
Caim e Abel 
Gênesis 4.3-5;8 - Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra 
uma oferta ao Senhor. 4 Abel também trouxe dos primogênitos das 
suas ovelhas, e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e 
para a sua oferta, 5 mas para Caim e para a sua oferta não 

atentou. Pelo que irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o 
semblante.  
8 Falou Caim com o seu irmão Abel. E, estando eles no campo, 
Caim se levantou contra o seu irmão Abel, e o matou. 
 
Esaú e Jacó 

Gênesis 27.41,42 - Esaú, pois, odiava a Jacó por causa da bênção 
com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: Vêm 
chegando os dias de luto por meu pai; então hei de matar Jacó, 
meu irmão. 42 Ora, foram denunciadas a Rebeca estas palavras 
de Esaú, seu filho mais velho; pelo que ela mandou chamar Jacó, 
seu filho mais moço, e lhe disse: Eis que Esaú teu irmão se 
consola a teu respeito, propondo matar-te. 

 
José e seus irmãos 
Gênesis 37.23-28 -  Logo que José chegou a seus irmãos, estes o 
despiram da sua túnica, a túnica de várias cores, que ele trazia; 24 
e tomando-o, lançaram-no na cova; mas a cova estava vazia, não 
havia água nela. 25 Depois sentaram-se para comer; e, levantando 
os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade; 
nos seus camelos traziam tragacanto, bálsamo e mirra, que iam 
levar ao Egito. 26 Disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita 
matar nosso irmão e encobrir o seu sangue? 27 Vinde, vendamo-lo 
a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele; porque é 
nosso irmão, nossa carne. E escutaram-no seus irmãos. 28 Ao 
passarem os negociantes midianitas, tiraram José, alçando-o da 

cova, e venderam-no por vinte siclos de prata aos ismaelitas, os 
quais o levaram para o Egito. 
 
Saul e Davi 
1 Samuel 19.1,2 - Falou, pois, Saul a Jônatas, seu filho, e a todos 
os seus servos, para que matassem a Davi. Porém Jônatas, filho 
de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. 2 Pelo que Jônatas o 
anunciou a Davi, dizendo: Saul, meu pai, procura matar-te; 
portanto, guarda-te amanhã pela manhã, fica num lugar oculto e 
esconde-te; 
 
Esses, são alguns exemplos de conflitos que geraram inimizades, 
perseguições, quebra de laços familiares, tristeza, sentimento de 
perda, escravidão, solidão e até a morte. 
 



Quando nos aprofundamos no estudo dessas passagens bíblicas, 
descobrimos que todos esses conflitos começaram com a soberba, 
o orgulho e a vaidade humana. 
 
Os animais carnívoros matam quando têm fome ou atacam quando 
sentem-se ameaçados, porém, há seres humanos que matam seus 
semelhantes por motivos torpes, egoístas, por orgulho, por vaidade 
ou por prazer. 
 
Porém, a morte causada pelos homens, nem sempre é física, pode 
ser psicológica ou espiritual, que é a morte mais comum dentro das 
igrejas.  
 
Há muita gente sem vida dentro das igrejas. Pessoas insensíveis à 
presença do Espírito Santo, incrédulas quanto ao sobrenatural que 
Deus pode fazer. E muitas estão assim, por terem se envolvido em 
guerras dentro da igreja. 
 
O apóstolo Tiago instrui a igreja sobre isso e sobre as guerras que 
nos levam à morte espiritual: Tiago 4.1 - Donde vêm as guerras e 
contendas entre vós? Porventura não vêm disto, dos vossos 
deleites, que nos vossos membros guerreiam? 
 
Hoje, quando celebramos a Ceia do Senhor, vejo o momento mais 
propício para aprendermos com o nosso Mestre como não 
deixarmos que a morte espiritual, que vem pelas guerras na igreja, 
se torne prática comum entre nós. 
 
 

Cristo Vive em Mim 
 
Gálatas 2.20 Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, 
mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo-

a na fé no filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si 
mesmo por mim. 

 
Quero falar de coisas práticas que fortalecem a comunhão entre os 
membros da Igreja e a comunhão da Igreja com Deus, pois, só 
assim poderemos prosseguir no Reino, sem perder a salvação 
eterna. 
 
1. A Igreja precisa ser corporativista (Vida entre os membros) 

 
No sentido positivo, corporativismo significa o esforço e o cuidado 
que os membros de determinada classe têm em proteger e 
preservar, uns aos outros. 
 



Infelizmente, isso tem sido deturpado por muitas instituições, ao 
encobrirem crimes de seus associados ou afiliados, apenas para 
que amanhã os demais também não sejam denunciados. 
 
Porém, no sentido positivo, nós cristãos devemos proteger e 
preservar uns aos outros em amor, a fim de que: (1) não percamos 
irmãos para o mundo e (2) para que nossa comunhão permaneça 
cada vez mais fortalecida. E assim Cristo possa reinar soberano 
sobre nós. 
 
Atitudes práticas: 
 

a) Ao invés de criticarmos, julgarmos e condenarmos quem 
caiu, devemos dá a mão e ajudar a se levantar. Com o 
sentimento de que é uma parte de nós mesmos que está 
sofrendo. 

 
b) Ao invés de cada um procurar seus próprios interesses, 

devemos sempre procurar descobrir o que é melhor para 
todo o corpo de Cristo. 

 
c) Ao invés de alimentarmos os ressentimentos, devemos 

rapidamente buscar o caminho do perdão e da reconciliação, 
para que Satanás perca a força entre nós. 

 

d) Não podemos deixar que ervas daninhas, como: ciúmes, 
inveja, ressentimento e orgulho, se estabeleçam e cresçam 
entre nós. O antídoto contra esses males é a humildade e a 
certeza da nossa identidade em Cristo. 

 
Algumas atitudes que promovem a paz 
 
Pense antes de falar ou agir 
"Meus amados irmãos, tenham isto em mente: Sejam todos prontos 
para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do 
homem não produz a justiça de Deus."(Tiago 1:19,20) 

 
Quando for provocado, não revide 
"Sem lenha a fogueira se apaga; sem o caluniador morre a 
contenda."(Provérbios 26:20) 

 
Ao ficar irado(a), retire-se 
"Como o soltar das águas é o início da contenda, assim, antes que 
sejas envolvido afasta-te da questão."(Provérbios 17:14) 

 
 
 



Peça sempre perdão ao errar 
"Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de 
que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a 
tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e, depois, vem 
e apresenta a tua oferta."(Mateus 5:23,24) 

 
 
2. A Igreja precisa permanecer em santidade (Vida com Deus) 
 
Quando Jesus fundou a Sua Igreja, Ele a santificou por meio do 
Seu sangue e do Espírito Santo, separando-a para adoração e 
serviço exclusivos a Deus.  
 
Portanto, o que temos a fazer é nos mantermos nessa santidade,  
do nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de não quebrarmos a nossa 
comunhão com Deus, para não perdermos a unção que nos dá 
autoridade espiritual e para não perdermos a salvação eterna. 
 
Atitudes práticas: 
 

a) Procurar, com avidez, tomar consciência do quê é e do quê 
não é pecado. Estudando as Escrituras, consultando aos 
irmãos maduros na fé e ouvindo a voz do Espírito Santo que 
trata com a nossa própria consciência quando oramos e 
jejuamos, observando as experiências alheias. 

 
b) Uma vez que tomamos consciência do que é pecado, 

devemos imediatamente abandonar: atitudes, práticas, 
sentimentos, relacionamentos, crenças e tradições que 
configurem em prática de pecado. 

 

c) Todas as vezes que cairmos e cometermos pecado, 
devemos buscar desesperadamente o arrependimento, 
confessarmos sinceramente para Deus e a quem de direito e 
nos afastar imediatamente de ambientes, situações ou 
pessoas que nos levem ao pecado. 

 

d) Existem casos em que será preciso pedir ajuda, para passar 
por um processo de libertação espiritual. Por exemplo: 
envolvimento com o reino das trevas através de pactos, 
cerimônias, rituais, consagração, alimentos, amuletos, 
oferendas. Ou pessoas que por muitos anos foram viciadas 
em: drogas, álcool, pornografia, prostituição.  

 
 
 
Conclusão: 

 



Todas essas atitudes devemos tomá-las pela fé em Cristo, com a 
ajuda do Espírito Santo. São atitudes de quem nasceu de novo e 
quer permanecer como nova criatura, desfrutando de uma vida 
abundante. 
 
É uma questão de decisão pessoal. Hoje estamos aqui para isso. 
 
 

APÓS A CEIA 
 
- AGRADECER AOS PASTORES E A TODA A LIDERANÇA E 
ORAR POR ELES. 
 
- DECRETAR A BÊNÇÃO SOBRE A IGREJA – Dt 28.1-14 


