (Tiago 5.7-11)



Pré-Requisito Três: Paciência

Em 1 Coríntios 2:9 nós encontramos uma passagem
bastante familiar, mas muito mal compreendida:

9 Todavia, como está escrito:
“Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu,
mente nenhuma imaginou o que Deus 
preparou para aqueles que o amam”



Pré-Requisito Três: Paciência
Note que o Espírito Santo, por meio da caneta do 
apóstolo Paulo, mudou as palavras do original 
(Antigo Testamento). Veja Isaías 64:4 comparado
ao texto do Novo Testamento. Note, 
especialmente, a última frase:

Desde os tempos antigos ninguém ouviu, 
nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro 
Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele
esperam.



Pré-Requisito Três: Paciência

Liderança Paciente

14 Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos[, confortem
os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes
(makrothumía) para com todos. (1 Tessalonicences 5.14)

24 Ao servo do Senhor não convém brigar mas, sim, ser amável para 
com todos, apto para ensinar, paciente (anexikakos). 25 Deve corrigir
com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes
conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, 
26 para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do 
Diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. (2 Timóteo
2.24-26)

2 Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, 
repreenda, corrija, exorte com toda a paciência (makrothumía) 
e doutrina. 3 Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina; 
ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si
mesmos, segundo os seus próprios desejos. 4 Eles se recusarão a dar
ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. 5 Você, porém, seja
moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um 
evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. (2 Timóteo 4.2-5)



Pré-Requisito Três: Paciência
n Problemas de comunicação associados à impaciência

n Interromper os outros enquanto eles falam (não esperar até que 
os outros tenham terminado de epressar seus pensamentos)

n Saltar para conclusões precipitadas e infundadas (não esperar
até que eu tenha coletado toda informação necessária paara
chegar a uma conclusão bíblica) 

n Julgar motivos (não esperar até que eu tenha perguntado
minha vítima quais são suas reais motivações antes de eu acusá-
lo de ter motivos impróprios) 

n Exigir respostas imediatas às perguntas difíceis (não esperar até
que eu tenha tido tempo suficiente para considerar as respostas)

n Pressionar as pessoas a terminarem rapidamente o que estão
dizendo (não esperar até que outros tenham expressado seus
pensamentos antes de eu terminar o meu)

n Terminar as frases das outras pessoas (não esperar as outras
pessoas terminarem de se exepressar antes que eu me expresse)

n Vingar-se verbalmente (não esperar para que Deus execute 
justiça em Seu tempo) 



Pré-Requisito Três: Paciência
n O que é paciência?

2.Paciência é a habilidade de aguentar a 
tribulação sem recorrer a qualquer meio
pecaminoso de libertação.

nÀs vezes nos sentimos numa armadilha em
nossas próprias provações — como se
estivéssemos numa caixa. E a cada dia que
passa, a caixa se parece mais insuportável.
Ocasionalmente, a caixa até parece que está
diminuindo de tamanho e que, em breve,
esmagará.



Deus deu limites aos problemas
“Eu irei, 
pacientemente, 
esperar que Deus 
me tire dessa 
caixa, ou eu irei, 
impacientemente, 
tirar uma faca da 
minha bainha de 
pecado para cavar 
um túnel para 
fora da caixa 
antes que Deus, 
por meio de 
formas justas 
livre-me 
conforme o seu 
desejo?”



Pré-Requisito 4: Tolerância
n Qual o seu IQ?

Escala Pontuação

Nunca (Quase nunca) 5
Raramente 4
Às Vezes 3
Frequentemente 2
Sempre (Quase sempre) 1



Pré-requisito 4: Tolerância
n O que é tolerância?

1. Tolerância é a habilidade de reconhecer e apreciar
o fato de que Deus fez as pessoas com diferenças
entre si.
n Paulo perguntou aos Coríntios “Quem torna

vocês diferentes de qualquer outra pessoa”
(1Coríntios 4:7). “Deus o faz” é a resposta
esperada. Deus dá a cada um de nós diferentes
habilidades, talentos, dons, ministérios, histórias
de vida, gostos, cor de pele, sexos e mesmo
corpos. Suportar significa reconhecer e aceitar
esse fato como algo bom





Pré-requisito 4: Tolerância
n O que é tolerância?

2. Tolerância é a habilidade de distinguir temas
pecaminosos daqueles não pecaminosos.



n O que é tolerância?

2. Tolerância é a habilidade de distinguir temas 
pecaminosos daqueles não pecaminosos

Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais,
pelo exercício constante, tornaram-se aptos para
discernir tanto o bem quanto o mal. (Hebreus 5:14)

Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala
contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a
Lei e a julga. Quando você julga a Lei, não a está
cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há
apenas um Legislador e Juiz, aquele que pode salvar
e destruir. Mas quem é você para julgar o seu
próximo? (Tiago 4:11,12)

Pré-requisito 4: Tolerância



n O que é tolerância?

3. Tolerância é a disposição de permitir que os outros 
tenham a liberdade de desenvolver e expressar seu
estilo de vida individual, dentro dos limites
definidos pelas Escrituras, sem julgá-los ou tratá-
los com desprezo. 

Pré-requisito 4: Tolerância



n O que é tolerância?

4.Tolerância é a habilidade, em relacionamentos
íntimos, de discerner preferências de incêndios
(Lucas 10:38-42).

Pré-requisito 4: Tolerância



n O que é tolerância?

4.Tolerância é a habilidade, em relacionamentos
íntimos, de discernir preferências de incêndios
(Lucas 10:38-42).

.Uma preferência não é uma tema importante. É
como um balanço, a pessoa pode ir em qualquer
dirção. Eu posso preferir ir em uma direção, e a
pessoa com a qual estou tendo o conflito pode
preferir ir na outra direção; mas porque sou alguém
que “suporto” eu “balanço junto”. Se significa
tanto para você, eu estou disposto a deixar de lado
meus desejos pessoais, com o objetivo de honrá-lo
e perseguir a paz com você

Pré-requisito 4: Tolerância



n O que é tolerância?

4. Tolerância é a habilidade, em relacionamentos
íntimos, de discerner preferências de incêndios
(Lucas 10:38-42).

n Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. 
Prefiram dar honra aos outros mais do que a si 
próprios. (Romanos 12:10)

n Esforcem-se para viver em paz com todos e para 
serem santos; sem santidade ninguém verá o 
Senhor (Hebreus 12:14)
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n O que é tolerância?

4.Tolerância é a habilidade, em relacionamentos
íntimos, de discernir questões de preferências e
de incêndios
(Lucas 10:38-42).

Um tema “incendiário” é um assunto que pode
não ser necessariamente um pecado, mas algo
muito difícil para mim. Talvez seja um questão de
preferência pessoal, ou gusto, mas por qualquer
razão, eu não me vejo fazendo aquilo (cf. 1
Coríntios 16:12). Não é que eu me recusaria a fazer
se fosse indispensável, mas eu preferiria não fazê-
lo.
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n O que é tolerância?

5. Tolerância é a habilidade de aceitar
peculiaridades “idiossincráticas” que você
desejava que fossem diferentes no outro e
sacrificar seus próprios desejos para o benefício
dele.

n Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as
fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos.
(Rm 15:1)

n Portai-vos de modo que não deis escândalo nem
aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus.
Como também eu em tudo agrado a todos, não
buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos,
para que assim se possam salvar (1 Cor 10:32,33)
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Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por
humildade; cada um considere os outros superiores a
si mesmo. Não atente cada um para o que é
propriamente seu, mas cada qual também para o que
é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo
sentimento que houve também em Cristo Jesus, que,
sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser
igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a
forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens;
E, achado na forma de homem, humilhou-se a si
mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de
cruz.
Filipenses 2:3-8
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E o olho não pode dizer à mão: Não tenho necessidade de ti;
nem ainda a cabeça aos pés: Não tenho necessidade de vós.
Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos
são necessários;
E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses
honramos muito mais; e aos que em nós são menos decorosos
damos muito mais honra.
Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade
disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais
honra ao que tinha falta dela;
Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os
membros igual cuidado uns dos outros.
De maneira que, se um membro padece, todos os membros
padecem com ele; e, se um membro é honrado, todos os
membros se regozijam com ele. 1 Coríntios 12:21-26
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n O que é tolerância?

6. Tolerância é a habilidade de responder de forma
amorosa à imaturidade dos outros, sem nos colocar no
mesmo patamar de imaturidade que eles

n Mas todos nós, com rosto descoberto, refletindo
como um espelho a glória do Senhor, somos
transformados de glória em glória na mesma
imagem, como pelo Espírito do Senhor. (2 Coríntios
3:18)
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Portanto, és inescusável quando julgas, ó homem,
quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo
naquilo em que julgas a outro; pois tu, que julgas, fazes
o mesmo.
E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a
verdade sobre os que tais coisas fazem.
E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas,
cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus?
Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, e
paciência e longanimidade, ignorando que a
benignidade de Deus te leva ao arrependimento?
Romanos 2:1-4



n O que é tolerância?

7. Suportar é a habilidade de demonstrar amor bíblico
pelos outros cristãos, mesmo quando eles estão lutando
contra o pecado

n E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e
perversa! até quando estarei ainda convosco e vos
sofrerei? Traze-me aqui o teu filho. Lucas 9:41
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