
 

 
 

NOME: ........................................................................................                                 Prof.ª Claudia Borges 

DATA: 24/11/2019                                                                                                                              AULA 6 

 
 

EM SALA: A FISIOTERAPIA E A SAÚDE SEXUAL DA MULHER – PROBLEMAS E SOLUÇÕES (com a 
fisioterapeuta pélvica Julie Vilagra) 
 
PARA CASA: CONFLITOS EM RELACIONAMENTOS – CONTENDAS 
TEXTO BASE: PROV. 6.16-19 (seis coisas que ele odeia e a sétima que ele detesta) 

- Muitos cristãos estão sendo destruídos e perdendo a paz e unção por causa de conflitos transformados 

em contendas.  Nessa hora satanás se aproveita e encontra um lugar na vida das pessoas. Ef.4-26,27. 

- Identifique a contenda no conflito que a pessoa enfrenta. 

- Definição de contenda: discussão, bate boca, revolta, ofensas, conflito acalorado e ofensivo, desavença, 

discórdia, amargura, rivalidade, provocação e facções. 

- Paz é o contrário de contenda.  

- Leve à pessoa a identificar na Palavra a contenda e vigiar para não entrar e desejar sair imediatamente 

caso esteja envolvido em uma. Ef.6.12 

* O que a Palavra de Deus diz sobre paz ou contenda. 

- Col.3.15 _____________________________________________________________________ 

- Sal.34.14 _____________________________________________________________________ 

- Mateus 5.9 ____________________________________________________________________ 

- Efésios 4.26 __________________________________________________________________ 

- Tiago 3.16 ____________________________________________________________________ 

- Prov. 18.6 ____________________________________________________________________ 

- Prov.13.10 ____________________________________________________________________ 

- II Tim.2.23,24 __________________________________________________________________ 

- Tiago 3.14 ____________________________________________________________________ 

- Efésios 6.12 __________________________________________________________________ 

1- Com base em Efésios 6.12, quem é o princípio ou principado da contenda? Jesus é o Príncipe da Paz. 
 

............................................................................................................................... 
 

2- Todos nós já passamos por situações que a contenda dominava. Mencione alguns sintomas dessas 

situações: 

Em casa:................................................................................................................ 

Na igreja: ............................................................................................................... 

No casamento: ...................................................................................................... 

Outros: .................................................................................................................. 
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3- Qual é o objetivo de satanás através de contendas em nosso lar? E trabalho? E na igreja? E nos 

relacionamentos? 

............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................   

4- Abaixo, segue uma relação de pecados normalmente presentes em uma situação de contenda. Procure 

se lembrar de uma situação de contenda que viveu e veja se encontra nas suas atitudes ou pensamentos 

situações inspiradas pelos pecados abaixo: 

- orgulho- o que você disse ou pensou que pode ter sido inspirado pelo orgulho 

........................................................................................................................................................... 

- Injustiça – você tentou estabelecer a sua vontade, o seu reino, não o de Deus 

.......................................................................................................................................................... 

- Amargura- você disse frases como “você sempre”, “você nunca”, que representam sinais de amargura no 

coração? 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

- Ódio- você ofendeu com palavras, ou planejou vinganças? 

............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

- Julgamento- Você atribuiu certas intenções aos outros, mesmo sabendo que é impossível 

conhecermos o coração deles? Fez outros tipos de julgamentos? 

............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

- Raiva. Você disse algo num momento de raiva com a intenção de ferir o outro ou de dar a última 

palavra? 

............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

- Mentiras. Você falou alguma mentira, ou torceu a verdade, ou não disse toda a verdade, ou deixou 

de agir com total sinceridade e franqueza? Estava mais interessado em apresentar seu ponto de 

vista ou em fazer sua vontade do que procurar saber o que Deus ensina sobre o assunto? 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

5- Aplique os versículos estudados em cada caso acima, como princípio a ser seguido que vai evitar 

contenda. 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

6-Qual pecado você observou que através dele está mais suscetível a entrar em uma contenda?  

Você já havia percebido isso? Como tem vigiado? 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 



 
7- Explique Prov. 12.16 e Prov.16.18, na prática da sua vida daqui pra frente, exemplificando a onde vai 

precisar se corrigir para não abrir a porta para a contenda. 

............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

SENHOR, ENSINA-ME A RECONHECER A CONTENDA E A RESISTIR A ELA. AJUDA-ME A ENXERGAR 

A ENTRADA DO PECADO NA MINHA VIDA, ANTES QUE ELE ACONTEÇA E ANTES QUE VIRE UMA 

CONTENDA, CAUSANDO GRANDE CONFUSÃO. CONCEDE-ME A GRAÇA PARA QUE EU NUNCA 

ALIMENTE CONFLITOS NA MINHA VIDA NEM DA DE OUTROS. EM NOME DE JESUS, AMÉM. 

 
Material para aconselhamento Bíblico ( consulta ou tarefas) 

 
Links dos vídeos: 
 
Emoções: 

https://youtu.be/RksLnLEM03o - (Celebrando Restauração – É possível sim, vencer a 
ansiedade) 
https://youtu.be/XgGAgv0w9wE – (Derrotando a depressão) 
https://youtu.be/cGppJUdNHG0 – (A dor revela um propósito) 
https://youtu.be/anVHhsd8eQ0 – (Celebrando Restauração – Ira) 
https://youtu.be/yNKA8XeLt54 – (O poder do perdão) 
https://youtu.be/Mto2wc0-kUE – (Inteligência emocional e a mente de Cristo) 
https://youtu.be/16qWWozK6XM – (Rejeição – Uma dor real) 
https://youtu.be/Eabco4765M4 – (Trabalhando a negação) 
https://youtu.be/2AFy4TuTrnY – (MCM – Proteja suas emoções) 
https://youtu.be/stkZ5k0F720 – (Dominando as emoções) 
https://youtu.be/56E51FNwvZs – (Vitória sobre o medo) 
https://youtu.be/Kp-1ocWpkAA – (Ansiedade) 
https://youtu.be/MbeRX97QTLU - (MCM - A Compaixão é capaz de mudar sua vida) 
 
Propósito de vida: 

https://youtu.be/7aiakwexLl0 – (Afinal de contas: Por que estou aqui?) 
https://youtu.be/wXGMmfZFnrM – (Uma nova espécie na terra) 
https://youtu.be/4JtvHaDT87E – (sabedoria para construir a vida) 
https://youtu.be/RoLu2POuQPY – (O desafio de permanecer) 
 
Esperança: 
https://youtu.be/OJGRK_ddbz0 – (Em um instante tudo pode mudar) 
https://youtu.be/2RFNe-U9_aQ – (Verdadeira felicidade) 
https://youtu.be/r3Vj1L_133I – (Você está cansado?) 
https://youtu.be/cJalOVBNhV4 - (Há um Deus maior que minha luta)  
 
O que é o CR? 
https://youtu.be/pM4dgTLuVB4 – (Celebrando Restauração – A Jornada da Restauração) 
 
Filhos: 
https://youtu.be/-bTiFZ-R0xM – (Palestra Educar – Cumprindo o Propósito dos pais) 
https://youtu.be/7-EY78u-AUU - (SENIB Criação de filhos – Aula 2 “Nutrição e Vida”) 
https://youtu.be/UxAtS-ykaf4 - (SENIB Aula 1 – Criação de filhos) 
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https://youtu.be/UxAtS-ykaf4


 

Casamento: 
https://youtu.be/5a4d79jja3o - (Palestra: “Mais que um casamento, uma família”) 
https://youtu.be/9vgWa8e-9-g – ((Palestra: O poder da honra) 
https://youtu.be/onhIL87RfCc – (Oficina do casamento 2018 – Amor e respeito) 
https://youtu.be/ftqsPdKO4VQ – (As 5 linguagens do amor) 
 
Série Casamento: 
https://youtu.be/devAOLl_CmY – (Casados e Felizes – Solucionando conflitos) 
 
Temperamentos – Série Senib: 
https://youtu.be/Ig8uoVnNGr8 – (SENIB 4ª Rodada – Temperamentos aula 1) 
 
Homossexualismo: 
https://youtu.be/WktqQvsX5WE – (SENIB aula 1 – Temas Especiais – Homossexualismo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO  
AULA 1 
Quadro de tarefas do 1 ao 7   
Valor 1,0 - OK (    ) 
 
AULA 2 
Exercício em dupla para terminar em casa – exercitando sua percepção para o aconselhamento. 
Valor 1,0 - OK (    ) 
 
AULA 3 
Exercícios 1,2,3,4,5  
Valor 2,0 - OK (    ) 
 
AULA 4 
Tarefa 1 - Problemas que surgem no aconselhamento. Completar. 
Tarefa 2 - Estudo de Casos.  
Valor 2,0 – OK (    ) 
 
Tarefa 3 – Manual para aconselhamento Bíblico – Raiva 
Valor 2,0 – OK (    ) 
 
AULA 6 
Valor 2,0 – OK (    ) 
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