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INVEJA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“O amor não é invejoso”. - 1 Co 13:4 

 Muitas vezes é o ciúme, mas a raiz do ciúme na maioria das vezes é a INVEJA.  
 
Você pode apostar que se deixar sua marca positiva no mundo, alguém vai aparecer com uma 
borracha tentando apagá-la. 
1 Coríntios 13. No verso 4 encontramos “O amor não é ___________________”. Que é inveja? 
 
- Inveja é diferente de __________________________________. 
 
O ciúme diz “Eu quero o que é seu”. Isto é horrível, mas a inveja consegue ser pior:  
 
A inveja diz “Eu não só quero o que é seu, mas quero também que você perca o que adquiriu. Eu 
não quero que você ______________________________________________  ou eu não me 
_________________________ com o que você conquistou. 
 
A inveja diz: “Eu não quero apenas que a minha grama fique mais verde, mas quero também que 
a sua fique marrom”. Ou, eu não consigo me alegrar com você. A inveja pode ser vista em todos 
os tipos de relacionamentos.  
 

1. ________________? A Bíblia está cheia de exemplos de rivalidades fraternas. Jacó e 
Esaú, Caim e Abel, Raquel e Lia, José e seus irmãos.  

 

2. ________________? Ciúme profissional, vendedor inveja o colega, funcionários invejam 
chefes, vice-presidentes invejam outros vice-presidentes, secretárias invejam outras 
secretárias, funcionários que trabalham juntos invejam outros funcionários. Há muita inveja 
na área do trabalho.  

 
3. _________________? Amanhã de manhã vai haver centenas de estudantes comparando 

roupas, namorados, carros, graus, habilidades atléticas e aí por diante.  
 

4. _________________? Uma pessoa sobe para pregar, ensinar ou dirigir louvor, e antes 
mesmo de iniciar, outro diz: veja que vestido horroroso, que voz desafinada. Ou mesmo o 
irmão que foi honrado e destacado na liderança de seu ministério em público. O filho dela é 
firme com Deus o meu não. Meu marido não se converte, outros sim. 

 

5. _______________________? Você pode ver inveja entre amigos?  Sim. Invejar seus pais, 
sua casa, seu dinheiro, carro.  Seu corpo, seus amigos, sua simpatia, seus dons... 

 
1. COMO A _____________________DESTRÓI OS RELACIONAMENTOS? 
 
A Bíblia diz que a inveja faz três coisas nos relacionamentos: 
 
 

1.1 – CAUSA _________________________: Tg 4.1 “De onde vem as lutas e as brigas entre 
vocês? Vem dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês”.  

 
É o que Tiago diz. Os conflitos procedem dos __________________________.  
 
 
 

RELACIONAMENTOS SAUDÁVEIS - 2018 



 
Olhe bem o carro que eu estou dirigindo! Veja as minhas joias! Meus filhos são muito espertos! 
Meu filho passou no vestibular. Observe a cor do meu cartão de crédito! A inveja é uma das 
maiores causas de conflitos nos relacionamentos. 
 
1.2 – INCITA _________________________________: Tito 3.3 “...Nossas vidas estavam cheias 

de rancor e inveja. Odiávamos aos outros e os outros nos odiavam”.  
 
A inveja é o caminho mais curto para o ressentimento. Ela __________________ causa 
amargura.  
Tiago 3.16 “Por onde você encontra inveja ... ali você encontra desordem e toda sorte de mal 
praticado.”  
 
 A inveja conduz a outros pecados. Produz fofoca, roubo, adultério, assassinato. Os irmãos de 
José o invejaram e o venderam como escravo. Quando Saul invejou Davi, ele tentou matá-lo.  
 
1.3 – FAZ-ME _____________________: Pv 14.30 “O coração em paz dá vida ao corpo, mas a 

inveja apodrece os ossos.” 
 
A inveja é para sua alma como o ______________________é para seu corpo. Você não pode 
ser feliz e invejoso ao mesmo tempo. Um dos grandes segredos da felicidade é aprender a como 
eliminar a inveja de sua vida. 
 
 
 
TAREFA:   
1- Pare um tempo com Deus, Leia o Salmo 32:1-5 e sonde o seu coração se você está com 
inveja de alguém nos seus relacionamentos.  Confesse esse pecado, peça perdão a Deus e ore 
agradecendo a Deus as coisas boas que você tem e as coisas boas que a pessoa que te 
produziu inveja tem. Li o Salmo, fiz a tarefa (       ) 
 
2- Você está ressentido com alguém?  Sonde o seu coração e veja se a inveja está por trás desse 
ressentimento. Fiz a tarefa (      ) 
 
3- Procure pessoas mais bem-sucedidas em algumas áreas que você e decida se alegrar com ela 
e fazer elogios. (      ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o 
limite de uma falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na 
semana seguinte para marcar dia e hora da segunda chamada.  - Média para aprovação no SENIB: 6,0 

 
Avaliação: APOSTILAS PREENCHIDAS E TAREFAS (3,0) + TESTE (7,0) –TOTAL: 10,0 

 

      

 


