Ira Pecaminosa
Como vencer a Ira (ou raiva) e outros problemas pessoais e interpessoais relacionados, tais como: Irritação, Mágoa,
Ressentimento, Amargura e Preocupação.
Introdução.
Certa vez, um velho índio norte americano descreveu seus conflitos internos da seguinte maneira: “Dentro de mim há dois lobos.
Um deles é cruel e mau. O outro é muito bom. Os dois estão sempre brigando”. Quando lhe perguntaram qual lobo ganhava a briga,
o ancião parou, refletiu e respondeu: “Aquele que eu alimentar com mais frequência...”

A Bíblia é o Manual da Vida. Se agirmos conforme o Manual, seremos ................................
Heb 4.12 - *Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes; ela penetra ao ponto de dividir
alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções (ou a maneira como eu externalizo esse pensamento) do
coração.

O que é a Ira?
1. A Ira é algo .............................
A capacidade de .................................................. a ira, é algo que Deus deu ao homem.
Gen. 1.28 – somos criados a imagem de Deus. Sl 7.11- Deus se ira todos os dias. Ex. 4.14 – Deus se irou com Moises
se acendeu contra Moisés a ira ( ’ אףaph 1) narina, nariz, face 2) ira ) do Senhor, e disse ele: Não é Arão, o levita, teu irmão? eu
sei que ele pode falar bem. Eis que ele também te sai ao encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. (Êxodo 4:14, JFA-RA)
*Então

Ex 34.6 Deus é tardio em irar-se, mas tem a capacidade de ficar irado

A Ira em si não é pecaminosa. É possível nos irarmos e ficarmos bem. Há momentos em que não ficar irado é ..................
Sl 4.4 – Ordena que nos iremos.
Repete em Ef. 4.26 – Irai-vos e não pequeis.
Ex. 11.8 – Moises se irou por que Faraó não fez a vontade de Deus.
Neemias 5.6 – Ele fica irado com os ricos do povo que estavam oprimindo os pobres.
A Ira não é resultado da queda. A Ira fazia parte da constituição original do homem.

2. A Bíblia ensina que a ira pode ser .......................................
Muitos dizem que a ira é algo que não é bom ou mau. Que ela simplesmente existe. Seria como a sensação de fome, ou
o respirar, não é algo certo ou errado, simplesmente existe. Mas isso está longe da verdade! A ira é uma emoção moral,
ou ela é injusta ou justa.E como saber? A resposta está em: O que nos motiva à ira? Quando nós ficamos irados
motivados por coisas egoístas e pecaminosas, então nos iramos pecaminosamente. Quando nós ficamos irados por algo
que vai contra a vontade de Deus isso é justo.

Em Gen. 4 – .............................................................................................................................................................

Em Mc. 3.5 – ....................................................................................................................................................................
A ira injusta está na motivação e também em como ela é expressa. A forma de expressar a ira é importante. A ira pode
se tornar pecado.

*Irai-vos, e não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira; (Efésios 4:26, JFA-RA(Br))
Não podemos expressar nossa ira de forma destrutiva e sim construtiva.

A ira pecaminosa é algo que ..........................! Não é algo que é feito para comigo. A pessoa pode até estar errada, mas a
decisão de se irar é minha.

3. A ira pecaminosa geralmente é disfarçada com outros nomes
Acabamos dando outros nomes para ira, para diminuir o problema: Estou ferido - Chateado – Irritado - Pertubado –
Ofendido - Desapontado - Angustiado – Frustrado - Levantei com o pé esquerdo - Não dormi direito – Etc.
Não se confunda, tudo isso é Ira! As vezes essa emoção é experimentada com intensidade profunda. Às vezes é rápido,
as vezes queima devagar. Às vezes é expressa violentamente, as vezes é sutil. Não importa o nome, é emoção. É Ira!

A Ira, a irritação, são manifestações externas. A Mágoa, Amargura, Ressentimento e Preocupação são
.................................................. (é o veneno que nós tomamos para matar os outros)

Nós nunca trataremos corretamente se não a nomearmos e a reconhecermos corretamente.

4. A Bíblia ensina que a ira pecaminosa geralmente é ..............................................de outros pecados
A emoção da ira dificilmente viaja sozinha. Ela geralmente traz consigo vários companheiros do mal.
Em .......................... 4 – ligada a depressão, rebelião, explosão de fúria, engano, desrespeito, irreverencia e assassinato
Em ........................... 4 –roubo, palavras grosseiras, palavrões, amargura, indignação, gritaria e calúnia, bem como de toda
maldade.

Em .............................. 5 – imoralidade sexual, impureza e libertinagem; idolatria e feitiçaria; ódio, discórdia, ciúmes, egoísmo,
dissensões, facções e inveja; embriaguez, orgias e coisas semelhantes.

.

5. A Bíblia ensina que podemos .................................a ira pecaminosa e sofrer graves consequências.
Pode se tornar um hábito. Nós podemos nos ....................................... a ser pessoas iradas pecaminosamente.
Prov 22.24-25; 13.20

Uma das razões que certas pessoas expressam muito sua ira é porque foram treinadas, adquiriram hábitos.
Então tome muito cuidado com tudo o que possa alimentar a sua ira. (Gênesis 4:1-8)
Salmos 32:3

Quando você está irado, começa a pensar e focalizar só no negativo.
A ira nos afeta socialmente.
A ira nos afeta no trabalho
A ira pecaminosa afeta a pessoa completamente.

Como a Ira pecaminosa se desenvolve?
Rom 11.36 – a ira é uma violação da ........................................................
*Pois

dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre! Amém.

Acontece quando tiramos Deus do ........................................................

Um problema só pode ser consertado quando resolvemos a causa.

MODO PECAMINOSO DE
RESPONDER A PROBLEMAS E
DIFICULDADES

MODO BÍBLICO DE
RESPONDER A PROBLEMAS E
DIFICULDADES

Problema
Problema
Ventilação
Estourar (ventilação)

Resmungar (Internalização)

Energias são liberadas contra
outras pessoas e coisas

Energias são
contra si mesmo

liberadas

Internalização
Energia da raiva liberada produtivamente,
sob controle e voltada ao problema

Raiva
Raiva

(Dr. Jay Adams “O que fazer quando a raiva toma o controle?”)

A causa principal da ira é a ........................................... do nosso coração, que nos coloca no trono.
Que exige nossos .................................................. Que tenta controlar nosso mundo.

A ira está ligada a orgulho.
*O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Pv. 13-10
A Ira, Irritação, Mágoa, Amargura, Ressentimento, Preocupação, se desenvolvem quando eu NÃO CONDORDO COM
ALGO QUE ESTÁ ACONTECENDO.
Algo ou alguém está me roubando os meus ..........................................................!

Plano de Estudo 1:
A.
1.
2.
3.
4.

Contra quem ou que coisa sua raiva normalmente se dirige?
Outras pessoas ____________________________________________________________________________________
Suas circunstâncias ou ambiente ______________________________________________________________________
Você mesmo ______________________________________________________________________________________
Deus ____________________________________________________________________________________________

B.

Descreva a última situação em que você ficou com raiva.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

C.

Procure perceber e escrever o que os seguintes versículos têm a dizer sobre o modo errado de lidar com a raiva. Você está
lidando com a raiva de modo pecaminoso e não bíblico quando você:

1.

Efésios 4:26 – Irai-vos e não pequeis, e 27- Não deis lugar ao diabo: Recusa-se a admitir que está com raiva. Disfarça e finge
que nada está errado. Faz desse modo de lidar com a raiva um hábito.

2.

Provérbios 17:14: Entra na briga o mais rápido possível, é o mais maldoso possível.

3.

Provérbios 19: 11 e 20: ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
4.

Mateus 5: 21 e 22: __Denuncia as ofensas e não ouve conselhos_______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
5.

Efésios 4:31: ___Se irrita sem motivo praguejando contra outros_______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
6.

Provérbios 26: 21: ____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
7.

Provérbios 15:1: ______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
8.

Colossenses 3:8: ______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
9.

Romanos 12: 17 e 19: _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
10. I Pedro 3:9: _________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
11. I coríntios 13: 5: _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
12. Filipenses 4: 8: ______________________________________________________________________________________

