
	

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma 
infinidade de sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: 
www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br  Escolha um CD ou DVD, não 
se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que dê   para distribuir para 
todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula trazendo os 
cânticos que eles mais gostam. Se você tiver outra auxiliar peça a ele para fazer 

Rm	12.18	

Introdução:		

•	 Quando era advogado, Abraham Lincoln certa vez foi abordado por um homem que insistia 
veementemente em abrir um processo contra um devedor empobrecido por conta de uma dívida 
de $2,50. Vendo o absurdo da situação Lincoln tentou desencorajá-lo, mas o homem estava 
irredutível: nada o dissuadiria de obter sua vingança contra o homem. Quando viu que o homem 
não o deixaria em paz enquanto ele não assumisse a causa, Lincoln concordou em aceitar o caso 
e cobrou o valor de $10 para fazer a acusação. O querelante aceitou. 

Lincoln, então, deu metade do dinheiro ao réu, que de boa vontade recebeu o dinheiro e 
confessou a dívida. Com o dinheiro recebido de Lincoln, o réu pagou a dívida de $2,50. 

• Mais surpreendente que o incomum acordo de Lincoln foi o fato de que o querelante, após 
receber os $2,50, ficou satisfeito com o resultado. 

• Algumas pessoas têm muita dificuldade de manter a paz. Parecem fazer questão de estar 
envolvidas em algum tipo de conflito – barraqueiros. Talvez você conheça alguém assim, ou seja 
alguém assim 

• Uma das tarefas cristãs mais difíceis de serem realizadas é a de viver em paz com todos. 
Seja na igreja, em casa, no trabalho, na escola ou na cidade, viver em paz com os outros pode 
ser um verdadeiro desafio em alguns momentos. Ainda assim, a orientação que a bíblia nos dá é: 
No que depender de vós, se possível, vivei em paz com todos. Deus, na sua infinita misericórdia, 
nos aponta o caminho correto para buscar a paz com aqueles com quem convivemos 

1. Pense antes de falar ou agir (Tg 1.19) 

I. Meus amados irmãos, tende certeza disto: todo homem deve estar pronto a ouvir, ser 
tardio para falar e tardio para se irar 

• O conselho bíblico é muito simples: Pare e pense antes de falar ou de agir. Não faça nada 
no impulso. Nós devemos estar sempre prontos a ouvir, mas para falar ou agir, devemos esperar 

• Para algumas pessoas mais impulsivas, parar e pensar antes de agir ou falar é um 
verdadeiro desafio, mas em algum momento isso se torna desafiador para todo mundo. É por isso 
que a bíblia, no mesmo livro de Tiago, diz que quem consegue controlar a língua consegue 
controlar todo o corpo. Todos em algum momento vão precisar respirar fundo antes de responder; 
precisar contar até 10 antes de agir 
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II. Para manter a paz é fundamental pensar antes de falar ou agir porque agir no impulso, 
com a cabeça quente, só traz prejuízo. Quando se fala sem pensar, a tendência é falar mais do 
que devia, de um modo que não devia; quando se age sem pensar, a tendência é ser mais 
enérgico do que devia. Quando vai ver, já disse/fez o que não devia e agora vai colher as 
consequências 

III. Aplicação 

A. Pense antes de falar ou agir. Respire fundo. Conte até 10. É por isso que Deus te 
deu 1 boca e 2 ouvidos 
 
2. Se ficar com raiva, retire-se (Pv 17.14) 
I. O início do desentendimento é como águas represadas; por isso desista da questão 
antes que haja briga 
• Nem sempre é fácil, no início do desentendimento, decidir encerrar a discussão e ir 
embora. Principalmente quando nós achamos que estamos com a razão. A vontade 
que dá é de levar adiante a discussão até sairmos como vencedores 
• O que começa como um pequeno desentendimento, se não for cortado logo, pode 
crescer e trazer consequências maiores 
II. Quando o clima vai ficando tenso, a bíblia compara isso a águas represadas: algo 
que tem um poder de destruição enorme. Quando a represa se rompe, a destruição é 
certa 
III. Brumadinho. No dia 25 de janeiro de 2019, a barragem de rejeitos de minério da 
Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), administrada pela empresa Vale se 
rompeu. O acidente resultou em um dos maiores desastres ambientais no Brasil. A 
tragédia provocou 252 mortes. 
IV. Aplicação 
A. Se ficar com raiva, retire-se. Não permita que a represa se rompa e faça 

estragos no caminho 
 

3. Seja perdoador (Ef 4.31,32) 
I. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, 
bem com toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns pelos 
outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo 
• Saber perdoar é fundamental para manter a paz com todos. Nosso paradigma de 
perdão é o próprio Cristo – na hora da sua morte pediu que o Pai os perdoasse 
• Saber perdoar é fundamental para quem quer viver em paz com os outros 
II. É fundamental porque certamente você não vive cercado de pessoas perfeitas. As 
pessoas que estão ao seu redor são imperfeitas. Em algum momento elas vão fazer 
algo que te desagrada. Vão agir com você de maneira errada 
• Se você não souber deixar essa ação errada no passado e perdoar, um 
relacionamento de paz se torna impossível porque a tendência é que nada tenha um 
peso maior do que a ação negativa daquela pessoa 
• Se não houver perdão, a tendência é que você trate essa pessoa que errou com 
base no erro dela, e não nas outras ações 
III. Aplicação 
A. Seja perdoador. As pessoas que te cercam vão errar com você. Saiba perdoar 
e seguir adiante 
 
4. Saiba pedir perdão (Mt 5.23,24) 



I. Portanto, quando apresentares tua oferta no altar, se ali te lembrares de que teu 
irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta e vai primeiro 
reconciliar-te com teu irmão; depois vem apresentar a oferta 
• Jesus nos mostra que estar disposto a pedir perdão e ir fazê-lo é mais importante 
que trazer ofertas para a igreja. Antes da oferta, vá e se reconcilie 
II. Assim como saber perdoar, pedir perdão é fundamental para manter a paz porque 
inevitavelmente você vai errar em algum momento com aqueles que te cercam. Seja 
em ação ou em palavra, em algum momento vamos estar na situação em que 
precisamos pedir perdão 
• Nem sempre é fácil pedir perdão. E nem todos têm a mesma facilidade. Mas fazer o 
possível para viver em paz com todos exige de nós que saibamos pedir perdão e 
reparar nossos erros 
III. Aplicação 
 
A. Saiba pedir perdão  
 
Conclusão: 
• Pense antes de falar ou agir; se ficar com raiva, retire-se; saiba perdoar; saiba 
pedir perdão 
• Você está disposto a fazer o possível para viver em paz com todos? 
 

	

	

Amado líder de célula, coloque-se à disposição para conversar e orar com os que se sentirem 
tocados pelos textos bíblicos. Sem dúvidas o Espírito do Senhor está agindo, e Deus fará grandes 
coisas entre nós! 


