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Origem dos Conflitos
EBD – IPB Campo Belo
Aula 3

A triplice abordagem a
situações de conflitos
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Definição inicial

Conflito
“Combate/embate (colisão, choque, etc.)
entre duas pessoas, ou mais, que
possuem interesses comuns”

10/03/2018
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Três máximas sobre conflitos
Conflitos são inevitáveis: espere por eles!
• Pessoas quebradas, vivendo em um mundo quebrado, com perspecgivas quebradas!
• Cf. Ec 7.20, Is 53.6 e Rm 3.9 e 23

Conflitos são pecaminosos: resolva-los!
• Devemos ser ativos, diligentes e rápidos (eles não desaparecem sozinhos).
• Cf. Mt 5.23-25, Mt 18.15-16, At 24.16, Rm 12.18

Conflitos são oportunidades: beneficie-se deles!
• Oportunidade para um novo relacionamento com Deus
• Oportunidade para maior conformidade à Pessoa de Jesus
• Oportunidade para amar e ministrar aos outros (Momentos de ira transformados em
ministérios da graça!)

De onde procedem?
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Considerações Iniciais
Histórico
• Cosmológico

Individual

Conflito

• Intrapessoal

Social
• Interpessoal

1. Histórico (cosmológico): O que aconteceu no Universo?

Há algo errado no mundo!
• Deus criou o homem para sua glória
• O homem vive em rebelião à Deus

A Grande Rebelião: Pecado
• Eclesiastes 7.29 – “Eis o que tão-somente achei: que Deus fez
o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias”
• Romanos 3.23 – “. . . todos pecaram e carecem da glória de
Deus”
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A História da Redenção
Consumação/
nova Criação

Criação
Redenção

Queda
9

A quebra da relação mais íntima
“Quando ouviram a voz do SENHOR Deus, que andava no jardim pela viração
do dia, esconderam-se da presença do SENHOR Deus, homem e mulher . . .”
(Gênesis 3.8)

Deus

Pecado

Homem
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Resultado: Conflito Cósmico
▪

O mundo nunca mais foi o mesmo

▪

Há um outro agente influenciador
no universe

▪

O ser humano foi totalmente
afetado (intelecto, volição, afeição,
comportamento etc)

▪

A criação foi corrompida (fauna e
flora)

2. Individual (intrapessoal)

O ser humano
encontra
existencialme
nte em
conflito
consigo
mesmo

Ele não vive
de acordo
com o
propósito para
o qual foi
criado

Ele não
encontra real
satisfação fora
do Éden

O que ele
sabe que deve
fazer, não faz!
O que ele
sabe que não
deve fazer,
faz!
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O Pecado separa o homem de si memo
11

Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de
que te ordenei que não comesses?
12 Então, disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore,
e eu comi. (Gênesis 3.11-12)

Adão
Pecado

Pecado

Eva

Tópicos de Marcos Inhauser, Opção pela vida
Somos seres expulsos do Paraíso, desejando retornar ao Paraíso
Somos seres insatisfeitos com os paraísos que temos
Somos seres de paraíso a paraíso

Somos seres impedidos de voltar ao Paraíso
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O conflito interno para o cristão
▪ 22

Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na
lei de Deus;

▪ 23 mas vejo, nos meus membros, outra lei que,

guerreando contra a lei da minha mente, me faz
prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros.
▪ 24 Desventurado homem

que sou! Quem me livrará do
corpo desta morte? (Romanos 7.22-24)

3. Social (interpessoal)
▪ Discordâncias de ideias, valores, interesses ou

projetos
▪ Agressões físicas ou verbais
▪ Ocorre entre pessoas com interesses comuns

(próximos)
▪ A vida em um mundo caído e o

relacionamento com pessoas caídas
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Por que esse conflito acontece?

Individualidades

Pecaminosidade

Maturidade

Princípios bíblicos para resolução de conflitos interpessoais?
▪

Tire a trave do teu olho (Mateus 7.3)

▪

Fale a verdade em amor (Efesios 4.15)

▪

A palavra branda desvia a ira (Provérbios 15.1)

▪

Cuidado com o que sai de sua boca (Efésios 4.29)
–“Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a
que for boa para edificação, conforme a necessidade, e, assim,
transmita graça aos que ouvem”

▪

O alvo é glorificar a Deus!
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Participações
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