
ENFRENTANDO E RESOLVENDO OS CONFLITOS 

 

Introdução  

Os conflitos entre pessoas são inevitáveis na vida. Fazem parte das relações 
humanas: nos relacionamentos da liderança, na convivência conjugal, no trabalho, 
na igreja, entre familiares, entre amigos, etc. 

 

1. Definindo o que é conflito 

• Conflito é: luta, briga, colisão, choque, enfrentamento, discussão acalorada, 
desavença. 

• Talvez a melhor palavra para conflito seja pecado. 
O que é pecado? É errar o alvo. Quando o homem pecou, ele errou o alvo, ele 
saiu da rota. 
 

2. A origem dos conflitos 

Cremos que os conflitos nasceram no Jardim do Éden (Gn 3.1-19). Quando o 
homem pecou, ele entrou em conflito consigo mesmo, com Deus, com seu 
semelhante e com a natureza.  

Os conflitos interpessoais se manifestam por diversas razões, mas, na essência, 
revelam uma coisa em comum: o egoísmo (2 Co 12.20; Fp 2.3; Tg 4.1-2). O desejo 
que temos de ser notados, servidos e honrados não é nada mais do que o desejo de 
ser tratado como um deus. O desejo de satisfazer a nós mesmos, custe o que custar. 
Esse egoísmo se manifesta da seguinte maneira: 

a) Uma necessidade de ser notado, de dominar, de fazer a própria vontade. 
b) Uma atitude amarga que não consegue perdoar. 
c) Insegurança, envolvendo sentimos de ameaça. Medo de rejeição e relutância 

em confiar nos outros. 
d) Indisposição em reconhecer e aceitar as diferenças individuais (nem todo 

mundo pensa, sente e enxerga as situações como nós).  
 

3. Maneiras corretas e bíblicas de lidar com o conflito 

a) Tenha por objetivo encontrar a verdade, não ganhar a discussão 
Nossa primeira reação, institivamente, é responder defensivamente quando 

somos desafiados. É sempre a pior resposta. Em um conflito, devemos ter como 
objetivo encontrar a verdade para solucioná-la. Nossa motivação deve ser resolver o 
problema e não ganhar o desafio. 

Precisamos aprender a atacar o problema em si, não as pessoas e seus motivos. 
Em uma discussão, é fácil criticar, acusar, julgar e condenar o oponente. Às vezes, 
agimos como se pudéssemos ler mentes e discernir os motivos das pessoas (Mt 7.1-
2; Rm 2.1). 

 
b) Aprenda a assumir sua parcela de responsabilidade no problema (Mt 7.1-

5; Lc 6.41-42) 
Cada um deve assumir sua parcela de culpa no problema. É necessário perguntar 

a si mesmo: o que há em mim que está causando esse aborrecimento? Para tomar 



essa atitude precisamos de humildade (Rm 12.16; Ef 4.2; Fp 2.3; Cl 3.12; Tg 4.6; 1 
Pe 5.5). Humildade é pensar menos em si mesmo. É entender que o mundo não gira 
em torno de nós. Em uma crise de relacionamento, costumamos pensar que as coisas 
só serão resolvidas quando o outro mudar seu modo de ser. Raramente pensamos 
que nós também precisamos mudar. 

Colocar a culpa nos outros é um dos maiores obstáculos para a verdadeira solução 
dos problemas nos relacionamentos (Lc 6.42). O objetivo da confrontação é sempre 
a restauração gentil, nunca provocar feridas e mágoas. Resistindo a ideia de culpar, 
tiramos o foco das pessoas e buscamos a verdadeira razão do conflito. 

 
c) Procure compreender a outra pessoa (Rm 15.7) 
Se você não compreender o ponto de vista de outra pessoa, nunca será capaz de 

resolver conflitos. Talvez esse seja o passo mais difícil dentro de um conflito, porém, 
representa 80% do caminho, da solução.  

Para compreender o outro, quatro aspectos merecem nossa atenção: 
 

• Desejo sincero de compreender. Nunca conseguiremos resolver conflitos sem 
“entrar na pele” da outra pessoa. É necessário praticar a empatia. Precisamos ver as 
circunstâncias do ponto de vista da outra pessoa. 

 

• Saber ouvir (Pv 18.13; Tg 1.19). Um erro que comumente cometemos é, 
enquanto uma pessoa fala, expondo seu ponto de vista, ao mesmo tempo, 
formulamos mentalmente nosso ataque ou defesa. Um passo fundamental para 
entender o outro é saber ouvir. Ao escutar é importante entender os fatos 
concretamente. Porém os aspectos emocionais, subjetivos, não deverão ser 
desrespeitados.  

 

• Respeitar a opinião do outro. Compreender não significa que você está 
concordando com a outra pessoa, mas a respeita por pensar diferente de você. 

 

• Não condene. Colocar a culpa nos outros é um dos maiores obstáculos para a 
solução dos conflitos. É preciso resistir à tentação de acusar a outra parte, ou de 
levantar problemas que não pertencem àquele fórum de discussão. 

 

4. Disponha-se a perdoar (Ef 4.32) 

A nossa responsabilidade é conceder perdão aos outros, assim como Deus nos 
perdoou (Ef 4.32), o que envolve não guardar o pecado ou erro de outra pessoa para 
depois usá-lo contra ela. Devemos entregar a ofensa e o ofensor ao Senhor; pois ele 
é o Juiz justo (Gn 18.25; Dt 32.35; Rm 12.19; 2 Tm 4.8). As Escrituras usam 
“esquecer” no sentido de “desconsiderar”. Lembrar do fato sem sentir dor, amargura 
e desejo de vingança. E mesmo que você não sinta vontade de conceder perdão à 
outra pessoa, você pode e deve perdoar em obediência às Escrituras e perdoar como 
Deus o tem perdoado (Ef 4.32). 

 

• Não dá para viver sem o perdão (Mt 6.12,14-15; 18.21-35) 



Assim como o ar que respiramos e a água que mata a nossa sede, sem a 
disposição de perdoar não dá para viver. 

Perdoar não é uma opção, é uma necessidade para sobrevivência do cristão. 
Para desfrutar do perdão de Deus, preciso perdoar o próximo assim como Senhor 
me perdoou. 

A falta de perdão sufoca o amor. No lar onde as pessoas não se perdoam, 
crescem as ervas daninhas da mágoa, do ressentimento e do cinismo. Por outro lado, 
no lar em que o amor é regado com perdão, brotam a compreensão, a aceitação, a 
sinceridade e a harmonia. 

 

• Perdão é um exercício diário (Mt 6.12) 
Quando Jesus nos ensinou a orar (Mt 6.5-15), ele queria que todos os dias 

exercitássemos o pedir perdão e perdoar.  
 

• O perdão deve começar entre nós e Deus  
A Palavra de Deus mostra que estamos em falta com Deus por causa dos 

nossos pecados (Is 59.2; Rm 3.23), por isso devemos buscar o perdão de Deus em 
Jesus Cristo todos os dias (1 João 1.8-9; 2.12). 

 

• Benefícios do perdão 
O perdão tem o poder de trazer consigo uma série de sentimos e atitudes que 

nos edificam a todos que dele se beneficiam.  
Podemos mencionar alguns benefícios do perdão: amor, harmonia, 

compreensão, sinceridade, paciência, compaixão. 
 

Conclusão 

Os conflitos existem, todavia é possível eliminá-los, não apenas superá-los. Isto 
é graça de Deus, é obra do Espírito Santo. Jesus Cristo como Senhor e Salvador 
pode operar isto por nós e em nós (Jo 15.5; Fp 2.12-13). 

A título de aplicação, seguem algumas questões para nossa reflexão. 

• Existe hoje, em seu círculo de relacionamento, alguma pessoa com quem você 
está tendo conflito? 

• Você sabe qual é a razão ou motivo que gerou essa dificuldade de 
relacionamento? 

• Você consegue identificar algo que você fez ou deixou de fazer que tenha 
contribuído para o desgaste desse relacionamento? 

• Como você tem procurado lidar com esse conflito? Sobrepujando, 
apaziguando, evitando, sentindo-se injustiçado ou envidando esforços para sua 
solução? 

• Você se sente em paz quando tem de se relacionar com essa pessoa? 

• Diante de um conflito, você consegue perceber qual a vontade de Deus para a 
restauração desse relacionamento? O que você pretende fazer? 
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