Rio das Ostras, 16 de Outubro de 2016.
SUPERANDO CONFLITOS
Texto base: Lucas 15.11-32

TEMPO DE ORAR E LOUVAR (Cântico ou hino) (10 minutos)
• Orar pela família que está recebendo o PG e pelos visitantes.
• Caso ainda não tenha visitantes, ore para que na próxima semana isso aconteça.
• Apresente ao PG seus alvos de oração.
TEMPO DE CANTAR E DE COMPARTILHAR A PALAVRA (25 minutos)
A história do filho pródigo é uma das mais conhecidas da Bíblia. Um dia, do nada, o jovem tomou uma decisão que
teve implicações para ele e sua família. Ele agiu corretamente? Será que seu pai queria que ele fosse embora? E
quando voltou, qual foi a real motivação da reação do irmão mais velho? A vida, inevitavelmente, nos reserva
conflitos. Não temos muito que fazer para fugir deles. No entanto, se procurarmos olhar com os olhos de Deus para
os conflitos, talvez consigamos ter mais sucesso nas resoluções dos mesmos. Assim, como servo de Deus, preciso
perceber que conflitos são...
1 – INEVITÁVEIS, PORTANTO, DEVO ESPERAR POR ELES (v. 11-13; 25-32). Não devemos ficar surpresos por
termos tensões em nossos relacionamentos. Conte com os conflitos nesta vida. Por quê? Porque somos pecadores
caídos que vivem ao lado de pecadores caídos em um mundo caído. O que mais os pecadores fazem, e que menos
admitem, é que, frequentemente, pecam uns contra os outros (Ec 7.20; Rm 3.9, 23). Lembra do que aconteceu no
Éden (Gn 1 e 2). No entanto, mesmo em nossa desarmonia humana, a Bíblia revela o plano de Deus que nos conduz à
restauração (Gn 3.15).
2 – PECAMINOSOS, PORTANTO, RESOLVA-OS (v. 14-19; 25-32). Biblicamente devemos resolver nossos conflitos
de forma ativa, diligente e imediata. Devemos lidar ativamente com os conflitos, sem presumir que eles se
resolvem por si mesmos. Devemos lidar diligentemente com eles, aplicando um esforço concentrado e vigoroso na
reconciliação de nossos relacionamentos. Devemos lidar imediatamente com eles, sem demora, sem adiamento ou
procrastinação. Percebemos este plano de Deus em Mt 5.23-25 (quando ofendemos alguém) e 18.15-16 (quando
somos ofendidos).
3 – OPORTUNIDADES, PORTANTO, APROVEITE-OS (v. 20-24; 29-32). Aos romanos Paulo disse que “todas as
coisas cooperam” (8.28). Quais são as maiores oportunidades de maior benefício que conflitos proporcionam? A)
Conflitos são oportunidades de conhecermos a Deus e o agradarmos; B) Os conflitos nos dão a oportunidade de
sermos mais parecidos com Jesus e agirmos como Ele agiria; C) Nos conflitos nós nos achegamos mais a Deus; D)
Os conflitos expõem os pecados do nosso coração; E) Nos conflitos temos oportunidades de ministrarmos aos outros.
PERGUNTAS PARA REFLEXÃO E DISCUSSÃO
1 – Conflitos já se estabeleceram em sua vida, família e relacionamentos sem que você pudesse evitar?
2 – Existem hoje conflitos pendentes que você precisa resolver?
3 – Você já pensou em encarar os conflitos como oportunidades de crescimento pessoal e glorificação a Deus?
4 – Reflita com o PG sobre outras oportunidades que os conflitos podem proporcionar.
TEMPO DE ORAR (20 minutos)
Compartilhar seus pedidos de oração em trios, mas não se esqueçam de orar para que sejam uma testemunha eficaz
de Cristo em casa, trabalho, Igreja, escola...
Cântico ou hino final.
Pr. Fabio Martins

