
“Façam todo o possível para viver em paz com 
todos.  
Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem 
com Deus a ira, pois está escrito: "Minha é a 
vingança; eu retribuirei", diz o Senhor.”  

Rm 12:18,19

Tenham cuidado para que ninguém retribua o 
mal com o mal, mas sejam sempre bondosos 
uns para com os outros e para com todos. 

 1 Ts 5:15



Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o 
demonstre por seu bom procedimento, mediante obras 
praticadas com a humildade que provém da sabedoria. 
Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e 
ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a 
verdade. Esse tipo de "sabedoria" não vem do céu, mas 
é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há 
inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie 
de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de 
tudo pura; depois, pacífica, amável, compreensiva, 
cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e 
sincera.

Tg 3:13-17





Vejamos dois 
pensamentos importantes



Todos nós somos 
incompreensíveis, mas 
por outro lado, somos 

muito iguais.
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A nossa linguagem será 
sempre insuficiente para 
transmitir o que está na 

nossa alma. 
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De onde surgem os conflitos  
de relacionamento na 

família?



Nós confundimos desejo  
com necessidade.

1



Nós não aplicamos nas 
nossas relações a “regra 

de ouro”.
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“Nunca 
imponha aos 
outros o que 

você não 
escolheria para 

si mesmo”
 Confúcio



“Aquilo que você 
odeia que seja 

feito a você, não 
faça ao próximo ” 

Faraó do Antigo Egito



“O que você não 
gostaria que 

acontecesse com 
você,  

não faça com os 
outros ” 

Epiteto



“Tem sido 
demonstrado  
que ferir aos 
outros não é 

justo em lugar 
nenhum ” 

Sócrates



“Assim, em tudo, 
façam aos outros o 
que vocês querem 

que eles lhes 
façam; pois esta é 

a Lei e os Profetas ” 
Jesus (Mt 7:12)



Nós acreditamos que temos  
o direito de estarmos 

certos e queremos fazer 
esse direito  

valer sobre o outro. 
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Nós não nos damos conta de que na 
comunicação às vezes não valem os 
argumentos, mas a forma de falar 

conta muito. 
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“A resposta branda desvia o furor, 
mas a palavra dura suscita a 

ira” (Pv 15:1).



Como construir 
relacionamentos 
familiares 
saudáveis?



 Veja onde entram os 
relacionamentos na sua lista de 

prioridades.
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“Não os chamo servos...  
mas eu os tenho chamado de 

amigos” (Jo 15:15). 

“Que adianta ao homem ganhar o 
mundo inteiro e perder a sua 

alma?” (Mc 8:36). 



Cuidado com a 
arrogância.

"Deus resiste aos soberbos, 
 mas dá graça aos humildes” 

(I Pe 5:5).
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“Verdadeiramente este homem  
era o Filho de Deus” (Mc 15:39).

Se um relacionamento 
terminar, tente preservar pelo 

menos a decência. 



CONCLUSÃO 
  
A família é o nosso maior 
patrimônio. O maior legado 
que você deixará não seu 
carro, sua casa e seus bens 
materiais, mas a sua própria 
família!


