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TEMA: O Poder da Gentileza   
(Por Rick Boxx) 

 
 

Estudo Pequenos Grupos 
Abril 2010 - 01 

 
NOTA: Facilitador, procuramos iniciar sempre o encontro utilizando perguntas. Aproveite esse primeiro 

momento, deixe que algumas pessoas falem. Ouça com atenção a fala do irmão, sem deixar que se alongue. 
 Iniciar o encontro com perguntas deixam as pessoas mais próximas, fazendo com que se sintam 

parte da reunião e não somente ouvintes. Provoque sempre a participação dos irmãos no decorrer da 
reunião, respeitando os tímidos e dando algum limite aos que falam um pouco mais. 

A discussão, fora de assuntos polêmicos, é muito sadia e traz crescimento para o grupo. 
 

1. ADORAÇÃO (10 minutos) 
Facilitador inicie a reunião dando oportunidade ao grupo para compartilhar algum motivo de gratidão ou uma bênção 
ocorrida durante a semana, algo que possa fortalecer o grupo. Ore agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas, 
temos certeza que muitas delas são respostas de oração. Inclua nesse momento se há algum membro do seu grupo 
que fez aniversário (procure saber antecipadamente), mencione e agradeça a Deus por sua vida. 
Cantem ou simplesmente ouçam a canção: Dá-me um coração igual ao Teu meu Mestre...  
 

2. COMUNHÃO (10 minutos) 
“Gentileza gera gentileza”. O que você acha dessa frase que tem aparecido estampada em camisetas nas ruas? 
Você concorda, discorda, converse com seu grupo sobre essa frase tão profunda e verdadeira. Explore ao máximo 
o que essa frase diz ao grupo. 
 
 

3. DISCIPULADO (35 minutos) 
Texto Bíblico: Provérbios 21.14 “O presente que se faz em segredo acalma a ira, e a dádiva oferecida às 
ocultas apazigua a maior fúria.” 
 

Minha esposa e eu estávamos celebrando o aniversário de casamento em nosso restaurante preferido. 
Quando terminamos o prato principal, o garçom que nos servia nos trouxe uma deliciosa sobremesa com os 
cumprimentos de Lilly, uma conhecida com quem cruzamos no restaurante nessa mesma noite. 

Devido a experiências não muito agradáveis que tivéramos com Lilly no passado, ficamos extremamente 
surpresos ao sermos alvo de sua inesperada generosidade. Ao deixar o restaurante levamos conosco uma nova 
descoberta do caráter benevolente dela, uma característica que não conhecíamos antes.   
  No ambiente de trabalho a maioria de nós aprendeu que não é incomum enfrentarmos relacionamentos 
tensos e sentimentos de ira sobre uma série de questões. Por vezes, a tensão é o resultado positivo de um 
conflito criativo, mas geralmente, ao contrário, é resultante de competição, inveja, ciúme ou simplesmente 
animosidade entre pessoas de personalidades, valores e objetivos diferentes. Embora tais circunstâncias 
possam ser vistas como normais, elas não devem ser ignoradas, pois podem se tornar nocivas e 
contraproducentes se não tratadas apropriadamente.  

Precisamos aprender a abordar tais questões e resolvê-las, se quisermos sustentar relacionamentos 
efetivos e duradouros.   

Pode soar simplista, mas mostrar gentileza e generosidade sob a forma de um simples presente pode 
ajudar a pacificar a ira. Isto não quer dizer que devemos procurar “comprar” a solução de conflitos interpessoais. 
O melhor é procurar a pessoa com quem mantemos uma disputa e discutir o problema de maneira civilizada e 
educada.  
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Próximo final de semana: 
 
 

 
 

 

Dias 09, 10 e 11 de Abril na SIB 
Participe e motive seu PG a participar deste Congresso.  

Vai ser uma bênção!!!! 
 Maiores informações: www.sibbp.com.br 

  Uma outra passagem bíblica afirma que, “Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem 
entendimento é de espírito sereno” (Provérbios 17.27). Um outro versículo amplia esta ideia: “Sem lenha a 
fogueira se apaga; sem o caluniador morre a contenda” (Provérbios 26.20). Se soubermos abordar de maneira 
apropriada a causa de um desentendimento ou conflito, sem adicionar mais combustível ao fogo, podemos ser 
capazes de curar um relacionamento deteriorado.   

 É de conhecimento geral que ações falam mais alto do que palavras. Juntamente com expressões verbais 
de desculpas ou desejo de reconciliação, um gesto de gentileza é capaz de confirmar que nossos intentos são 
genuínos. Isso pode envolver, como aconteceu com Lilly, um pequeno presente surpresa. Ou algo simples 
como um cartão ou nota, comunicando por escrito nosso desejo ou preocupação de deixar de lado a razão da 
contenda. 
  Sem um gesto de gentileza o conflito pode persistir indefinidamente, como nos lembra Provérbios 18.19: 
"Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas 
trancadas de uma cidadela.”   

Se você tem diferenças não resolvidas com alguém, hoje seria um bom dia para começar a resolvê-las.   
  
4. Questões Para Reflexão ou Discussão 
1. Pensando na gentileza de Lilly, ela deu um passo de coragem e humildade levantando a “bandeira de paz”. 

Para por fim a uma contenda você seria capaz de fazer o mesmo?    
2. Você acha importante pelo menos tentar resolver conflitos interpessoais ou vê os 

desentendimentos como inevitável realidade da vida?  
 

5. MISSÕES (5 minutos) 
Seja franco: você pode pensar em algum aborrecimento ou conflito não resolvido que tenha com alguém neste 
momento? Se a resposta é afirmativa, como surgiu essa situação e o que você poderia fazer para resolver a 
questão?   

6. SERVIÇO (5 minutos) 
Pense em algo que você possa ser gentil durante a semana. Ajude um idoso com as compras, dê uma carona, ouça 
com atenção alguém que só precisa de um ouvido, enfim, são variadas as formas de praticarmos a gentileza. Não 
se esqueça: Gentileza gera gentileza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENÇÃO! 



 

 

 

Leitura Bíblica Diária 
O Poder da Gentileza  

Abril 2010 
 

Quarta – Provérbios 15: 1-18 
Quinta – Provérbios 15: 19-33 
Sexta – Provérbios 16:1-23 
Sábado – Provérbios 21:1-15 
Domingo –  Provérbios 21:29-31 
Segunda – Mateus 5:21-26 
Terça – Mateus 18:15-20 
 
 “Lâmpada para 
os meus pés e tua 
palavra, e luz para 
o meu caminho”. 
(Sl. 119.105)  
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