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Conflitos – Contendas – Desentendimentos – Rivalidades 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Definição de contenda: discussão, revolta, ofensas, conflito acalorado e ofensivo, desavença, gritaria, 

xingamentos, disse-me-disse, discórdia, amargura, rivalidade, provocação e facções. II Tim. 2.23,24 

A Contenda é causada pelo ------------------------------------ de agradarmos ------------------------------------. 

Paz é o _______________ de contenda.  Precisamos identificar quando estamos entrando em 

desentendimentos e perdendo a paz com pessoas, envolvidos em contendas Prov 6.18,19 
 

Duas formas de entrarmos em contendas: __________________ e no_________________. 

“Começar uma discussão é como abrir brecha num dique; por isso resolva a questão antes que surja a 

contenda” Prov. 17.14 
 

As contendas podem ser provocadas por vários tipos ______________: maus hábitos, orgulho, egoísmo, 

ira, inveja, impaciência, amargura, mau humor... 

Também podem ser provocadas por ______________ (pressão, preocupação, cansaço físico ou mental, 

tristeza...)  que podem virar pecado. O problema não é ficar ___________________, mas como reagimos ao 

______________. A contenda prejudica a nossa __________ porque é acompanhada de pecados, 

principalmente ira e amargura. O stress causa doenças porque é capaz de destruir o sistema imunológico. 

Prov. 4.20-25  
 

O que a Bíblia nos fala sobre como nos relacionarmos para não entrarmos em contenda, os benefícios de 

relacionamentos saudáveis, os prejuízos da contenda nos relacionamentos e na nossa vida:  

(Leia cada um e escreva o ensino.) 
 

Sal.34.14 ______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

Prov. 6.18,19 ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Prov. 12.18_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Prov.13.10_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Prov.17.14_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Prov.17.22_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Prov. 18.6______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Mat. 5.9_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Mat.12.25______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Rom.12.21_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Efésios 4.3, 26, 30-32____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Efésios 6.12____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Col.3.15_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

II Tim.2.23,24___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

RELACIONAMENTOS SAUDÁVEIS - 2018 



 

Heb.12.14-15___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Tiago 3.14______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Tiago 3.16______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

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? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 

Leia e explique como Prov. 12.16, pode te ajudar na prática da sua vida daqui para a frente te ajudando a se 

corrigir para não abrir a porta para a contenda. Depois disso, acrescente após a conclusão do exercício 

anterior, os textos bíblicos que vai seguir para não entrar em contenda. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 

Relembre uma ocasião em que você disse algo que provocou contenda. O que você poderia ter feito 

naquela situação para reduzir a possibilidade de contenda? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

ORAÇÃO PESSOAL. 

 

 

 

 

 

 

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 

 


