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Introdução	  
	  

Jesus	  disse,	  “Bem	  aventurados	  os	  pacificadores,	  porque	  eles	  serão	  chamados	  filhos	  
de	  Deus”	  (Mateus	  5.9).	  Pacificadores	  entram	  em	  conflito	  com	  o	  comprometimento	  
de	  trazer	  à	  luz	  a	  bondade	  de	  Deus	  nas	  situações	  adversas,	  não	  importando	  quão	  
terríveis	  elas	  sejam.	  Hoje	  a	  frase	  “Transformação	  de	  Conflitos”	  tem	  sido	  utilizada	  
para	  descrever	  vários	  processos	  onde	  pessoas	  e	  nações	  procuram	  estabelecer	  
dinâmicas	  e	  instituições	  construtivas	  e	  positivas	  em	  suas	  comunidades	  no	  lugar	  da	  
destruição	  e	  da	  tristeza	  causadas	  por	  guerras	  e	  conflitos	  civis.	  A	  transformação	  de	  
conflitos	  inclui	  o	  trabalho	  de	  confrontar	  o	  mal	  sem	  usar	  violência,	  estabelecer	  justiça,	  
negociar	  acordos,	  construir	  a	  paz	  e	  forjar	  reconciliações.	  Como	  cristãos	  nós	  
acreditamos	  que	  Jesus	  incumbiu	  seus	  seguidores	  para	  que	  se	  engajassem	  na	  
transformação	  positiva	  de	  conflitos,	  pois	  eles	  se	  manifestam	  como	  filhos	  de	  Deus	  
demonstrando	  o	  mesmo	  cuidado	  e	  compaixão	  pelas	  pessoas	  sofrendo	  em	  meio	  a	  
conflitos	  que	  Deus	  demonstrou	  atrás	  da	  vida	  de	  Cristo.	  
	  
Este	  manual	  foi	  preparado	  para	  capacitar	  e	  fortalecer	  o	  trabalho	  de	  construção	  da	  
paz	  pelos	  cristãos,	  tanto	  individualmente	  quanto	  em	  comunidade,	  como	  
congregação.	  A	  Bíblia	  é	  o	  nosso	  recurso	  principal,	  nosso	  guia	  para	  a	  formação	  de	  
nossos	  pensamentos	  e	  ações.	  Esses	  estudos	  pretendem	  ajudar	  pastores	  e	  
professores	  a	  liderar	  seus	  companheiros	  cristãos	  no	  aprezidado	  da	  Bíblia	  sobre	  “as	  
coisas	  que	  	  fazem	  a	  paz”	  (veja	  Lucas	  19.42)	  	  
	  
O	  manual	  não	  apenas	  apresenta	  vários	  textos	  das	  escrituras	  a	  serem	  estudados,	  
dando	  ênfase	  aos	  argumentos	  a	  serem	  apresentados	  aos	  estudantes.	  Ele	  também	  
aponta	  algumas	  direções	  sobre	  metodologias	  de	  estudo	  que	  aperfeiçoarão	  o	  
aprendizado	  para	  os	  participantes	  do	  estudo	  bíblico.	  Muitas	  vezes,	  a	  maneira	  como	  
os	  estudos	  bíblicos	  são	  conduzidos	  nos	  cenários	  das	  igrejas	  minimiza	  o	  quanto	  as	  
pessoas	  recordam	  do	  que	  foi	  ensinado	  e	  diminui	  o	  impacto	  dos	  estudos	  sobre	  a	  vida	  
das	  pessoas.	  Esse	  manual	  oferece	  uma	  abordagem	  que	  irá	  engajar	  	  os	  alunos	  de	  
forma	  mais	  completa	  no	  processo	  de	  aprendizagem,	  resultando	  numa	  maior	  
memorização	  do	  material	  e	  na	  experiência	  de	  uma	  transformação	  mais	  profunda	  
nas	  formas	  de	  encararem	  os	  conflitos.	  	  
	  
A	  paz	  e	  a	  guerra	  estão	  entre	  os	  principais	  tópicos	  da	  Bíblia.	  Esse	  manual	  não	  procura	  
proporcionar	  um	  estudo	  completo	  destes	  assuntos	  na	  Bíblia.	  Existem	  muitos	  livros	  e	  
estudos	  excelentes	  disponíveis	  nas	  bibliotecas	  de	  seminários	  para	  aqueles	  que	  
desejam	  aprofundar	  o	  conhecimento	  sobre	  estas	  questões.	  Os	  estudos	  neste	  manual	  	  
têm	  como	  objetivo	  específico	  equipar	  e	  capacitar	  cristãos	  e	  igrejas	  a	  se	  envolverem	  
de	  forma	  mais	  efetiva	  nos	  conflitos	  ao	  seu	  redor,	  	  de	  formas	  que	  possam	  produzir	  
cura,	  esperança	  e	  reconciliação.	  Esse	  manual	  pretende	  ajudar	  a	  transformar	  
conflitos	  e	  construir	  paz	  de	  forma	  prática,	  através	  de	  idéias	  e	  lições	  tiradas	  das	  
Escrituras	  Cristãs.	  	  
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Estudo	  Bíblico	  Participativo	  
	  
Muitos	  estudos	  bíblicos	  são	  realizados	  num	  formato	  em	  que	  o	  professor	  é	  visto	  
como	  a	  pessoa	  com	  todas	  as	  informações	  corretas,	  as	  quais	  devem	  ser	  implantadas	  
na	  mentes	  dos	  estudantes.	  O	  professor	  é	  como	  uma	  garrafa	  de	  água	  que	  deve	  ser	  
despejada	  nos	  copos	  vazios	  dos	  estudantes.	  A	  participação	  tem	  mão	  única,	  do	  
professor	  para	  os	  estudantes.	  Uma	  variação	  desse	  modelo	  permite	  que	  perguntas	  
sejam	  feitas	  pelos	  estudantes	  que	  o	  professor	  ao	  professor	  	  ou	  mesmo	  discussões	  
ocasionais	  entre	  os	  estudantes,	  mas	  com	  o	  professor	  sempre	  fornecendo	  a	  última	  
palavra	  quanto	  a	  quais	  interpretações	  ou	  crenças	  são	  válidas.	  
	  
Essa	  pode	  muitas	  vezes	  ser	  até	  uma	  forma	  adequada	  de	  ensino,	  mas	  esse	  manual	  de	  
estudo	  bíblico	  oferece	  uma	  abordagem	  diferente,	  com	  maior	  participação	  de	  todos	  
os	  envolvidos	  no	  processo	  de	  aprendizagem.	  O	  formato	  apresentado	  neste	  manual	  
encoraja	  os	  alunos	  a	  se	  tornarem	  responsáveis	  por	  seu	  próprio	  aprendizado,	  a	  se	  
envolverem	  diretamente	  na	  descoberta	  do	  que	  a	  Bíblia	  tem	  a	  dizer.	  Esse	  formato	  
convida	  toda	  a	  classe	  ou	  participantes	  do	  grupo	  a	  serem	  professores	  conjuntamente;	  
todos	  têm	  algo	  para	  contribuir	  no	  aprendizado	  do	  grupo	  inteiro.	  
	  
Pesquisas	  sobre	  como	  estudantes	  aprendem	  têm	  mostrado	  que	  pessoas	  lembram	  
aproximadamente	  10%	  do	  que	  elas	  lêem	  e	  20%	  do	  que	  elas	  ouvem.	  Então	  uma	  
forma	  comum	  de	  ensinar	  com	  exposições	  e	  leitura	  no	  dever	  de	  casa	  tem	  	  baixa	  
eficiência	  numa	  educação	  duradoura.	  Nós	  lembramos	  30%	  do	  que	  vemos	  
visualmente	  e	  50%	  do	  que	  vemos	  e	  ouvimos	  ao	  mesmo	  tempo.	  A	  simples	  união	  de	  
materiais	  visuais	  como	  quadro,	  cartazes	  e	  a	  distribuição	  de	  folhas	  para	  acompanhar	  
uma	  apresentação	  oral	  aumenta	  e	  muito	  a	  eficiência	  da	  lição	  dada.	  	  
	  
Pessoas	  lembram	  70%	  do	  que	  elas	  discutem	  com	  outros.	  Portanto,	  proporcionar	  
oportunidade	  	  aos	  estudantes	  de	  interagir	  uns	  com	  os	  outros	  sobre	  o	  material	  
abordado	  em	  sala	  aumentará	  significativamente	  sua	  habilidade	  de	  reter	  o	  conteúdo	  
do	  material.	  E	  ainda,	  80%	  do	  que	  as	  pessoas	  descobrem	  por	  si	  próprias	  é	  lembrado.	  
Em	  um	  estudo	  bíblico	  isso	  significa	  que	  pessoas	  lembrarão	  muito	  mais	  o	  que	  
descobrem	  em	  seu	  estudo	  dirigido	  do	  que	  quando	  o	  ensinamento	  é	  dito	  a	  elas	  por	  
um	  professor.	  Facilitar	  as	  oportunidades	  das	  pessoas	  participarem	  diretamente	  do	  
processo	  de	  descobrimento	  é	  um	  método	  de	  ensino	  mais	  efetivo	  do	  que	  uma	  
palestra.	  Pessoas	  que	  ensinam	  algo	  para	  os	  outras	  lembrarão	  95%	  do	  que	  
aprenderam.	  Em	  um	  estudo	  bíblico	  isso	  pode	  ser	  realizado	  fazendo	  com	  que	  grupos	  
relatem	  suas	  descobertas	  uns	  aos	  outros	  assim	  como	  encorajando	  os	  participantes	  a	  
se	  tornarem	  professores	  em	  outros	  ambientes.	  
	  
Pessoas	  aprendem	  por	  meio	  de	  uma	  variedade	  de	  estilos.	  Um	  estilo	  de	  
aprendizagem	  é	  o	  visual,	  utilizando	  nossos	  olhos.	  Escrita	  em	  quadro,	  pôster,	  folhetos,	  
projetores	  ou	  vídeo,	  todos	  	  esses	  recursos	  utilizam	  os	  olhos	  como	  portas	  para	  
nossos	  cérebros.	  Às	  vezes	  a	  linguagem	  falada	  também	  pode	  extrair	  o	  estilo	  visual	  
com	  frases	  como	  “Consegue	  ver	  o	  que	  eu	  estou	  falando?”	  	  
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O	  estilo	  de	  aprendizagem	  auditivo	  	  utiliza	  nossos	  ouvidos.	  Uma	  palestra	  é	  um	  
formato	  comum	  nesse	  estilo	  de	  aprendizagem.	  A	  narração	  de	  histórias	  e	  a	  leitura	  de	  
folhetos	  em	  voz	  alta	  também	  fazem	  parte	  do	  aprendizado	  auditivo.	  Na	  linguagem	  
oral	  pode-‐se	  usar	  frases	  como	  “Como	  isso	  soa	  pra	  você?”	  
	  
O	  estilo	  de	  aprendizagem	  cinestésico	  ou	  físico	  tem	  a	  ver	  com	  nosso	  corpo,	  com	  
movimentos	  e	  toques.	  Gestos	  que	  se	  relacionem	  a	  algo	  que	  está	  sendo	  exposto	  
verbalmente,	  trazendo	  movimentos	  gestuais	  ao	  aprendizado.	  Atividades	  que	  
movimentem	  as	  pessoas,	  	  levando-‐as	  a	  se	  levantarem	  de	  suas	  cadeiras	  e	  
movimentarem	  seus	  corpos	  estimulam	  o	  canal	  cinestésico	  do	  aprendizado.	  
Simulações	  de	  exercícios	  e	  encenação	  de	  peças	  fazem	  com	  que	  as	  pessoas	  se	  
envolvam	  fisicamente.	  Nossa	  linguagem	  pode	  estimular	  o	  aprendizado	  cinestésico	  	  
com	  frases	  como	  “Esse	  comentário	  te	  leva	  adiante?”	  
	  
A	  aprendizagem	  emocional	  envolve	  o	  aluno	  no	  nível	  do	  coração.	  Histórias,	  além	  de	  
serem	  relacionadas	  ao	  falar	  e	  ao	  ouvir,	  freqüentemente	  engajam	  a	  emoção	  e	  os	  
sentimentos	  do	  ouvinte.	  É	  a	  identificação	  emocional	  entrando	  em	  cena.	  
Testemunhos	  sobre	  as	  experiências	  na	  vida	  de	  alguém	  abrem	  nossos	  corações	  e	  
colocam	  a	  emoção	  no	  processo	  de	  aprendizado.	  Recriações	  concentradas	  e	  
controladas	  de	  experiências	  de	  vida	  através	  de	  atividades	  simuladas	  e	  
dramatizações	  em	  peças	  ativam	  o	  aprendizado	  emocional.	  A	  linguagem	  pode	  
estimular	  o	  aprendizado	  emocional	  com	  frases	  como	  “Qual	  o	  seu	  sentimento	  diante	  
disso?”	  
	  
Todos	  nós	  podemos	  aprender	  através	  de	  cada	  um	  desses	  estilos	  a	  menos	  que	  
sejamos	  privados	  de	  nossos	  sentidos,	  mas	  normalmente	  cada	  um	  de	  nós	  tem	  um	  ou	  
dois	  estilos	  mais	  dominantes	  no	  nosso	  aprendizado.	  Em	  qualquer	  grupo	  haverá	  
alunos	  cujo	  modo	  principal	  de	  aprendizagem	  pode	  estar	  num	  desses	  estilos.	  Para	  
um	  professor,	  o	  desafio	  é	  prover	  uma	  variedade	  de	  estilos	  para	  a	  aprendizagem.	  O	  
ideal	  é	  utilizar	  todos	  os	  quatro	  estilos	  sobre	  um	  mesmo	  tópico	  no	  processo	  
educacional.	  Quanto	  mais	  estilos	  forem	  	  utilizados	  durante	  toda	  a	  experiência	  
educacional,	  mais	  fácil	  o	  acesso	  à	  mente	  e	  ao	  coração	  do	  aluno.	  
	  
	  
Ferramentas	  para	  os	  diferentes	  estilos	  de	  aprendizagem:	  
	  
Visual	  :	  quadros,	  pôsteres,	  retroprojetores,	  vídeos,	  folhetos,	  linguagem	  visual	  
Auditivo:	  narração	  de	  histórias,	  leitura	  em	  voz	  alta,	  palestras,	  fitas,	  músicas,	  
linguagem	  oral	  
Cinestésica:	  encenação	  de	  peças,	  simulação	  de	  exercícios,	  gestos,	  jogos,	  
movimentação	  de	  cadeiras,	  música	  acompanhada	  de	  movimento	  corporal,	  	  
linguagem	  que	  simule	  movimento	  
Emocional:	  testemunhos,	  histórias,	  vídeos,	  música,	  encenação	  de	  peças,	  linguagem	  
afetiva.	  
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Para	  um	  líder	  de	  estudo	  bíblico,	  falar,	  escrever	  em	  letras	  grandes,	  usar	  gestos,	  
providenciar	  folhas	  para	  trabalhar,	  ter	  pessoas	  trocando	  de	  grupos,	  encenando	  
peças,	  narrando	  historias,	  dizer	  as	  pessoas	  para	  compartilharem	  suas	  historias	  e	  
semelhanças	  com	  narrativas	  bíblicas	  são	  todas	  ferramentas	  para	  tornar	  a	  
experiência	  de	  aprendizagem	  mais	  rica	  e	  efetiva.	  
	  
Os	  estudos	  nesse	  manual	  encorajam	  o	  uso	  dos	  variados	  estilos	  e	  a	  participação	  dos	  
alunos.	  O	  líder	  do	  estudo	  bíblico	  é	  encorajado	  a	  adaptar	  ou	  mudar	  os	  planos	  de	  
estudos	  bíblicos,	  a	  depender	  das	  necessidades	  do	  grupo.	  Dar	  um	  papel	  para	  cada	  um	  
e	  mudar	  as	  dimensões	  dos	  grupos	  podem	  adicionar	  riqueza	  à	  experiência	  de	  
aprendizagem	  dos	  seus	  participantes.	  

A	  utilização	  de	  uma	  abordagem	  participativa	  pode	  resultar	  em	  muitas	  surpresas	  
emergindo	  do	  grupo.	  Participantes	  do	  grupo	  podem	  descobrir	  outras	  lições	  além	  da	  
esperada.	  Novos	  insights	  e	  aplicações	  são	  maravilhosos,	  pois	  a	  Bíblia	  tem	  muito	  
mais	  a	  nos	  ensinar	  do	  que	  o	  conhecimento	  ou	  experiência	  de	  um	  professor	  apenas.	  
Usar	  “momentos	  de	  aprendizado”	  para	  extrair	  a	  sabedoria	  do	  grupo	  através	  de	  
métodos	  participativos	  pode	  capacitar	  pessoas	  a	  aprenderem	  muito	  mais	  do	  que	  os	  
ensinamentos	  “	  Para	  Guardar”	  que	  aparecem	  no	  fim	  de	  cada	  sessão.	  Com	  
planejamento	  cuidadoso,	  flexibilidade	  e	  abertura	  aos	  processos	  e	  insights	  do	  grupo,	  
o	  professor	  pode	  liderar	  estudos	  bíblicos	  emocionantes	  e	  transformadores.	  	  
	  
(O	  material	  sobre	  as	  formas	  de	  aprender	  e	  lembrar	  e	  os	  estilos	  de	  aprendizagem	  
foram	  adaptados	  da	  organização	  “Training	  for	  Change”,	  	  Web	  site:	  	  
www.TrainingForChange.org.)	  
	  

Cruzando	  Culturas	  no	  Estudo	  Bíblico	  	  

	  
Sempre	  que	  participamos	  de	  um	  estudo	  bíblico	  nos	  envolvemos	  numa	  interação	  
cultural.	  Nenhum	  de	  nós	  vive	  em	  qualquer	  das	  culturas	  que	  aparecem	  na	  Bíblia,	  pois	  
estamos	  distanciados	  dessas	  culturas	  pela	  geografia,	  pelo	  tempo	  e	  pela	  linguagem.	  
Além	  disso,	  não	  há	  uma	  cultura	  bíblica	  única.	  As	  escrituras	  bíblicas	  cobrem	  cerca	  de	  
2.000	  anos	  e	  as	  culturas	  hebraicas	  e	  judaicas	  mudaram	  drasticamente	  durantes	  
esses	  séculos.	  A	  lista	  de	  culturas	  bíblicas	  inclui	  a	  cultura	  nômade	  dos	  patriarcas,	  a	  
cultura	  rural/da	  pequena	  cidade	  do	  período	  das	  antigas	  tribos	  de	  Israel,	  a	  cultura	  
urbana	  centralizada	  dos	  Reis	  Davídicos,	  a	  cultura	  da	  comunidade	  judaica	  exilada	  
formando	  uma	  identidade	  baseada	  na	  religião	  e	  não	  no	  local,	  e	  a	  cultura	  cosmopolita	  	  
interagindo	  com	  a	  dominância	  dos	  gregos	  e	  romanos,	  só	  para	  nomear	  alguns	  tipos	  
de	  culturas	  presentes	  na	  Bíblia.	  
	  
As	  histórias	  bíblicas	  são	  muito	  particulares,	  assim	  como	  cada	  história	  humana	  deve	  
ser.	  Elas	  estão	  revestidas	  das	  particularidades	  do	  contexto	  cultural	  de	  uma	  
determinada	  época,	  às	  vezes	  com	  um	  toque	  da	  cultura	  seguinte	  que	  conta	  
determinada	  história	  que	  aconteceu	  numa	  cultura	  mais	  antiga	  ou	  diferente.	  Quando	  
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lemos	  aquela	  história	  antiga,	  não	  devemos	  transferir	  os	  mandamentos	  ou	  mesmo	  as	  
imagens	  diretamente	  para	  o	  nosso	  tempo	  e	  lugar.	  Ao	  invés	  disso,	  precisamos	  entrar	  
no	  ambiente	  particular	  daquela	  cultura	  distante	  para	  compreender	  seus	  princípios.	  
Professores	  que	  estudaram	  em	  seminários	  ou	  institutos	  bíblicos	  precisarão	  
relembrar	  as	  informações	  que	  receberam	  sobre	  as	  culturas	  bíblicas.	  Se	  o	  professor	  
pode	  ter	  acesso	  a	  livros	  sobre	  a	  história	  bíblica	  através	  de	  bibliotecas	  de	  
universidades	  ou	  seminários	  ou	  de	  um	  pastor	  próximo,	  então	  um	  pouco	  de	  pesquisa	  
sobre	  o	  contexto	  histórico	  e	  cultural	  da	  história	  pode	  enriquecer	  grandemente	  o	  
trabalho	  com	  a	  passagem	  bíblica.	  	  
	  
Uma	  vez	  as	  lições	  da	  história	  ou	  ensinamento	  bíblico	  são	  entendidas	  no	  contexto	  
original,	  	  trazemos,	  então,	  aqueles	  princípios,	  valores	  e	  dinâmicas	  espirituais	  para	  
serem	  discutidos	  no	  contexto	  da	  nossa	  cultura	  contemporânea.	  Perguntamos	  que	  
forma	  esses	  princípios,	  valores	  e	  dinâmicas	  espirituais	  poderiam	  tomar	  entre	  nós	  
hoje,	  no	  contexto	  da	  nossa	  própria	  cultura.	  O	  mesmo	  principio	  espiritual	  pode	  tomar	  
formas	  muito	  diferentes	  em	  culturas	  diferentes.	  Por	  exemplo,	  ensinamentos	  sobre	  a	  
modéstia	  na	  forma	  de	  se	  vestir	  podem	  tomar	  expressões	  bem	  diferentes	  
dependendo	  das	  normas	  culturais	  com	  respeito	  às	  formas	  adequadas	  de	  se	  vestir.	  
	  
Essa	  “tradução”	  transcultural	  é	  especialmente	  vital	  quando	  estudamos	  conflitos	  e	  
transformação	  de	  conflitos.	  A	  maioria	  dos	  conflitos	  é	  cheia	  de	  detalhes	  específicos	  
sobre	  os	  problemas	  e	  questões	  entre	  os	  grupos	  que	  estão	  em	  conflito.	  Essas	  
particularidades	  podem	  parecer	  muito	  estranhas	  para	  nós,	  o	  que	  nos	  leva	  a	  não	  ler	  
essas	  passagens	  	  na	  Bíblia,	  dando	  preferência	  aos	  textos	  bíblicos	  que	  são	  mais	  fáceis	  
de	  entender.	  	  Dar	  um	  maior	  tempo	  para	  estudar	  estas	  passagens	  e	  utilizar	  
dramatização	  para	  envolver	  nossas	  emoções	  e	  mentes	  nessas	  experiências	  distantes,	  
porém	  muito	  humanas,	  pode	  nos	  auxiliar	  a	  compreender	  melhor	  histórias	  que	  de	  
inicio	  parecem	  muito	  complexas	  e	  estranhas	  para	  nós.	  
	  
Para	  facilitar	  o	  estudo	  bíblico	  transcultural,	  podemos	  fazer	  as	  seguintes	  perguntas:	  
	  

1. O	  que	  está	  acontecendo	  na	  historia	  bíblica?	  
2. O	  que	  aquelas	  ações	  ou	  acontecimentos	  significaram	  para	  as	  pessoas	  que	  as	  

vivenciaram?	  	  
3. Quais	  foram	  as	  lições	  espirituais,	  inclusive	  sobre	  conflitos	  e	  reconciliações,	  que	  eles	  

aprenderam	  através	  daquelas	  ações	  e	  acontecimentos?	  
4. O	  que	  essas	  lições	  espirituais	  teriam	  a	  dizer	  no	  nosso	  próprio	  contexto?	  
5. O	  que	  poderíamos	  fazer	  em	  nossas	  vidas,	  conflitos	  e	  relacionamentos,	  que	  

colocariam	  essas	  lições	  em	  pratica?	  
	  
Nós	  podemos	  não	  traduzir	  perfeitamente	  	  algo	  que	  aconteceu	  numa	  cultura	  bíblica	  
para	  a	  nossa	  cultura	  atual,	  mas	  nós	  podemos	  obter	  uma	  forte	  noção	  do	  que	  Deus	  
está	  nos	  falando	  	  hoje.	  No	  esforço	  para	  imergirmos	  nas	  histórias	  da	  bíblia,	  nós	  
encontramos	  a	  história	  de	  Deus	  irrompendo	  nas	  nossas	  próprias	  histórias	  de	  novas	  
e	  revigorantes	  formas.	  
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Como	  Usar	  Esse	  Manual	  de	  Estudo	  Bíblico	  

	  
Esse	  manual	  pode	  ser	  usado	  num	  curso	  de	  maior	  duração	  ou	  para	  estudar	  apenas	  
uma	  das	  passagens	  mostradas	  aqui.	  Para	  cada	  estudo,	  o	  professor	  deve	  ler	  a	  
passagem	  algumas	  vezes.	  As	  notas	  do	  texto	  de	  apoio	  podem	  fornecer	  alguma	  
assistência	  tanto	  no	  entendimento	  de	  questões	  culturais	  e	  de	  linguagem	  como	  na	  
compreensão	  do	  contexto	  mais	  abrangente	  da	  historia	  bíblica.	  Faça	  as	  perguntas	  
sobre	  a	  tradução	  cultural,	  da	  bíblia	  para	  o	  seu	  contexto.	  	  Leia	  as	  questões	  para	  
aquela	  sessão	  em	  particular	  no	  manual.	  Preste	  atenção	  aos	  “Pontos	  importantes”	  	  
através	  das	  idéias	  “Para	  Guardar”.	  As	  idéias	  “para	  guardar”	  destacam	  as	  questões	  
que	  têm	  sido	  muito	  úteis	  no	  campo	  da	  resolução	  de	  conflitos.	  Leia	  a	  passagem	  de	  
novo	  com	  estas	  questões	  e	  temas	  em	  mente.	  Verifique	  que	  você	  se	  sente	  
familiarizado	  com	  a	  história	  e	  os	  conceitos	  que	  nela	  surgem.	  
	  
Selecione	  a	  abordagem	  que	  dará	  ao	  estudo.	  Sinta-‐se	  à	  vontade	  para	  adicionar	  ou	  
adaptar	  o	  plano	  da	  lição	  de	  acordo	  com	  a	  sua	  própria	  experiência	  ou	  com	  as	  
necessidades	  e	  interesses	  do	  grupo.	  Pense	  sobre	  maneiras	  de	  aumentar	  a	  
participação	  de	  todos	  os	  membros	  do	  grupo	  durante	  o	  processo	  de	  aprendizagem,	  
utilizando	  uma	  variedade	  de	  ferramentas	  e	  métodos	  de	  ensino	  para	  apoiar	  cada	  
estilo	  de	  aprendizagem.	  
	  
Enquanto	  facilita	  o	  processo	  de	  aprendizagem	  para	  os	  participantes	  da	  classe,	  tenha	  
em	  mente	  alguns	  dos	  pontos	  chave	  que	  precisam	  fazer	  parte	  da	  lição.	  Se	  o	  grupo	  
abordar	  esses	  pontos	  através	  de	  sua	  própria	  interação	  com	  o	  texto	  bíblico,	  você	  
pode	  enfatizá-‐los,	  chamando	  a	  atenção	  para	  o	  valor	  daqueles	  pontos	  ou	  
reafirmando-‐os.	  Se	  o	  grupo	  não	  abordar	  os	  pontos	  espontaneamente,	  você	  pode	  
mencioná-‐los	  mais	  adiante	  no	  estudo,	  fazendo	  perguntas	  e	  estimulando	  o	  
pensamento	  do	  grupo	  nessa	  direção.	  É	  melhor	  não	  trazer	  esses	  pontos	  apenas	  no	  
fim	  da	  lição,	  mas	  fazê-‐los	  emergir	  num	  momento	  apropriado	  durante	  a	  discussão	  
com	  o	  grupo.	  	  	  
	  
Permita	  aos	  participantes	  elaborar	  outros	  pontos	  importantes,	  inclusive	  coisas	  que	  
você	  não	  percebeu	  ou	  considerou.	  Na	  verdade,	  tenha	  expectativa	  de	  que	  o	  grupo	  
apresente	  insights,	  idéias	  ou	  maneiras	  de	  aplicar	  o	  estudo	  bíblico	  que	  nem	  você	  nem	  
o	  autor	  desse	  manual	  sequer	  pensaram.	  Isso	  é	  bom	  porque	  você	  se	  torna	  um	  aluno	  
na	  medida	  em	  que	  ensina.	  Ratifique,	  encoraje,	  elogie	  e	  agradeça	  os	  membros	  do	  
grupo	  pela	  riqueza	  de	  sabedoria	  que	  eles	  trouxeram	  a	  essa	  jornada	  de	  
descobrimento	  com	  a	  Bíblia.	  
	  
A	  maioria	  das	  sessões	  envolve	  trabalho	  com	  grupos	  pequenos.	  Algumas	  das	  sessões	  
envolvem	  encenação	  ou	  atos.	  O	  local	  deve	  ser	  arrumado	  para	  melhor	  facilitar	  essas	  
atividades.	  Cadeiras	  que	  possam	  ser	  movidas	  são	  as	  melhores	  opções.	  Elas	  podem	  
ser	  organizadas	  em	  círculos	  ou	  semicírculos	  para	  que	  a	  dramatização	  possa	  ser	  no	  
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centro	  onde	  todos	  possam	  ver.	  Cadeiras	  também	  podem	  ser	  movidas	  para	  formação	  
de	  três	  ou	  quatro	  grupos	  durante	  os	  estudos	  em	  pequeno	  grupo	  e	  então	  retornar	  ao	  
circulo	  quando	  os	  grupos	  terminarem.	  
	  
Ore	  antes	  de	  começar	  a	  preparação	  e	  antes	  da	  aula.	  Você	  não	  é	  o	  professor	  supremo,	  
este	  é	  o	  Espírito	  Santo.	  Seu	  papel	  é	  ser	  uma	  ferramenta	  de	  ensino	  para	  o	  Espírito	  
Santo	  usar	  abrindo	  as	  mentes	  e	  corações	  dos	  participantes	  para	  o	  que	  o	  Espírito	  
Santo	  colocou	  nas	  Escrituras	  para	  seu	  aprendizado	  e	  crescimento.	  O	  Espírito	  trará	  
“momentos	  ensináveis”	  para	  a	  sua	  sala,	  incluindo	  os	  momentos	  não	  planejados	  e	  
que	  podem	  ser	  uma	  surpresa	  pra	  você.	  Esteja	  aberto	  para	  a	  dádiva	  de	  Deus	  nesses	  
momentos.	  Lembre	  também	  que	  o	  Espírito	  quer	  ensinar	  você	  no	  processo.	  Quem	  
ensina	  poder	  ser	  o	  que	  mais	  aprende,	  então	  esteja	  preparado	  para	  as	  lições	  incríveis	  
que	  Deus	  pode	  te	  ensinar!	  
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Seção	  1	  

	  

Análise	  do	  Conflito	  

	  

Sessão	  1:	  Conflito	  como	  Terra	  Santa	  (Êxodo	  2.23-‐4.17)	  

Sessão	  2:	  Escalada	  do	  Conflito	  (Gênesis	  3.8-‐13;	  4.1-‐16;	  4.19-‐24;	  10.8-‐12)	  

Sessão	  3:	  Brigas	  familiares	  (Gênesis	  25.19-‐34;	  26.34-‐28.9)	  

Sessão	  4:	  Jornada	  rumo	  à	  Reconciliação	  (Gênesis	  28.10-‐33.20;	  35.27-‐29)	  

	  

	  

	  

	  

Sessão	  	  1	  

	  

Conflito	  como	  Terra	  Santa	  

	  

Texto:	  Êxodo	  2.23-‐4.17	  

	  

Texto	  de	  Apoio:	  

	  

Os	  descendentes	  de	  Jacó	  instalaram-‐se	  no	  Egito	  para	  evitar	  a	  fome	  em	  Canaã	  no	  
momento	  em	  que	  o	  filho	  de	  Jacó,	  José,	  era	  o	  mais	  poderoso	  administrador	  do	  faraó.	  
Passadas	  décadas	  e	  séculos	  a	  lembrança	  da	  liderança	  de	  José	  no	  Egito	  se	  
enfraqueceu.	  Uma	  nova	  dinastia	  estava	  estabelecida	  no	  Egito	  sem	  nenhuma	  conexão	  
com	  José	  ou	  seu	  legado.	  	  Eventualmente,	  os	  faraós	  da	  nova	  dinastia	  egípcia	  
escravizaram	  os	  hebreus.	  O	  medo	  do	  crescimento	  da	  população	  hebraica	  instigou	  o	  
faraó	  egípcio	  a	  introduzir	  medidas	  cada	  vez	  mais	  severas	  contra	  os	  hebreus.	  

	  



11	  
	  

Depois	  de	  uma	  tentativa	  mal	  sucedida	  de	  fazer	  com	  que	  parteiras	  hebraicas	  
matassem	  os	  bebês	  de	  sexo	  masculino	  no	  nascimento	  (ver	  Sessão	  15	  em	  êxodo	  1.15-‐
22),	  o	  faraó	  ordenou	  o	  massacre	  dos	  pequenos	  meninos	  hebreus.	  A	  mãe	  de	  Moises	  o	  
escondeu	  numa	  cesta	  próximo	  ao	  leito	  do	  rio.	  A	  filha	  do	  faraó	  encontrou	  a	  criança	  e	  
a	  criou	  nos	  aposentos	  reais.	  	  

	  

Quando	  homem,	  Moises	  se	  tornou	  preocupado	  a	  respeito	  do	  sofrimento	  imposto	  ao	  
seu	  povo.	  Ele	  presenciou	  um	  guarda	  bater	  num	  escravo	  hebreu.	  Moises	  matou	  o	  
egípcio	  e	  escondeu	  seu	  corpo.	  Pouco	  depois	  Moises	  interferiu	  numa	  luta	  entre	  dois	  
hebreus,	  e	  ele	  tomou	  conhecimento	  que	  eles	  sabiam	  que	  Moises	  tinha	  matado	  um	  
egípcio.	  O	  faraó	  ficou	  sabendo	  do	  assassinato	  e	  tentou	  apanhar	  Moises.	  Moises	  fugiu	  
para	  Midiã,	  na	  Arábia,	  provavelmente	  definida	  de	  forma	  ampla	  o	  suficiente	  para	  
incluir	  a	  região	  do	  Sinai.	  

	   	  

Método	  de	  Estudo	  e	  Questões:	  

	  

Comece	  a	  aula	  escrevendo	  a	  palavra	  “CONFLITO”	  no	  quadro	  ou	  numa	  folha	  de	  papel	  
grande.	  Pergunte	  aos	  membros:	  que	  palavras,	  sentimentos	  ou	  imagens	  vêm	  a	  sua	  
mente	  quando	  você	  pensa	  em	  “conflito”?	  Coloque	  suas	  palavras	  e	  frases	  no	  quadro	  
ou	  papel.	  Convide	  as	  pessoas	  a	  adicionar	  à	  lista	  dizeres	  e	  provérbios	  populares	  
sobre	  conflito.	  Dê	  tempo	  suficiente	  para	  que	  as	  pessoas	  pensem	  e	  entrem	  de	  cabeça	  
no	  processo.	  Quando	  o	  grupo	  conseguir	  uma	  boa	  lista,	  peça	  que	  olhem	  para	  a	  lista	  
inteira.	  Talvez	  seja	  bom	  que	  leiam	  cada	  palavra,	  frase	  e	  dizeres.	  Pergunte	  ao	  grupo	  o	  
que	  eles	  perceberam	  a	  respeito	  da	  lista.	  

	  

Em	  quase	  todas	  as	  situações	  a	  lista	  será	  formada	  por	  palavras	  percebidas	  como	  
negativas.	  Algumas	  palavras	  positivas	  podem	  estar	  na	  lista	  e	  você	  pode	  reconhecê-‐
las	  como	  positivas.	  Existem	  coisas	  positivas	  a	  serem	  ganhas	  em	  experiências	  de	  
conflitos.	  

	  

Então	  escreva	  sobre	  a	  lista	  “Terra	  Santa”.	  Pergunte	  aos	  participantes:	  

	  

	   O	  que	  a	  frase	  “Terra	  Santa”	  implica?	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Como	  podemos	  pensar	  em	  conflito	  como	  Terra	  Santa?	  

	   Alguém	  sabe	  onde	  a	  frase	  “Terra	  Santa”	  aparece	  pela	  primeira	  vez	  na	  bíblia?	  
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Se	  um	  participante	  identificar	  a	  história	  de	  Moises	  com	  a	  sarça	  em	  chamas,	  convide-‐
o	  a	  compartilhar	  o	  máximo	  da	  historia	  que	  ele	  puder	  lembrar.	  Se	  ninguém	  citar,	  
conte	  de	  forma	  breve	  a	  história	  em	  que	  Moises	  vê	  a	  sarça	  em	  chamas,	  se	  aproxima	  e	  
ouve	  uma	  voz	  vinda	  de	  dentro	  da	  sarça	  ardente	  dizendo:	  	  “Tira	  as	  sandálias	  dos	  teus	  
pés,	  pois	  o	  lugar	  em	  que	  estás	  é	  terra	  santa.	  ”Peça	  à	  classe	  para	  tirar	  os	  sapatos	  pelo	  
resto	  do	  estudo	  bíblico.	  Demonstre	  tirando	  seus	  próprios	  sapatos.	  

	  

Divida	  a	  classe	  em	  grupos	  de	  5	  ou	  6	  pessoas.	  Peça-‐os	  para	  estudar	  a	  passagem	  por	  
20	  minutos,	  respondendo	  às	  perguntas:	  

	  

Quais	  foram	  os	  contextos	  menores	  e	  mais	  amplos	  de	  conflito	  nessa	  história?	  
(Eles	  podem	  precisar	  voltar	  ao	  capítulo	  2)	  

	   O	  que	  Moises	  aprendeu	  sobre	  Deus?	  

	   O	  que	  Moises	  aprendeu	  sobre	  si	  mesmo?	  

	   O	  que	  Moises	  aprendeu	  sobre	  os	  outros?	  (Faraó,	  Arão,	  o	  povo	  hebreu)	  

	  

Depois	  de	  um	  pequeno	  estudo	  em	  grupo,	  junte	  a	  classe	  de	  novo.	  Convide	  um	  grupo	  a	  
dar	  sua	  resposta	  à	  primeira	  pergunta.	  Então	  convide	  outro	  grupo	  para	  responder	  a	  
segunda	  pergunta	  com	  os	  outros	  grupos	  fazendo	  comentários	  se	  eles	  quiserem.	  
Continue	  dessa	  maneira	  até	  concluir	  as	  quatro	  perguntas.	  

	  

Fale	  a	  respeito	  da	  revelação	  que	  acontece	  na	  Terra	  Santa.	  Como	  vemos	  nessa	  
passagem,	  em	  meio	  a	  uma	  situação	  de	  conflito	  grave,	  Moises	  aprendeu	  sobre	  Deus,	  
sobre	  si	  e	  sobre	  os	  outros.	  Em	  nossos	  conflitos	  nos	  experimentar	  revelações	  ou	  
novos	  conceitos	  sobre	  nós,	  sobre	  os	  outros,	  sobre	  Deus.	  Esses	  novos	  aprendizados,	  
que	  só	  foram	  possíveis	  devido	  às	  dificuldades	  e	  desafios	  presentes	  num	  conflito,	  
podem	  nos	  ajudar	  a	  crescer	  como	  pessoas	  e	  como	  comunidades.	  

	  

Então	  pergunte	  como	  foi	  ficar	  sem	  os	  sapatos	  durante	  o	  estudo	  bíblico.	  Alguns	  
podem	  ter	  gostado	  da	  experiência.	  Outros	  podem	  expressar	  que	  se	  sentiram	  
estanhos	  ou	  desconfortáveis.	  Se	  alguém	  disser	  que	  estava	  desconfortável	  sem	  os	  
sapatos,	  peça	  aos	  demais	  que	  se	  sentiram	  desconfortáveis	  para	  levantar	  a	  mão.	  
(Sinta-‐se	  à	  vontade	  para	  levantar	  sua	  mão!)	  	  
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Fale	  como	  conflitos	  nos	  deixam	  desconfortáveis,	  fazendo	  referências	  à	  lista	  
formulada	  no	  início	  da	  sessão.	  Apesar	  disso,	  conflitos	  podem	  se	  tornar	  uma	  “terra	  
santa”	  na	  qual	  nós	  podemos	  aprender	  muitas	  coisas	  sobre	  nós,	  sobre	  os	  outros	  e	  
sobre	  Deus.	  Desenhe	  o	  diagrama	  “Zonas	  de	  Conforto”	  (ver	  diagrama	  no	  fim	  da	  
sessão).	  Normalmente	  nós	  não	  aprendemos	  muito	  quando	  estamos	  na	  nossa	  Zona	  
de	  Conforto,	  pois	  tudo	  é	  seguro	  e	  fácil.	  Por	  outro	  lado,	  nós	  também	  normalmente	  
não	  aprendemos	  muito	  quando	  estamos	  na	  Zona	  de	  Alarme.	  Na	  Zona	  de	  Alarme	  nos	  
sentimos	  assustados,	  em	  perigo	  e	  amedrontados.	  Nós	  tendemos	  a	  nos	  fechar	  e	  nos	  
proteger,	  mais	  do	  que	  a	  nos	  abrir	  a	  novas	  informações.	  A	  Zona	  de	  Desconforto	  é	  o	  
local	  de	  maior	  aprendizado,	  pois	  somos	  desafiados,	  alertados	  	  e,	  quem	  sabe,	  
assustados	  apenas	  o	  suficiente	  para	  nos	  dar	  energia.	  Nós	  não	  estamos	  satisfeitos,	  
então	  procuramos	  uma	  nova	  forma	  para	  lidar	  com	  o	  desafio	  à	  nossa	  frente.	  Conflitos	  
freqüentemente	  nos	  movem	  para	  fora	  de	  nossas	  zonas	  de	  conforto.	  Alguns	  conflitos	  
nos	  levam	  à	  Zona	  de	  Alarme	  onde	  nos	  sentimos	  terrivelmente	  ameaçados.	  Mas	  se	  
nós	  conseguimos	  trabalhar	  construtivamente	  e	  criativamente	  com	  nossos	  conflitos,	  
nós	  podemos	  fazer	  deles	  uma	  Zona	  de	  Desconforto	  onde	  aprendemos	  e	  crescemos.	  A	  
Zona	  de	  Desconforto	  é	  Terra	  Santa.	  

	  

Peça	  à	  classe	  para	  formar	  grupos	  de	  duas	  ou	  três	  pessoas.	  Convide-‐os	  a	  
compartilhar	  uns	  com	  os	  outros	  mais	  três	  coisas	  que	  eles	  conquistaram	  através	  de	  
conflitos	  em	  suas	  vidas	  –	  uma	  habilidade,	  uma	  oportunidade,	  um	  amigo.	  Então	  peça	  
a	  todos	  para	  compartilhar	  uma	  coisa	  que	  eles	  gostariam	  de	  ganhar	  numa	  situação	  de	  
conflito	  que	  eles	  estão	  experimentando	  no	  momento	  presente.	  

	  

Pontos	  Importantes:	  

	  

Embora	  muitas	  das	  experiências	  com	  conflitos	  provoquem	  sentimentos	  negativos	  e	  
produzam	  conseqüências	  negativas,	  existem	  coisas	  positivas	  que	  podem	  ser	  
retiradas	  durante	  um	  conflito.	  As	  pessoas	  podem	  vir	  a	  conhecer	  mais	  umas	  das	  
outras.	  Problemas	  podem	  gerar	  a	  energia	  e	  o	  comprometimento	  para	  bolarmos	  
soluções	  possíveis	  para	  todos	  os	  envolvidos.	  Nós	  também	  podemos	  crescer	  como	  
indivíduos	  por	  sermos	  pressionados	  e	  desafiados.	  Para	  Guardar:	  conflitos	  podem	  
conter	  alguns	  elementos	  positivos	  em	  si,	  	  com	  os	  quais	  podemos	  trabalhar	  e	  
sobre	  os	  quais	  podemos	  construir.	  

	  

*Cristãos	  freqüentemente	  falam	  sobre	  como	  Deus	  está	  conosco	  nos	  momentos	  de	  
dificuldade.	  A	  Bíblia	  fala	  repetidamente	  sobre	  como	  Deus	  é	  nosso	  “escudo”	  ou	  
“defensor”	  ou	  sobre	  as	  benções	  para	  “aquele	  que	  supera	  ou	  vence”.	  Essas	  todas	  são	  
imagens	  de	  conflitos.	  Conflitos	  estão	  presentes	  na	  extensão	  da	  operação	  do	  cuidado	  
e	  da	  atividade	  de	  Deus.	  De	  fato,	  nós	  poderíamos	  descrever	  toda	  a	  nossa	  história	  de	  
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salvação	  como	  uma	  epopéia	  do	  compromisso	  criativo,	  afetuoso,	  salvador	  e	  
sentenciador	  de	  Deus	  nos	  conflitos	  da	  humanidade.	  Uma	  vez	  que	  tudo	  isso	  faz	  parte	  
da	  nossa	  fé,	  	  precisamos	  reconhecer	  que	  os	  conflitos	  em	  nossas	  casas,	  comunidades,	  
igrejas	  e	  nações,	  os	  quais	  nos	  tocam	  diretamente,	  também	  são	  esferas	  de	  
envolvimento	  divino.	  Deus	  está	  conosco	  nas	  situações	  de	  conflitos	  para	  agir,	  guiar,	  
ensinar,	  libertar,	  desafiar,	  e	  muito	  mais.	  Para	  Guardar	  :	  Todos	  os	  nossos	  conflitos	  
podem	  ser	  Terra	  Santa	  onde	  	  encontramos	  Deus	  e	  somos	  transformados	  como	  
resultado	  desse	  encontro.	  

	  

*Nosso	  maior	  crescimento	  e	  aprendizado	  acontece	  	  em	  contextos	  nos	  quais	  somos	  
desafiados	  a	  mergulhar	  fundo	  dentro	  de	  nós	  mesmos	  e	  lutar	  com	  questões	  e	  
desafios.	  Conflitos	  podem	  nos	  ensinar	  muito,	  nos	  levando	  para	  fora	  da	  nossa	  Zona	  
de	  Conforto	  e	  para	  dentro	  de	  situações	  onde	  precisamos	  aprender	  e	  crescer	  para	  
alcançamos	  uma	  resolução	  satisfatória	  e	  bem	  sucedida.	  Na	  educação,	  a	  maior	  parte	  
do	  aprendizado	  não	  acontece	  quando	  se	  dá	  respostas	  aos	  alunos,	  mas	  quando	  lhes	  
são	  apresentadas	  	  questões	  que	  os	  desafiem	  a	  pensar	  mais	  profundamente,	  interagir	  
uns	  com	  os	  outros	  e	  descobrir	  sabedoria	  juntos.	  Para	  Guardar:	  O	  aprendizado	  
acontece	  de	  forma	  melhor	  na	  Zona	  de	  Desconforto,	  inclusive	  em	  meio	  ao	  
desconforto	  causado	  pelo	  conflito.	  

	  

Diagrama	  das	  Zonas	  de	  Conforto	  
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Sessão	  2	  

	  

Escalada	  do	  Conflito	  

	  

Textos:	  Gênesis	  3.8-‐13;	  4.1-‐16;	  4.19-‐24;	  10.8-‐12	  

	  

Texto	  de	  Apoio:	  

	  

O	  primeiro	  capítulo	  de	  Gênesis	  nos	  apresenta	  a	  condição	  humana	  nas	  suas	  orígens.	  
A	  história	  da	  Criação	  é	  logo	  seguida	  pela	  história	  da	  Queda.	  Surge	  imediatamente	  o	  
conflito	  entre	  o	  homem	  e	  a	  mulher.	  Em	  cada	  história	  que	  se	  segue	  parece	  haver	  um	  
aumento	  na	  intensidade	  e	  níveis	  de	  conflito,	  incluindo	  explosões	  de	  violência.	  
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Em	  Gênesis	  10,	  Ninrode	  é	  chamado	  	  de	  “poderoso	  caçador”,	  frase	  que	  indica	  um	  
soberano	  ou	  déspota.O	  nome	  de	  Ninrode	  está	  associado	  com	  	  o	  deus	  da	  guerra	  da	  
Babilônia	  e	  com	  o	  primeiro	  rei	  assírio	  a	  governar	  por	  toda	  a	  Babilônia	  antiga.	  

	  

Método	  de	  Estudo	  e	  Questões:	  

	  

Divida	  a	  classe	  em	  4	  grupos	  ,	  dando	  a	  cada	  grupo	  uma	  das	  seguintes	  passagens:	  

	  

	   Gênesis	  3.8-‐13	  

	   Gênesis	  4.1-‐16	  

	   Gênesis	  4.19-‐24	  

	   Gênesis	  10.8-‐12	  

	  

Peça	  a	  cada	  grupo	  para	  examinar	  o	  conflito	  existente	  na	  passagem	  bíblica	  que	  leram	  
e	  responder	  as	  seguintes	  questões	  em	  seu	  estudo:	  

	  

	   Qual	  é	  o	  conflito	  na	  passagem	  e	  quem	  são	  os	  participantes?	  

	   O	  que	  fez	  surgir	  esse	  conflito?	  

	   Como	  ele	  foi	  trabalhado?	  

	   Como	  o	  conflito	  se	  expandiu?	  

	   Quais	  foram	  os	  resultados?	  

	  

O	  grupo	  trabalhando	  com	  Ninrode	  em	  Gênesis	  10	  terá	  de	  pensar	  mais	  
cuidadosamente	  sobre	  o	  que	  está	  acontecendo	  e	  quais	  as	  implicações	  com	  respeito	  
ao	  conflito.	  Assim	  que	  os	  grupos	  se	  formarem	  o	  líder	  do	  estudo	  deve	  ir	  ao	  grupo	  que	  
ficou	  com	  Gênesis	  10	  e	  compartilhar	  as	  informações	  dadas	  no	  texto	  de	  apoio	  acima.	  
Pergunte	  a	  eles	  que	  novo	  desenvolvimento	  na	  humanidade,	  com	  relação	  a	  conflito,	  
tomou	  lugar	  com	  a	  ascensão	  de	  Ninrode	  como	  o	  primeiro	  governante	  de	  um	  reino	  
ou	  império?	  Como	  esse	  império	  foi	  fundado?	  
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Dê	  a	  cada	  grupo	  15	  minutos	  para	  ler	  e	  discutir	  as	  passagens.	  Cada	  grupo	  deve	  bolar	  
uma	  cena	  breve	  para	  apresentar	  a	  história	  ou	  tema	  da	  passagem	  bíblica,	  	  se	  possível.	  
Então,	  cada	  grupo	  deve	  relatar	  sua	  história	  na	  ordem	  que	  elas	  aparecem	  na	  Bíblia.	  
Quando	  todas	  as	  cenas	  e	  relatos	  forem	  apresentados,	  levante	  as	  seguintes	  questões	  
para	  todo	  o	  grupo:	  

	  

Que	  mudanças	  você	  vê	  na	  maneira	  	  que	  os	  conflitos	  foram	  negociados	  nessas	  
histórias?	  

O	  quanto	  os	  conflitos	  na	  sua	  vida	  tendem	  a	  aumentar	  ou	  piorar?	  Quais	  são	  
alguns	  dos	  passos	  na	  escalada	  de	  um	  conflito?	  

	  

Peça	  para	  alguém	  ler	  Gênesis	  6:11-‐13.	  A	  história	  de	  Noé	  é	  apresentada	  entre	  
as	  histórias	  de	  Lameque	  e	  Ninrode.	  O	  que	  isto	  diz	  sobre	  a	  maneira	  de	  
Lameque	  lidar	  com	  conflitos,	  tanto	  em	  relação	  a	  outras	  pessoas	  como	  em	  
relação	  a	  Deus?	  

	  

Como	  essas	  passagens	  bíblicas	  sobre	  histórias	  antigas	  refletem	  a	  natureza	  do	  
conflito	  em	  sua	  própria	  vida	  e	  no	  cenário	  dos	  acontecimentos	  internacionais?	  
Há	  lições	  que	  você	  pode	  tirar	  dessa	  comparação?	  

	  

Durante	  a	  discussão	  o	  professor	  pode	  apresentar	  as	  informações	  presentes	  em	  
“Pontos	  Importantes”	  para	  ilustrar	  algumas	  maneiras	  com	  essas	  histórias	  antigas	  
estão	  refletidas	  nas	  nossas	  lutas	  contemporâneas	  com	  conflitos.	  

	  

PONTOS	  IMPORTANTES:	  

	  

*John	  Paul	  Lederach	  em	  Mediation	  Training	  Manual	  produzido	  pelo	  	  Mennonite	  
Conciliation	  Service	  (Serviço	  Menonita	  de	  Conciliação)	  descreve	  7	  passos	  na	  
transformação	  social	  de	  um	  conflito:	  

	  

1. Resolvendo	  problemas,	  onde	  as	  partes	  discordam,	  mas	  compartilham	  do	  problema.	  
2. Troca	  da	  discordância	  por	  antagonismo	  pessoal;	  a	  pessoa	  é	  vista	  como	  o	  problema.	  
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3. Proliferação	  do	  problema-‐	  mudança	  do	  especifico	  para	  o	  geral,	  de	  uma	  questão	  para	  
muitas.	  

4. Triangulação	  –	  falar	  com	  outras	  pessoas	  sobre	  a	  pessoa	  em	  conflito,	  não	  
diretamente	  à	  pessoa.	  

5. Reação	  e	  escalada	  –	  olho	  por	  olho.	  
6. Antagonismo	  cresce	  transformando-‐se	  em	  hostilidade.	  
7. Polarização–	  uma	  mudança	  na	  organização	  social	  (rompimento	  de	  amizades,	  

divórcio,	  divisão	  de	  igrejas,	  guerra	  civil,	  etc.)	  
	  

Quanto	  mais	  o	  conflito	  avançar	  nesses	  passos,	  haverá	  mais	  violência,	  menos	  
confiança,	  menos	  comunicação	  direta	  e	  menos	  contato	  direto	  entre	  as	  pessoas.	  Nas	  
histórias	  de	  gênesis	  	  nós	  vemos	  Adão	  e	  Eva	  no	  “passo	  2”,	  onde	  Adão	  culpa	  ambos	  
Eva	  e	  Deus	  pelo	  problema.	  Caim	  também	  está	  no	  “passo	  2”,	  	  vendo	  Abel	  como	  o	  
problema;	  mas	  ele	  pula	  rapidamente	  para	  o	  “passo	  7”,	  	  cometendo	  assassinato.	  
Lameque	  está	  nos	  “passos	  5,	  6	  e	  7”	  vingando-‐se	  muitas	  vezes.	  Para	  Guardar:	  	  
conflito	  com	  o	  qual	  não	  se	  lida	  construtivamente	  tende	  a	  ficar	  muito	  pior.	  

	  

*	  Em	  Ninrode	  vemos	  o	  nascimento	  da	  dominação	  num	  sistema	  político	  de	  reino	  ou	  
império.	  Dominação	  é	  quando	  uma	  pessoa	  ou	  grupo	  ganha	  poder	  que	  é	  usado	  de	  
maneira	  ameaçadora	  ou	  abusiva	  sobre	  os	  outros.	  Em	  toda	  a	  Bíblia	  a	  política	  de	  
dominação	  violenta	  é	  um	  problema,	  sejam	  	  as	  opressões	  do	  faraó	  no	  Egito	  ou	  as	  
preocupações	  de	  Samuel	  em	  estabelecer	  um	  rei	  para	  Israel	  (ver	  1	  Samuel	  8).	  O	  
clímax	  dessa	  dominação	  violenta	  é	  vista	  em	  Apocalipse	  13,	  onde	  o	  império	  romano	  
que	  perseguiu	  os	  cristãos	  é	  descrito	  como	  uma	  besta	  demoníaca.	  Em	  contraste	  com	  
a	  visão	  demoníaca	  do	  governo	  terreno,	  em	  Apocalipse,	  Paulo,	  em	  Romanos	  13.1-‐7	  
apresenta	  uma	  visão	  de	  governo	  que	  é	  estabelecida	  divinamente	  para	  proteger	  a	  
sociedade	  dos	  malfeitores.	  Todo	  governo	  humano	  apresenta	  uma	  mistura	  de	  ambos	  
esses	  governos,	  o	  estabelecido	  divinamente	  e	  o	  demoníaco.	  Alguns	  governos	  podem	  
exibir	  mais	  da	  natureza	  demoníaca	  em	  seus	  comportamentos	  destruidores,	  
enquanto	  outros	  governos	  podem	  apoiar	  mais	  o	  bem-‐estar	  de	  todas	  as	  pessoas	  sob	  
sua	  autoridade.	  Para	  Guardar:	  Maneiras	  violentas	  ou	  dominadoras	  de	  lidar	  com	  
conflitos	  podem	  ser	  institucionalizadas,	  desafiando	  os	  Cristãos	  a	  entender	  as	  
dinâmicas	  estruturais	  do	  poder	  se	  eles	  tiverem	  de	  atuar	  para	  transformar	  
construtivamente	  conflitos	  	  organizacionais,	  sociais	  e	  políticos.	  	  

	  

Brigas	  familiares	  

	  

Texto:	  Gênesis	  25.19-‐34;	  26.34-‐28.9	  
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Texto	  de	  Apoio:	  

	  

Isaque	  e	  Rebeca	  eram	  pessoas	  nômades	  que	  viviam	  em	  Canaã.	  O	  pai	  de	  Isaque,	  
Abraão,	  tinha	  viajado	  das	  cidades	  de	  Ur	  e	  	  Harã,	  na	  região	  do	  Crescente	  Fértil,	  até	  
Canaã.	  Eles	  eram	  pastores	  de	  ovelhas	  e	  cabras.	  

	  

Método	  de	  Estudo	  e	  Questões:	  

	  

A	  história	  de	  Esaú	  e	  Jacó	  é	  uma	  longa	  história	  nas	  escrituras,	  então	  pode	  ser	  grande	  
ajuda	  designar	  a	  leitura	  dessa	  história	  antes	  da	  aula	  ou	  momento	  de	  estudo.	  Esse	  
estudo	  é	  dividido	  em	  duas	  partes:	  “A	  jornada	  para	  o	  conflito”	  e	  “A	  jornada	  rumo	  à	  
reconciliação”.	  Resumos	  da	  história	  podem	  ser	  copiados	  e	  usados	  no	  lugar	  dos	  
textos	  das	  Escrituras	  durante	  a	  aula,	  embora	  os	  membros	  devam	  ser	  fortemente	  
encorajados	  a	  ler	  os	  textos	  bíblicos	  antecipadamente	  para	  que	  fiquem	  familiarizados	  
com	  a	  história.	  

	  

Divida	  a	  classe	  em	  quatro	  grupos.	  Atribua	  a	  cada	  grupo	  um	  desses	  personagens	  :	  	  
Jacó,	  Esaú,	  Isaque	  e	  Rebeca.	  Cada	  grupo	  irá	  escolher	  uma	  pessoa	  para	  representar	  
seu	  grupo	  fazendo	  o	  papel	  do	  personagem	  na	  frente	  da	  sala.	  Dentro	  do	  grupo,	  leia	  a	  
história	  no	  resumo	  ou	  nas	  escrituras	  em	  voz	  alta.	  Então	  peça	  aos	  grupos	  para	  
discutir	  e	  responder	  as	  seguintes	  perguntas	  com	  respeito	  ao	  papel	  do	  personagem	  
de	  cada	  grupo:	  

	  

*Quais	  são	  os	  sentimentos	  que	  você	  acha	  que	  o	  personagem	  experimentou	  
em	  pontos	  diferentes	  da	  história?	  

*Quais	  	  os	  problemas	  que	  esse	  personagem	  enfrentou,	  e	  de	  que	  maneira	  
foiram	  expressos	  os	  pontos	  de	  vista	  do	  personagem?	  

*Como	  o	  personagem	  justificou	  ou	  	  deve	  ter	  	  justificado	  as	  ações	  tomadas?	  

	  

Dê	  20	  minutos	  para	  leitura	  e	  discussão.	  Então	  reúna	  a	  classe	  para	  uma	  dramatização	  
da	  entrevista	  com	  personagem,	  convidando	  a	  pessoa	  que	  está	  fazendo	  o	  papel	  do	  
personagem	  bíblico	  de	  cada	  grupo	  a	  vir	  à	  frente	  ou	  ao	  centro	  da	  sala.	  Convide	  cada	  
personagem	  a	  apresentar	  seus	  interesses	  e	  pontos	  de	  vista	  sobre	  os	  conflitos	  
familiares.	  Você	  pode	  começar	  por	  qualquer	  ordem,	  ou	  você	  pode	  designar	  uma	  
determinada	  ordem	  (como:	  Isaque,	  Rebeca,	  Esaú,	  Jacó).	  Dê	  a	  cada	  personagem	  cinco	  
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minutos	  para	  apresentar	  seus	  interesses	  e	  perspectivas,	  então	  pergunte	  aos	  
personagens	  perguntas	  que	  podem	  sondá-‐los	  mais	  profundamente	  como	  (use	  o	  
nome	  do	  personagem,	  não	  o	  nome	  real	  do	  participante):	  

	  

“Esaú,	  porque	  você	  desistiu	  tão	  facilmente	  dos	  seus	  direitos	  de	  primogênito	  
por	  um	  prato	  de	  lentilhas?”	  

“Jacó,	  algumas	  pessoas	  diriam	  que	  você	  tirou	  vantagem	  do	  sofrimento	  do	  seu	  
irmão	  para	  beneficio	  próprio	  –	  como	  você	  responde	  a	  essa	  crítica?”	  

“Isaque,	  você	  não	  acha	  que	  abriu	  mão	  da	  liderança	  da	  sua	  família	  quando	  
deixou	  o	  conflito	  entre	  seus	  filhos	  continuar	  sem	  uma	  intervenção	  paternal?”	  

“Rebeca,	  	  ao	  favorecer	  seu	  filho	  Jacó	  em	  relação	  a	  Esaú	  você	  não	  acha	  que	  fez	  
as	  coisas	  piorarem	  e	  contribuiu	  para	  o	  declínio	  moral	  de	  Jacó?”	  

	  

Pergunte	  ao	  restante	  do	  grupo	  se	  algum	  deles	  tem	  alguma	  pergunta	  que	  eles	  
gostariam	  de	  fazer	  a	  um	  dos	  personagens.	  

	  

Você	  pode	  pedir	  aos	  personagens	  para	  responderem	  algumas	  perguntas	  do	  tipo:	  

	  

“Quem	  tem	  que	  mais	  poder	  na	  família?	  De	  que	  maneira	  você	  experimentou	  
esse	  poder?”	  

“Quais	  eram	  as	  suas	  expectativas	  a	  respeito	  dos	  outros	  membros	  da	  família	  
nessa	  situação?	  Suas	  expectativas	  foram	  supridas	  ou	  você	  se	  desapontou?	  

	  

Agradeça	  aos	  participantes	  que	  desempenharam	  os	  papéis.	  Então	  convide	  a	  sala	  
inteira	  a	  ajudar	  a	  identificar:	  

	  

	   Quais	  foram	  os	  problemas	  e	  conflitos	  imediatos?	  

	   Quais	  foram	  as	  questões	  mais	  profundas	  no	  conflito?	  

	   Quais	  foram	  algumas	  das	  emoções	  vividas	  pelos	  vários	  personagens	  nessas	  
histórias?	  

Quais	  escolhas	  feitas	  por	  cada	  personagem	  fizeram	  a	  situação	  se	  tornar	  mais	  
difícil?	  
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Quais	  as	  escolhas	  alternativas	  que	  cada	  personagem	  poderia	  ter	  tomado	  a	  fim	  
de	  diminuir	  o	  nível	  do	  conflito?	  (Faça	  uma	  lista	  por	  escrito	  das	  sugestões	  do	  
grupo)	  

Que	  lições	  podem	  ser	  retiradas	  a	  respeito	  dos	  conflitos	  existentes	  hoje	  a	  
partir	  desse	  conflito	  familiar	  na	  antigüidade?	  

	  

Peça	  às	  pessoas	  para	  pensarem	  num	  conflito	  que	  elas	  então	  envolvidas	  no	  presente	  
e	  identificar	  algumas	  das	  escolhas	  que	  fizeram,	  para	  o	  bem	  o	  para	  o	  mal.	  Existem	  
decisões	  que	  eles	  podem	  tomar	  para	  mover	  o	  conflito	  numa	  direção	  mais	  positiva?	  
Peça	  os	  participantes	  para	  compartilharem,	  a	  partir	  de	  suas	  reflexões,	  os	  tipos	  de	  
ações	  que	  deveriam	  ser	  tomadas	  para	  afetar	  positivamente	  o	  conflito.	  Faça	  uma	  lista	  
com	  essas	  idéias	  e	  ações	  sugeridas.	  Feche	  com	  uma	  oração	  silenciosa	  sobre	  esses	  
“momentos	  de	  escolha”	  para	  cada	  pessoa	  na	  sala.	  

	  

A	  próxima	  sessão	  irá	  examinar	  os	  passos	  que	  essa	  família	  tomou	  na	  jornada	  rumo	  à	  
reconciliação.	  

	  

Pontos	  importantes:	  

	  

*Conflitos	  sempre	  têm	  pelo	  menos	  dois	  níveis.	  Um	  nível	  tem	  a	  ver	  com	  o	  conteúdo	  
ou	  problema.	  Nessa	  história,	  o	  problema	  que	  gerou	  o	  conflito	  entre	  Jacó	  e	  Esaú	  pode	  
ser	  identificado	  como	  sendo	  os	  direitos	  e	  a	  benção	  relacionados	  à	  primogenitura.	  
Em	  outro	  nível,	  tem	  a	  ver	  com	  os	  relacionamentos.	  Jacó	  e	  Esaú	  estão	  num	  
relacionamento	  de	  competitividade	  destrutiva.	  Seus	  pais	  também	  estavam	  divididos,	  
cada	  um	  tomando	  partido	  e	  favorecendo	  um	  dos	  filhos.	  Muitas	  vezes	  o	  foco	  é	  posto	  
sobre	  o	  problema	  que	  é	  o	  conteúdo	  específico	  do	  conflito	  em	  questão,	  mas	  os	  
relacionamentos	  em	  conflito	  continuam	  gerando	  mais	  conflitos	  sobre	  problemas	  
diferentes.	  Tanto	  relacionamento	  como	  conteúdo	  precisam	  ser	  reconhecidos	  para	  
um	  melhor	  entendimento	  do	  que	  está	  se	  passando	  num	  conflito,	  e	  ambos	  devem	  ser	  
trabalhados	  de	  maneira	  construtiva	  caso	  se	  pretenda	  transformar	  positivamente	  o	  
conflito	  como	  um	  todo.	  Para	  Guardar:	  Atente	  tanto	  para	  os	  problemas	  
relacionais	  e	  quanto	  para	  as	  questões	  de	  conteúdo	  	  na	  tentativa	  de	  
transformar	  construtivamente	  um	  conflito.	  

	  

*Em	  muitos	  pontos	  no	  conflito	  existem	  os	  “momentos	  de	  escolha”,	  quando	  a	  pessoa	  
pode	  fazer	  o	  conflito	  piorar	  ou	  movê-‐lo	  na	  direção	  da	  transformação.	  Cada	  
personagem	  tomou	  decisões	  repetidas	  que	  tornaram	  o	  conflito	  mais	  profundo	  e	  
mais	  difícil.	  Não	  existe	  um	  caráter	  inevitável	  para	  nossos	  conflitos,	  nos	  quais	  a	  
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situação	  está	  destinada	  a	  piorar.	  Certamente	  todos	  os	  envolvidos	  num	  conflito	  
fazem	  escolhas.	  Essas	  escolhas	  podem	  guiar	  o	  conflito	  numa	  direção	  positiva	  ou	  
negativa.	  Escolhas	  podem	  criar	  mais	  problemas	  e	  aumentar	  a	  hostilidade,	  ou	  podem	  
ser	  tomadas	  de	  forma	  a	  abrir	  a	  comunicação	  e	  criar	  novas	  opções	  para	  a	  solução	  dos	  
problemas.	  Muitas	  escolhas	  são	  tomadas	  na	  criação	  dos	  degraus	  na	  escalada	  de	  um	  
conflito.	  Então,	  é	  também	  necessária	  uma	  série	  de	  escolhas	  positivas	  para	  fazer	  o	  
conflito	  retroceder	  passo	  a	  passo.	  Precisamos	  aceitar	  a	  responsabilidade	  por	  nossas	  
escolhas	  em	  situações	  conflituosas.	  Para	  Guardar:	  Esteja	  atento	  às	  escolhas	  que	  
tem	  diante	  de	  você	  nos	  momentos	  de	  conflito,	  e	  assuma	  responsabilidade	  por	  
suas	  escolhas.	  	  

	  

Sessão	  3	  -‐	  Resumo	  da	  História	  	  

	  

Jacó	  e	  Esaú,	  parte	  1:	  A	  jornada	  para	  o	  conflito	  

	  

Vinte	  anos	  depois	  de	  terem	  se	  casado,	  Isaque	  e	  Rebeca	  eram	  incapazes	  de	  terem	  
filhos.	  Isaque	  orou	  por	  Rebeca	  e	  ela	  concebeu	  gêmeos,	  pois	  Deus	  respondeu	  às	  
orações	  de	  Isaque.	  As	  crianças	  lutavam	  dentro	  do	  ventre	  de	  Rebeca	  a	  tal	  ponto	  que	  
ela	  se	  desesperou:	  “Se	  isso	  é	  para	  ser	  assim,	  por	  que	  eu	  vivo?”	  Rebeca	  orou	  a	  
respeito	  de	  sua	  gravidez	  difícil.	  Deus	  disse	  a	  ela	  que	  duas	  nações	  estavam	  em	  seu	  
ventre,	  dois	  povos	  que	  seriam	  divididos.	  Um	  seria	  mais	  forte	  e	  o	  mais	  velho	  serviria	  
o	  mais	  novo.	  Quando	  chegou	  o	  dia	  do	  parto,	  o	  primeiro	  nasceu	  ruivo	  	  e	  peludo,	  
sendo	  chamado	  Esaú.	  Seu	  irmão	  veio	  agarrado	  ao	  calcanhar	  de	  Esaú.	  Recebeu	  o	  
nome	  de	  Jacó,	  que	  significa	  “o	  que	  agarra	  o	  calcanhar”	  ou	  “o	  usurpador”.	  

	  

Quando	  os	  meninos	  cresceram,	  Esaú	  se	  tornou	  um	  homem	  do	  campo,	  um	  perito	  
caçador.	  Jacó	  era	  sossegado,	  habitava	  em	  tendas.	  Isaque	  preferia	  seu	  filho	  Esaú,	  
enquanto	  que	  Rebeca	  favorecia	  Jacó.	  Certo	  dia	  Esaú	  voltou	  do	  campo	  com	  muita	  
fome.	  Jacó	  estava	  cozinhando	  um	  guisado.	  Esaú	  implorou	  a	  Jacó	  pelo	  alimento,	  mas	  
Jacó	  barganhou,	  “Vende-‐me	  primeiro	  o	  teu	  direito	  de	  primogenitura.”	  (O	  direito	  de	  
primogenitura	  implicava	  em	  todos	  os	  privilégios	  de	  ser	  o	  primogênito,	  incluindo	  
receber	  a	  herança	  principal.)	  Esaú,	  naturalmente	  exagerando,	  respondeu,	  “Estou	  a	  
ponto	  de	  morrer;	  logo,	  de	  que	  me	  servirá	  o	  direito	  de	  primogenitura?”	  Mas	  Jacó	  
insistiu	  para	  que	  Esaú	  jurasse	  primeiro,	  e	  assim	  fez	  Esaú,	  concedendo	  seu	  direito	  de	  
primogenitura	  a	  seu	  irmão	  mais	  novo.	  Jacó	  então	  lhe	  deu	  o	  guisado	  de	  lentilha	  com	  
pão	  e	  algo	  para	  beber.	  Quando	  terminou	  de	  comer	  e	  beber	  saiu	  outra	  vez.	  
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Quando	  se	  tornou	  adulto,	  Esaú	  casou-‐se	  com	  duas	  mulheres	  nascidas	  em	  Canaã.	  Elas	  
foram	  para	  	  Isaque	  e	  Rebeca	  uma	  amargura	  de	  espírito,	  contribuindo	  para	  muitos	  
conflitos	  na	  família.	  

	  

Quando	  Isaque	  já	  era	  velho	  e	  seus	  olhos	  se	  enfraqueciam,	  de	  maneira	  que	  quase	  não	  
podia	  ver,	  ele	  pediu	  a	  Esaú	  para	  ir	  caçar	  e	  preparar	  um	  guisado	  saboroso	  para	  seu	  
pai.	  Então	  Isaque	  iria	  dar	  a	  seu	  filho	  a	  benção	  paternal	  antes	  de	  sua	  morte.	  Rebeca	  
estava	  ouvindo,	  e	  depois	  que	  Esaú	  saiu	  pra	  caçar	  ela	  conspirou	  com	  Jacó.	  Ela	  disse	  a	  
Jacó	  para	  matar	  um	  cabrito	  jovem	  para	  que	  ela	  pudesse	  preparar	  o	  prato	  favorito	  de	  
Isaque	  e	  assim	  Jacó	  receberia	  a	  bênção	  de	  seu	  pai	  no	  lugar	  de	  Esaú.	  Jacó	  argumentou	  
que	  mesmo	  cego	  Isaque	  saberia	  a	  diferença,	  pois	  Esaú	  é	  peludo	  e	  Jacó	  tinha	  pele	  
macia,	  então	  ele	  seria	  amaldiçoado	  ao	  invés	  de	  abençoado	  por	  seu	  pai.	  Rebeca	  lhe	  
disse	  para	  deixar	  a	  maldição	  recair	  sobre	  ela	  e	  simplesmente	  obedecer	  ao	  que	  ela	  
estava	  dizendo.	  Então	  Jacó	  matou	  um	  cabrito,	  e	  Rebeca	  preparou	  a	  refeição.	  Ela	  
pegou	  as	  melhores	  roupas	  de	  Esaú	  e	  vestiu	  Jacó	  com	  elas.	  Ela	  pegou	  a	  pele	  do	  
cabrito	  e	  a	  amarrou	  sobre	  as	  mãos	  e	  o	  pescoço	  liso	  de	  Jacó,	  então	  lhe	  deu	  a	  comida	  
para	  levar	  ao	  seu	  pai.	  

	  

Jacó	  foi	  a	  seu	  pai	  dizendo	  ser	  Esaú	  e	  ofereceu	  a	  comida	  a	  Isaque.	  Isaque	  se	  
surpreendeu	  com	  rapidez	  dos	  acontecimentos,	  mas	  Jacó	  suavemente	  disse	  que	  Deus	  
garantiu	  a	  ele	  o	  sucesso.	  Isaque	  teve	  ainda	  dúvidas	  e	  chamou	  o	  filho	  pra	  perto.	  
Pegou	  em	  seus	  braços	  e	  disse,	  “A	  voz	  é	  de	  Jacó,	  porem	  as	  mãos	  são	  de	  Esaú.	  Isaque	  
perguntou	  novamente,	  “é	  você	  mesmo	  meu	  filho	  Esaú?”	  “Sim,	  sou	  eu”,	  mentiu	  Jacó.	  
Então	  Isaque	  comeu.	  Quando	  acabou	  de	  comer	  ele	  pediu	  um	  beijo	  e	  cheirou	  a	  parte	  
externa	  das	  roupas	  de	  Esaú.	  Assim	  Isaque	  deu	  a	  bênção	  a	  Jacó,	  pensando	  que	  era	  
Esaú.	  Na	  bênção	  ele	  disse	  que	  ele	  seria	  o	  senhor	  sobre	  seus	  irmãos,	  que	  todos	  os	  que	  
o	  amaldiçoassem	  seriam	  amaldiçoados	  e	  aqueles	  que	  o	  abençoassem	  seriam	  
abençoados.	  

	  

Jacó	  tinha	  acabado	  de	  deixar	  seu	  pai	  quando	  Esaú	  voltou	  da	  caça.	  Ele	  preparou	  a	  
comida	  e	  foi	  ver	  o	  pai.	  Ambos	  ficaram	  desapontados	  com	  a	  descoberta.	  Isaque	  estava	  
trêmulo	  enquanto	  contava	  que	  a	  bênção	  já	  havia	  sido	  dada.	  Esaú	  levantou	  a	  voz	  e	  
chorou,	  suplicando	  por	  uma	  bênção.	  Isaque	  disse	  que	  já	  havia	  feito	  Jacó	  senhor.	  Esaú	  
disse	  que	  o	  nome	  de	  Jacó	  lhe	  foi	  convenientemente	  dado,	  pois	  essa	  era	  a	  segunda	  
vez	  que	  ele	  era	  enganado	  por	  seu	  irmão:	  primeiro	  com	  o	  direito	  da	  primogenitura	  e	  
agora	  com	  a	  bênção.	  Ele	  implorou	  e	  chorou	  diante	  de	  seu	  pai	  por	  uma	  bênção.	  
Finalmente	  Isaque	  disse	  a	  Esaú	  que	  ele	  viveria	  de	  sua	  espada	  e	  serviria	  a	  seu	  irmão,	  
mas	  que,	  em	  última	  instância,	  sacudiria	  o	  jugo	  	  do	  seu	  irmão	  do	  seu	  pescoço.	  

	  



24	  
	  

Esaú	  passou	  a	  odiar	  Jacó.	  Ele	  não	  queria	  frustrar	  seu	  idoso	  pai,	  então	  	  decidiu	  não	  
agir	  até	  que	  seu	  pai	  morresse	  e	  o	  período	  de	  luto	  estivesse	  terminado.	  Mas	  Esaú	  
falava	  dos	  seus	  planos	  de	  matar	  Jacó.	  As	  palavras	  de	  ameaça	  de	  Esaú	  chegaram	  até	  
Rebeca	  que	  arranjou	  a	  fuga	  de	  Jacó	  para	  uma	  cidade	  distante	  chamada	  Harã,	  para	  
viver	  com	  seu	  irmão	  Labão.	  Ela	  convenceu	  Isaque	  a	  deixar	  Jacó	  ir,	  usando	  os	  
casamentos	  mistos	  de	  Esaú	  com	  mulheres	  de	  Canaã	  como	  sua	  base	  lógica.	  Jacó	  
poderia	  achar	  uma	  mulher	  para	  si	  através	  de	  seu	  tio	  Labão.	  Isaque	  abençoou	  Jacó	  
para	  ir	  a	  Harã	  encontrar	  uma	  não	  que	  não	  fosse	  filha	  de	  Canaã.	  Esaú	  constatou	  que	  
suas	  mulheres	  cananéias	  eram	  um	  desapontamento	  para	  seu	  pai,	  então	  casou-‐se	  
com	  sua	  prima,	  filha	  de	  Ismael.	  

	  

(Essa	  parte	  da	  história	  foi	  retirada	  de	  Gênesis	  35.19-‐34;	  26.34-‐28.9)	  

	  

Sessão	  4	  

	  

A	  Jornada	  Rumo	  à	  Reconciliação	  

	  

Texto:	  Genesis	  28.10-‐33.20;	  35.27-‐29	  

	  

Texto	  de	  apoio:	  

	  

Isaque	  e	  Rebeca	  eram	  pessoas	  nômades	  que	  viviam	  em	  Canaã.	  O	  pai	  de	  Isaque,	  
Abraão,	  tinha	  viajado	  das	  cidades	  de	  Ur	  e	  	  Harã,	  na	  região	  Crescente	  Fértil,	  até	  Canaã.	  
Eles	  eram	  pastores	  de	  ovelhas	  e	  cabras.	  Na	  parte	  1,	  o	  conflito	  entre	  Jacó	  e	  Esaú	  
começa	  antes	  do	  nascimento	  e	  continuamente	  se	  aprofunda.	  Jacó	  manipula	  Esaú	  
induzindo-‐o	  a	  trocar	  seu	  direito	  de	  primogenitura	  como	  filho	  mais	  velho	  por	  um	  
pouco	  de	  sopa.	  Mais	  tarde	  Jacó	  trapaceia	  seu	  irmão	  na	  bênção	  paternal.	  Esaú	  está	  
tão	  amargurado	  e	  furioso	  que	  ameaça	  matar	  Jacó.	  Jacó	  foge	  para	  casa	  de	  seu	  tio	  
Labão	  em	  Harã	  com	  o	  propósito	  determinado	  de	  achar	  uma	  esposa.	  

	  

Método	  de	  Estudo	  e	  Questões:	  
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Essa	  porção	  da	  história	  ocorre	  em	  muitos	  capítulos	  de	  Gênesis,	  então	  pode	  ser	  de	  
grande	  ajuda	  designar	  a	  leitura	  das	  escrituras	  antes	  da	  aula	  ou	  momento	  de	  estudo.	  
A	  versão	  resumida	  da	  história	  segue	  a	  seção	  de	  notas.	  O	  resumo	  pode	  ser	  copiado	  e	  
lido	  pelos	  participantes	  em	  seus	  pequenos	  grupos	  durante	  a	  aula,	  ou	  antes	  dela.	  

	  

Divida	  a	  classe	  em	  grupos,	  dando	  30	  minutos	  para	  reflexão	  e	  discussão	  a	  respeito	  da	  
história	  usando	  as	  seguintes	  perguntas:	  

	  

Que	  experiências	  Jacó	  teve	  que	  eventualmente	  mudaram	  suas	  percepções	  e	  
atitudes	  para	  com	  o	  irmão	  Esaú?	  De	  que	  maneiras	  essas	  experiências	  o	  
afetaram?	  

Que	  passos	  dados	  por	  Jacó	  	  fizeram	  o	  conflito	  com	  seu	  irmão	  ir	  rumo	  à	  
reconciliação?	  

Quais	  foram	  os	  resultados	  dessas	  ações?	  

O	  que	  mudou	  em	  Esaú	  e	  por	  quê?	  Que	  escolhas	  Esaú	  fez	  que	  tornaram	  a	  
reconciliação	  possível?	  

	  

Reúna	  os	  grupos	  novamente	  para	  que	  relatem	  sua	  experiência.	  Peça	  a	  cada	  grupo	  
para	  citar	  apenas	  uma	  experiência	  que	  trouxe	  mudança	  para	  Jacó	  e	  como	  ele	  mudou.	  
Continue	  perguntando	  a	  cada	  grupo	  até	  que	  todas	  as	  idéias	  que	  cada	  grupo	  escreveu	  
tenham	  sido	  compartilhadas	  com	  a	  sala	  inteira.	  Use	  o	  mesmo	  procedimento	  para	  
descrever	  os	  passos	  que	  Jacó	  deu	  rumo	  à	  reconciliação,	  bem	  como	  as	  mudanças	  e	  
escolhas	  de	  Esaú.	  

	  

Então	  pergunte:	  quais	  são	  alguns	  dos	  passos	  ou	  elementos	  para	  uma	  reconciliação	  
que	  emergem	  dessa	  história	  que	  podemos	  aplicar	  aos	  conflitos	  que	  enfrentamos	  em	  
nossas	  próprias	  vidas?	  

	  

Convide	  os	  membros	  da	  classe	  a	  pensarem	  no	  conflito	  sobre	  o	  qual	  eles	  refletiram	  
na	  semana	  anterior.	  Existem	  alguns	  passos	  para	  a	  reconciliação	  identificados	  nesse	  
estudo	  que	  precisam	  ser	  dados	  naquele	  conflito?	  Dê	  tempo	  aos	  alunos	  para	  reflexão	  
e	  oração	  silenciosa.	  

	  

Pontos	  importantes:	  
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*Note	  o	  quanto	  da	  jornada	  de	  Jacó	  rumo	  à	  reconciliação	  foi	  uma	  jornada	  espiritual	  
com	  Deus,	  tanto	  na	  visão	  dos	  anjos	  na	  escada	  quanto	  na	  luta	  com	  um	  anjo	  por	  toda	  a	  
noite.	  Grande	  parte	  da	  jornada	  rumo	  à	  reconciliação	  é	  uma	  transformação	  interior	  
em	  que	  nós	  reconhecemos	  quem	  somos	  (Jacó,	  sendo	  forçado	  a	  dizer	  seu	  nome	  –	  
encarar	  seu	  passado	  “usurpador”),	  então	  recebemos	  	  a	  Graça	  e	  nos	  comprometemos	  
a	  agir	  segundo	  a	  vontade	  de	  Deus.	  O	  resultado	  dessa	  transformação	  interior	  em	  Jacó	  
foi	  também	  um	  compromisso	  de	  encarar	  pessoalmente	  a	  responsabilidade	  por	  seus	  
atos,	  inclusive	  ser	  responsável	  por	  restaurar	  o	  relacionamento	  danificado	  por	  seus	  
erros.	  Para	  Guardar:	  reconciliação	  é	  muito	  mais	  uma	  jornada	  rumo	  ao	  nosso	  
interior,	  para	  dentro	  de	  nós	  mesmos,	  do	  que	  uma	  jornada	  para	  o	  exterior,	  com	  
outra	  pessoa.	  

	  

*Existem	  riscos	  na	  reconciliação.	  Jacó	  não	  tinha	  nenhuma	  garantia	  de	  que	  Esaú	  o	  
aceitaria.	  Jacó	  poderia	  ter	  sido	  massacrado,	  mas	  ele	  aceitou	  o	  risco	  ao	  se	  abrir,	  ser	  
humilde	  e	  se	  arrepender.	  Nós	  não	  podemos	  ser	  responsáveis	  pelo	  que	  as	  outras	  
pessoas	  ou	  grupos	  farão,	  mas	  somos	  responsáveis	  pelas	  escolhas	  que	  fazemos,	  
incluindo	  aceitar	  os	  riscos	  dos	  passos	  rumo	  à	  reconciliação.	  Para	  Guardar:	  a	  
reconciliação	  em	  conflitos	  sérios	  nunca	  é	  possível	  sem	  que	  alguém—ou,	  em	  
alguns	  casos,	  todos	  os	  envolvidos—aceite	  os	  riscos	  de	  restaurar	  o	  
relacionamento.	  

	  

*Jacó	  experimentou	  uma	  medida	  de	  reconciliação	  com	  seu	  sogro	  Labão	  antes	  de	  se	  
encontrar	  com	  Esaú.	  Ele	  aprendeu	  o	  que	  significa	  ser	  trapaceado	  (algo	  que	  Esaú	  
experimentou	  com	  Jacó).	  Ele	  enfrentou	  a	  ira	  de	  Labão	  ao	  ser	  enganado.	  Jacó	  e	  Labão	  
conversaram	  sobre	  seus	  conflitos	  e	  sentimentos.	  Eles	  chegaram	  mutuamente	  a	  um	  
acordo	  através	  do	  qual	  eles	  poderiam	  viver	  em	  paz	  e	  manter	  o	  relacionamento	  
familiar.Isso	  tudo	  preparou	  Jacó	  para	  o	  processo	  de	  reconciliação	  para	  com	  seu	  
irmão.	  O	  sucesso	  de	  transformar	  um	  conflito	  pode	  nos	  dar	  experiência	  sobre	  o	  
que	  fazer	  quando	  tentarmos	  transformar	  outros	  conflitos	  em	  nossas	  vidas.	  	  

	  

Sessão	  4	  -‐	  Resumo	  da	  História	  	  

	  

Jacó	  e	  Esaú,	  parte	  2:	  A	  Jornada	  Rumo	  à	  Reconciliação	  

	  

Jacó	  deixou	  sua	  família	  com	  o	  duplo	  propósito	  de	  fugir	  das	  ameaças	  de	  morte	  de	  
Esaú	  e	  encontrar	  uma	  esposa	  entre	  o	  seu	  próprio	  povo	  em	  Harã.	  Uma	  noite	  em	  sua	  
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jornada,	  Jacó	  se	  deitou	  para	  dormir	  e	  teve	  um	  sonho.	  Ele	  sonhou	  que	  via	  uma	  escada	  
estendendo-‐se	  da	  Terra	  até	  o	  Céu	  com	  anjos	  subindo	  e	  descendo	  por	  ela.	  Deus	  
apareceu	  ao	  seu	  lado	  e	  renovou	  as	  promessas	  feitas	  a	  Abraão	  e	  Isaque,	  prometendo	  
que	  a	  descendência	  de	  Jacó	  seria	  uma	  grande	  nação,	  que	  eles	  receberiam	  a	  terra	  
onde	  ele	  dormira	  e	  que	  eles	  seriam	  uma	  bênção	  para	  todas	  as	  nações.	  Deus	  
prometeu	  estar	  com	  Jacó	  onde	  quer	  que	  ele	  fosse	  e	  disse	  que	  o	  traria	  de	  volta	  a	  sua	  
terra.	  Quando	  Jacó	  acordou,	  ele	  estava	  cheio	  de	  temor.	  Ele	  sentiu	  como	  se	  tivesse	  
estado	  na	  casa	  de	  Deus	  e	  perante	  os	  portões	  dos	  Céus.	  Ele	  ergueu	  uma	  coluna	  e	  
chamou	  o	  lugar	  de	  Betel	  (“Casa	  de	  Deus”).	  

	  

Quando	  Jacó	  chegou	  a	  Harã	  ele	  se	  apaixonou	  por	  Raquel,	  filha	  de	  seu	  tio	  Labão.	  Ele	  
fez	  um	  acordo	  para	  trabalhar	  para	  Labão	  como	  pastor	  de	  ovelhas	  por	  7	  anos,	  mas	  
Labão	  o	  enganou	  dando-‐lhe	  sua	  filha	  mais	  velha,	  Lia,	  no	  casamento.	  Jacó	  
permaneceu	  trabalhando	  mais	  7	  anos	  para	  poder	  casar-‐se	  com	  Raquel.	  Jacó	  se	  
preparou	  para	  voltar	  à	  Canaã	  e	  por	  mais	  6	  anos	  trabalhou	  para	  juntar	  um	  rebanho	  
em	  pagamento	  por	  seus	  serviços	  a	  Labão.	  Ele	  enganou	  Labão	  ao	  usar	  uma	  
procriação	  seletiva	  para	  ganhar	  uma	  quantidade	  extra	  do	  rebanho	  de	  ovelhas	  e	  
cabras	  de	  Labão.	  Labão	  ficou	  muito	  enfurecido	  quando	  percebeu	  que	  foi	  enganado.	  
Então	  Jacó	  fugiu	  secretamente	  com	  suas	  mulheres,	  crianças	  e	  rebanho.	  Labão	  o	  
perseguiu,	  mas	  em	  um	  sonho	  Deus	  alertou-‐o	  a	  respeito	  de	  como	  ele	  deveria	  se	  
relacionar	  com	  Jacó.	  

	  

Quando	  Labão	  alcançou	  Jacó	  eles	  conversaram	  com	  grande	  emoção	  sobre	  a	  maneira	  
como	  machucaram	  um	  ao	  outro	  e	  sobre	  a	  desconfiança	  que	  se	  formou	  entre	  eles.	  
Jacó	  compartilhou	  seus	  sentimentos	  de	  medo	  e	  traição	  durante	  os	  anos	  em	  que	  
serviu	  Labão.	  Labão	  compartilhou	  que	  as	  esposas	  de	  Jacó	  eram	  suas	  filhas	  e	  que	  os	  
filhos	  deles	  eram	  seus	  netos.	  Então	  os	  dois	  fizeram	  um	  pacto	  de	  não	  machucar	  um	  
ao	  outro	  e	  que	  Jacó	  iria	  cuidar	  bem	  de	  suas	  esposas	  e	  crianças.	  Labão	  beijou	  suas	  
filhas	  e	  netos	  e	  então	  partiu	  de	  volta.	  

	  

Jacó	  continuou	  em	  seu	  caminho	  para	  Canaã.	  Ele	  enviou	  mensageiros	  a	  Esaú	  falando	  
de	  sua	  volta,	  dizendo	  que	  esperava	  encontrar	  boa	  vontade	  da	  parte	  de	  seu	  irmão.	  Os	  
mensageiros	  voltaram	  dizendo	  que	  Esaú	  estava	  vindo	  ao	  seu	  encontro	  com	  400	  
homens.	  Isso	  aterrorizou	  Jacó.	  Primeiro	  ele	  dividiu	  toda	  sua	  família	  e	  rebanho,	  
esperando	  que	  um	  grupo	  ao	  menos	  sobrevivesse.	  Então	  ele	  orou	  pedindo	  
livramento.	  Ele	  humildemente	  reconheceu	  que	  não	  era	  merecedor	  do	  amor	  e	  
fidelidade	  de	  Deus.	  Ele	  confessou	  seu	  medo	  de	  Esaú,	  mas	  também	  sua	  confiança	  na	  
promessa	  que	  Deus	  lhe	  fez.	  
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Então	  Jacó	  muda	  de	  tática.	  Ele	  envia	  antecipadamente	  um	  grande	  presente	  de	  
animais	  de	  seu	  rebanho	  e	  servos	  com	  mensagens	  conciliadoras	  para	  Esaú.	  Jacó	  
espera	  acalmar	  a	  fúria	  de	  seu	  irmão,	  para	  poder	  ver	  sua	  face	  e	  para	  que	  Esaú	  o	  
aceite.	  Então	  Jacó	  enviou	  toda	  sua	  família,	  incluindo	  seus	  filhos	  através	  do	  ribeiro	  
para	  dentro	  de	  Canaã.	  

	  

Jacó	  estava	  sozinho.	  Então	  um	  homem	  veio	  e	  lutou	  com	  Jacó	  por	  toda	  a	  noite,	  até	  
romper	  o	  dia.	  Quando	  o	  homem	  viu	  que	  não	  prevalecia	  sobre	  Jacó,	  tocou-‐lhe	  a	  
juntura	  da	  coxa,	  e	  esta	  se	  deslocou.	  Jacó	  ainda	  assim	  não	  deixou	  o	  homem	  ir	  até	  que	  
o	  abençoasse.	  O	  homem	  perguntou	  seu	  nome.	  Jacó	  disse	  seu	  nome,	  que	  significa	  
“usurpador”.	  Então	  o	  homem	  disse	  que	  ele	  não	  se	  chamaria	  mais	  Jacó,	  mas	  Israel,	  
que	  significa	  “aquele	  que	  luta	  com	  Deus”.	  Jacó	  então	  perguntou	  ao	  homem	  seu	  nome,	  
mas	  não	  obteve	  resposta.	  O	  homem	  desapareceu	  e	  Jacó	  disse,	  “Vi	  Deus	  face	  a	  face	  e	  
minha	  vida	  foi	  poupada”.	  Ele	  continuou	  sua	  jornada,	  cruzando	  o	  ribeiro	  mancando,	  
pois	  o	  homem	  lhe	  tocou	  a	  juntura	  da	  coxa.	  

	  

Jacó	  viu	  Esaú	  vindo	  com	  400	  homens.	  Ele	  veio	  à	  frente	  de	  sua	  família	  e	  curvou-‐se	  no	  
chão.	  Esaú	  correu	  até	  o	  irmão	  e	  o	  abraçou.	  Eles	  se	  beijaram	  e	  choraram.	  Esaú	  olhou	  
a	  grande	  família	  que	  Jacó	  possuía	  e	  foi	  apresentado	  a	  eles.	  Esaú	  perguntou	  a	  respeito	  
de	  todos	  os	  presentes	  enviados,	  e	  Jacó	  disse	  que	  esperava	  encontrar	  aceitação.	  Mas	  
Esaú	  disse	  que	  tinha	  o	  suficiente	  e	  	  disse	  para	  Jacó	  guardar	  seu	  rebanho	  e	  presentes	  
para	  si.	  Jacó	  pediu	  a	  Esaú	  que	  ficasse	  com	  os	  presentes,	  pois	  em	  sua	  mente	  ver	  a	  face	  
do	  irmão	  era	  como	  ver	  a	  face	  de	  Deus.	  Deus	  tinha	  lidado	  graciosamente	  com	  ele	  e	  ele	  
experimentou	  da	  mesma	  graça	  da	  parte	  de	  Esaú.	  Esaú	  aceitou	  os	  presentes.	  	  

	  

Eles	  continuaram	  a	  jornada	  com	  Jacó	  mostrando	  humilde	  gratidão	  e	  Esaú	  
mostrando	  bondade.	  Jacó	  permaneceu	  em	  Canaã.	  Quando	  Isaque	  finalmente	  veio	  a	  
falecer,	  os	  dois	  irmãos	  o	  enterraram	  juntos.	  

	  

(Essa	  parte	  da	  história	  foi	  retirada	  de	  Gênesis	  28.10-‐33.20;	  35.27-‐29)	  
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Seção	  2	  
	  
Resolução	  de	  conflitos	  
	  
Sessão	  5:Conflitos	  sobre	  Equívocos	  (Josué	  22.10-‐34)	  
Sessão	  6:	  Um	  Mediador	  Ousado	  (1	  Samuel	  25.1-‐35)	  
Sessão	  7:	  Conflitos	  sobre	  Valores	  Religiosos	  (Atos	  15.1-‐15)	  
Sessão	  8:	  Encontrando	  uma	  Solução	  Vitória/Vitória	  (Números	  32.1-‐33)	  
Sessão	  9:	  Quando	  a	  Solução	  não	  Surge	  (Atos	  15.36-‐41)	  
	  

Sessão	  5	  

	  
Conflitos	  sobre	  equívocos	  
	  
Texto:	  Josué	  22.10-‐34	  
	  
Texto	  de	  apoio:	  
	  
Durante	  a	  conquista	  de	  Canaã	  pelo	  povo	  de	  Israel,	  todas	  as	  12	  tribos	  participaram.	  
Mas	  as	  tribos	  de	  Rúben	  e	  Gade,	  e	  metade	  da	  tribo	  de	  Manassés,	  decidiram	  ficar	  do	  
lado	  ocidental	  do	  Jordão,	  nas	  regiões	  de	  Jazer	  e	  Galiléia.	  Números	  32	  (ver	  o	  estudo	  
da	  passagem	  na	  sessão	  8)relata	  a	  história	  sobre	  como	  as	  tribos	  concordaram	  sob	  a	  
liderança	  de	  Moises	  que	  Rúben,	  Gade	  e	  Manassés	  participassem	  da	  conquista	  antes	  
de	  se	  assentar	  nos	  territórios	  do	  oriente.	  Em	  Josué	  22.1-‐9,	  Josué	  proclama	  que	  o	  
trabalho	  da	  conquista	  está	  acabado	  e	  libera	  as	  duas	  tribos	  e	  meia	  para	  irem	  para	  o	  
lado	  oriental	  do	  Jordão	  a	  fim	  de	  estabelecerem	  suas	  moradas.	  
	  
Dois	  acontecimentos	  anteriores	  de	  Israel	  são	  mencionados	  na	  passagem.	  Entender	  
esses	  eventos	  anteriores	  é	  importante	  para	  a	  compreensão	  das	  preocupações	  das	  
tribos	  do	  lado	  ocidental	  do	  Jordão.	  Versículo	  17	  se	  refere	  ao	  “pecado	  de	  Peor”.	  Essa	  é	  
uma	  referência	  à	  história	  que	  se	  passa	  em	  Números	  25.1-‐9,	  quando	  os	  israelitas	  
adotam	  práticas	  idólatras	  relacionadas	  à	  adoração	  de	  Baal.	  24,000	  pessoas	  
morreram	  na	  calamidade	  associada	  ao	  julgamento	  de	  Deus	  para	  com	  essa	  idolatria.	  	  
	  
O	  versículo	  20	  refere-‐se	  a	  “Acã	  ,	  filho	  de	  Zerá”.	  A	  história	  de	  Acã	  é	  contada	  em	  Josué	  
7.	  Acã	  furtou	  alguns	  dos	  despojos	  da	  destruição	  de	  Jericó,	  guardando	  para	  si	  o	  que	  
deveria	  ter	  oferecido	  a	  Deus.	  Como	  resultado,	  Israel	  sofre	  uma	  derrota	  militar	  em	  
sua	  próxima	  batalha,	  em	  Ai.	  Deus	  revelou	  que	  a	  comunidade	  inteira	  estava	  sendo	  
julgada	  por	  falhar	  em	  oferecer	  lealmente	  todas	  os	  despojos	  de	  Jericó	  para	  Deus.	  Acã	  
foi	  exposto	  como	  culpado	  e	  o	  tesouro	  foi	  encontrado	  enterrado	  de	  baixo	  de	  sua	  
tenda.	  Ele	  foi	  morto	  para	  purificar	  a	  comunidade	  do	  seu	  erro.	  
	  
Método	  de	  Estudo	  e	  Questões:	  
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Uma	  maneira	  de	  estudar	  essa	  passagem	  é	  dividir	  a	  classe	  em	  pequenos	  grupos	  para	  
lê-‐la	  e	  discuti-‐la	  com	  as	  seguintes	  perguntas	  fornecidas	  para	  guiar	  o	  estudo.	  Separe	  
40	  minutos	  para	  que	  os	  grupos	  trabalhem.	  Então	  convide	  um	  grupo	  para	  relatar	  o	  
que	  aprendeu.	  Peça	  aos	  outros	  grupos	  para	  não	  recontar	  a	  história,	  mas	  apenas	  
compartilhar	  sua	  compreensão	  da	  passagem.	  Quando	  todos	  os	  grupos	  tiverem	  
terminado,	  o	  líder	  pode	  completar	  com	  algum	  ponto	  que	  tenha	  sido	  esquecido,	  
fazendo	  um	  sumário	  da	  discussão	  na	  conclusão.	  
	  
Perguntas	  para	  os	  grupos	  usarem	  no	  	  estudo:	  
	  

Sobre	  o	  que	  é	  o	  conflito?	  Qual	  é	  a	  questão	  imediata?	  Quais	  as	  preocupações	  
fundamentais	  ou	  mais	  profundas	  para	  ambos	  os	  lados?	  
	  
Que	  fatores	  fazem	  o	  conflito	  agravar-‐se?	  O	  que	  os	  Israelitas	  sob	  a	  liderança	  de	  
Finéias	  fazem	  que	  ajuda	  na	  resolução?	  O	  que	  Finéias	  diz	  ou	  faz	  que	  pode	  não	  
ter	  sido	  tão	  útil	  na	  resolução	  do	  problema?	  
	  
O	  que	  os	  rubenitas,	  os	  gaditas	  e	  metade	  da	  tribo	  de	  Manassés	  (as	  tribos	  
orientais)	  fazem	  que	  é	  de	  alguma	  ajuda?	  O	  que	  eles	  fazem	  que	  não	  é	  muito	  
útil	  na	  resolução	  do	  conflito?	  
	  
Que	  dinâmicas	  trabalharam	  rumo	  à	  reconciliação?	  Qual	  foi	  a	  solução?	  Como	  
ela	  foi	  alcançada?	  Como	  a	  solução	  foi	  recebida	  pelas	  partes	  envolvidas	  no	  
conflito?	  O	  que	  as	  partes	  envolvidas	  no	  conflito	  fizeram	  para	  tornarem	  seu	  
acordo	  formal?	  

	  
Outra	  forma	  de	  organizar	  o	  estudo	  seria	  tendo	  três	  grupos	  realizando	  o	  estudo,	  cada	  
um	  com	  um	  foco	  e	  tarefa	  diferente.	  O	  primeiro	  grupo	  se	  	  identificaria	  com	  as	  tribos	  
do	  oriente	  (Rúben,	  Gade	  e	  metade	  da	  tribo	  de	  Manassés).	  O	  segundo	  grupo	  se	  
identificaria	  com	  as	  tribos	  ocidentais	  (sob	  a	  lideranca	  de	  Finéias).	  Esses	  grupos	  	  
estudariam	  a	  narrativa	  com	  o	  particular	  ponto	  de	  vista	  de	  suas	  respectivas	  tribos.	  
Eles	  precisariam	  descobrir:	  quais	  eram	  as	  preocupações,	  os	  medos	  e	  os	  pontos	  de	  
vista	  de	  suas	  tribos?	  Como	  é	  que	  suas	  tribos	  articularam	  suas	  posições	  e	  
necessidades?	  Cada	  grupo	  selecionaria	  um	  porta-‐voz	  que	  os	  representaria	  numa	  
dramatização.	  	  
	  
O	  terceiro	  grupo	  funcionaria	  como	  um	  grupo	  mediador.	  Eles	  estudariam	  as	  
dinâmicas	  entre	  os	  grupos	  tentando	  identificar	  onde	  os	  pontos	  em	  comum	  podem	  
estar.	  Eles	  selecionariam	  um	  membro	  do	  grupo	  para	  ser	  o	  mediador	  entre	  os	  grupos	  
durante	  a	  representação.	  
	  
Dê	  aos	  grupos	  30	  minutos	  para	  lerem	  a	  passagem	  e	  se	  prepararem	  para	  seus	  papéis.	  
Então	  convide	  os	  representantes	  para	  o	  centro	  ou	  frente	  da	  sala	  para	  interpretar	  seu	  
papel.	  O	  mediador	  irá	  intermediar	  a	  conversa	  entre	  os	  grupos,	  convidando	  cada	  lado	  
a	  contar	  sua	  história.	  O	  mediador	  deve	  ajudar	  cada	  grupo	  a	  identificar	  seus	  
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interesses,	  preocupações	  e	  necessidades,	  assistindo	  ambos	  os	  grupos	  na	  tentativa	  de	  
achar	  pontos	  comuns	  de	  interesse.	  Então	  o	  mediador	  tentará	  ajudá-‐los	  a	  chegar	  a	  
um	  acordo	  que	  atenda	  aos	  interesses	  e	  responda	  às	  necessidades	  de	  ambas	  as	  
partes.	  Essa	  seria	  uma	  solução	  “Vencer/Vencer”.	  
	  
Seguindo	  com	  a	  encenação,	  peça	  para	  a	  sala	  inteira	  comparar	  a	  solução	  dada	  na	  peça	  
com	  a	  solução	  encontrada	  na	  história	  bíblica.	  Que	  interesses	  de	  cada	  parte	  foram	  
supridos	  pelas	  soluções	  encontradas?	  
	  
Termine	  a	  sessão	  convidando	  os	  membros	  a	  formar	  grupos	  de	  dois	  ou	  três.	  Convide-‐
os	  a	  colocar	  a	  lição	  em	  prática	  refletindo	  sobre	  um	  conflito	  atual	  que	  eles	  têm	  com	  
alguém	  em	  que	  ainda	  não	  tenham	  exposto	  claramente	  um	  medo	  ou	  preocupação	  que	  
têm.	  Peça	  aos	  participantes	  para	  exprimir	  da	  forma	  mais	  nítida	  possível	  seus	  medos	  
e	  preocupações.	  Então	  o	  resto	  do	  grupo	  pode	  convidar	  a	  pessoa	  que	  está	  falando,	  se	  
quiserem	  ir	  um	  pouco	  mais	  fundo,	  a	  pensar	  se	  existe	  algo	  por	  trás	  desse	  medo	  ou	  
preocupação	  que	  pode	  trazer	  mais	  entendimento	  sobre	  o	  que	  está	  em	  jogo	  em	  seus	  
conflitos.	  
	  
Pontos	  importantes:	  
	  

*É	  muito	  fácil	  projetar	  nos	  outros	  nossos	  medos,	  mas	  essas	  projeções	  podem	  
não	  ter	  base	  alguma	  na	  realidade.	  Os	  orientais	  projetavam	  seus	  medos	  de	  que	  
no	  fim	  das	  contas	  os	  ocidentais	  os	  excluiriam	  da	  comunidade	  de	  Israel	  por	  
causa	  da	  fronteira	  natural	  do	  rio	  Jordão.	  Os	  ocidentais	  projetavam	  seu	  medo	  
do	  julgamento	  de	  Deus	  pelo	  comportamento	  contra	  a	  Aliança	  por	  parte	  dos	  
orientais.	  Nenhum	  dos	  lados	  verificou	  suas	  projeções	  tentando	  se	  comunicar	  
com	  o	  outro	  grupo	  antes	  de	  agir	  com	  seus	  medos.	  Os	  do	  oriente	  construíram	  
um	  altar	  sem	  antes	  conversarem	  com	  os	  ocidentais	  sobre	  seus	  medos	  ou	  
proverem	  uma	  interpretação	  para	  os	  seus	  atos.	  Os	  ocidentais	  mobilizaram-‐se	  
para	  guerra	  sem	  antes	  conversarem	  com	  os	  orientais	  sobre	  o	  que	  sua	  ação	  de	  
construir	  o	  altar	  significou.	  Sabiamente,	  Finéias	  começou	  a	  conversar	  antes	  
que	  a	  guerra	  comessasse.	  Para	  Guardar:	  Comunique-‐se	  primeiro	  para	  
verificar	  se	  suas	  projeções	  e	  medos	  estão	  corretos!	  

	  
*Alguns	  problemas	  de	  comunicação	  surgem	  na	  narrativa:	  
-‐	  É	  importante	  identificar	  e	  compartilhar	  seus	  medos	  e	  preocupações,	  
como	  Finéias	  fez	  ao	  compartilhar	  sua	  preocupação	  sobre	  como	  a	  infidelidade	  
a	  Deus	  traria	  julgamento	  sobre	  toda	  a	  comunidade.	  
-‐	  Entretanto,	  Finéias	  iniciou	  com	  uma	  linguagem	  muito	  acusatória	  (ver	  
versículo	  16).	  “Você”	  –	  uma	  linguagem	  acusatória	  pode	  estimular	  uma	  
resposta	  defensiva.	  “Eu”	  –	  uma	  linguagem	  em	  que	  a	  pessoa	  compartilha	  
claramente	  seus	  medos,	  preocupações	  ou	  magoas,	  abre	  a	  oportunidade	  
de	  uma	  comunicação	  maior	  entre	  os	  lados.	  O	  uso	  de	  	  “Eu”	  na	  linguagem	  
faz	  um	  convite	  ao	  esclarecimento,	  honestidade	  e	  a	  oportunidade	  de	  procurar	  
soluções	  ao	  invés	  de	  estimular	  a	  defensiva	  que	  mantêm	  as	  partes	  afastadas.	  
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-‐	  Uma	  proposta	  especifica	  que	  ofereça	  algo	  ao	  outro	  lado	  (como	  a	  feita	  
por	  Finéias	  no	  versículo	  19)	  pode	  abrir	  a	  discussão	  para	  uma	  solução	  
mutuamente	  aceitável	  e	  realizável.	  
-‐	  Esclareça	  os	  motivos	  (como	  as	  tribos	  orientais	  fizeram	  nos	  versículos	  24-‐
27)	  para	  que	  o	  outro	  lado	  possa	  entender	  os	  pensamentos	  e	  
sentimentos	  por	  trás	  das	  ações	  tomadas.	  

	  
*Tome	  medidas	  de	  continuidade	  da	  ação	  para	  tornar	  o	  acordo	  formal	  e	  
amplamente	  compreendido	  (como	  foi	  relatar	  para	  o	  restante	  de	  Israel	  o	  
que	  aconteceu	  e	  nomear	  o	  altar	  “Testemunho”	  –	  ver	  versículos	  32-‐34).	  
	  
*Na	  maioria	  dos	  conflitos	  as	  partes	  	  opostas	  acham	  que	  um	  lado	  precisa	  
vencer	  e	  o	  outro	  perder.	  Essa	  é	  a	  abordagem	  	  chamada	  “Vencer/Perder”	  da	  
solução.	  	  Através	  do	  processo	  de	  comunicação	  dos	  interesses	  e	  necessidades	  
de	  cada	  parte	  e	  da	  procura	  dos	  pontos	  em	  comum,	  uma	  solução	  
“Vencer/Vencer”	  pode	  ser	  freqüentemente	  encontrada.	  Ambos	  os	  grupos	  
podem	  experimentar	  a	  “vitória”,	  mas	  sem	  o	  preço	  de	  ter	  o	  outro	  lado	  
perdendo.	  Nessa	  narrativa,	  as	  tribos	  orientais	  puderam	  ter	  um	  	  monumento	  
físico	  para	  indicar	  seus	  vínculos	  com	  o	  povo	  hebreu	  no	  lado	  ocidental	  do	  
Jordão.	  As	  tribos	  ocidentais	  estavam	  convictas	  da	  fidelidade	  religiosa	  de	  toda	  
a	  comunidade,	  incluindo	  os	  que	  estavam	  no	  lado	  oriental	  do	  Jordão.	  Para	  
Guardar:	  busque	  por	  uma	  solução	  	  “Vencer/Vencer”.	  Isso	  deixará	  todos	  
com	  um	  sentimento	  muito	  melhor	  sobre	  a	  resolução	  do	  conflito	  do	  que	  
com	  uma	  solução	  em	  que	  um	  dos	  lados	  perde.	  

	  

Sessão	  6	  

Um	  Mediador	  Ousado	  
	  
Texto:	  1	  Samuel	  25.1-‐35	  
	  
Texto	  de	  Apoio:	  
	  
Davi	  estava	  vivendo	  a	  vida	  de	  um	  fugitivo	  no	  deserto,	  pois	  o	  rei	  Saul	  estava	  tentando	  
matá-‐lo.	  Davi	  reuniu	  um	  bando	  de	  guerreiros	  e	  foragidos.	  Eles	  sobrevivam	  com	  o	  
que	  colhiam,	  pediam	  ou	  saqueavam.	  	  
	  
Método	  de	  Estudo	  e	  Questões:	  
	  
Divida	  a	  sala	  em	  pequenos	  grupos	  para	  ler	  e	  discutir	  a	  passagem	  com	  as	  perguntas	  a	  
seguir	  oferecidas	  para	  orientar	  o	  estudo.	  Dê	  30	  minutos	  para	  cada	  grupo	  trabalhar.	  
Então	  convide	  um	  grupo	  para	  relatar	  o	  que	  aprendeu.	  Peça	  aos	  outros	  grupos	  para	  
não	  repetir	  a	  história	  inteira,	  mas	  compartilhar	  os	  pontos	  que	  lhes	  chamaram	  
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atenção	  na	  passagem.	  Quando	  todos	  os	  grupos	  tiverem	  terminado,	  o	  líder	  pode	  
completar	  com	  algo	  que	  tenha	  sido	  esquecido,	  	  ou	  fornecer	  um	  resumo,	  concluindo.	  
	  
Perguntas	  para	  os	  grupos	  usarem	  no	  estudo:	  
	  

Liste	  os	  personagens	  principais	  da	  história.	  Que	  comportamentos	  cada	  um	  
desses	  personagens	  ou	  grupos	  mostrou?	  
	  
Quais	  os	  problemas	  e	  preocupações	  de	  cada	  lado	  no	  conflito?	  O	  que	  os	  
diversos	  personagens	  fizeram	  para	  estimular	  o	  conflito?	  
	  
Quem	  agiu	  para	  mover	  o	  conflito	  na	  direção	  de	  uma	  conclusão	  pacifica?	  Como	  
suas	  ações	  mudaram	  o	  comportamento	  dos	  outros?	  
	  
Quem	  lucrou	  o	  que	  com	  a	  negociação?	  Quem	  ganhou	  o	  que	  na	  resolução?	  

	  
Como	  abordagem	  alternativa,	  um	  grupo	  poderia	  receber	  a	  passagem	  no	  inicio	  e	  
preparar	  uma	  curta	  apresentação	  sobre	  a	  história.	  Depois	  de	  ter	  a	  história	  
dramatizada,	  o	  professor	  pode	  fazer	  perguntas	  ao	  restante	  do	  grupo.	  
	  
Peça	  ao	  grupo	  para	  identificar	  o	  número	  de	  situações	  ou	  relacionamentos	  onde	  
conflitos	  geralmente	  surgem,	  como:	  	  entre	  marido	  e	  mulher,	  parentes,	  estudantes,	  
crianças	  brincando	  na	  vizinhança,	  colegas	  de	  trabalho,	  empregados	  e	  chefes,	  
vendedor	  e	  comprador,	  oficiais	  do	  governo	  e	  cidadãos.	  Em	  cada	  uma	  dessas	  
situações,	  quem	  pode	  ser	  requisitado	  como	  ajuda	  mediadora	  de	  maneira	  formal?	  Há	  
alguém	  que	  pode	  ser	  um	  mediador	  informal?	  Que	  tipo	  de	  qualificações	  esse	  
mediador	  precisaria	  ter?	  
	  
Convide	  um	  membro	  da	  sala	  para	  compartilhar	  uma	  experiência	  em	  que	  eles	  
mediaram	  um	  conflito.	  Depois	  que	  a	  história	  for	  contada,	  peça	  para	  o	  grupo	  
identificar	  os	  pontos	  de	  oportunidade	  para	  ajudar	  as	  partes	  a	  se	  moverem	  rumo	  à	  
resolução.	  Identifique	  também	  as	  qualidades	  exibidas	  pelo	  mediador	  que	  ajudou	  o	  
processo.	  
	  
Pontos	  importantes:	  
	  
*O	  jovem	  servo	  nos	  versículos	  14-‐17	  exerceu	  uma	  pequena,	  mas	  muito	  importante,	  
função	  na	  resolução	  desse	  conflito.	  Ele	  não	  estava	  numa	  posição	  que	  afetaria	  
nenhuma	  das	  partes	  principais	  do	  conflito,	  Nabal	  ou	  Davi.	  Mas	  ele	  sabia	  que	  Abigail	  
como	  uma	  pessoa	  sábia	  teria	  acesso	  às	  pessoas	  envolvidas.	  	  Embora	  ele	  pudesse	  
fazer	  muito	  pouco,	  ele	  fez	  o	  que	  era	  capaz	  de	  fazer.	  Para	  Guardar:	  Faça	  o	  que	  você	  
puder	  para	  ajudar	  a	  mover	  um	  conflito	  numa	  direção	  positiva.	  
	  
*Abigail	  sabiamente	  colocou-‐se	  na	  perspectiva	  e	  interesses	  de	  Davi	  para	  mostrá-‐lo	  
sua	  própria	  necessidade	  de	  uma	  solução	  pacifica	  para	  o	  conflito	  (ver	  versículos	  30-‐
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31).	  Ela	  lhe	  mostrou	  que	  ele	  se	  daria	  melhor	  no	  futuro	  como	  rei	  se	  não	  tivesse	  
massacres	  escritos	  na	  sua	  história	  política.	  Para	  Guardar:	  	  Para	  chegar	  a	  uma	  
resolução	  pode	  ser	  de	  ajuda	  entrar	  na	  perspectiva,	  necessidade	  e	  valores	  da	  
outra	  parte	  envolvida	  para	  moldar	  uma	  solução	  que	  funcione	  dentro	  da	  
perspectiva	  e	  interesses	  da	  outra	  parte.	  
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Sessão	  7	  
	  
Conflitos	  sobre	  valores	  religiosos	  
	   	  
Texto:	  Atos	  15.	  1-‐35	  
	  
Texto	  de	  apoio:	  
	  
Os	  primeiros	  cristãos	  eram	  todos	  judeus	  ou	  gentios	  convertidos	  ao	  judaísmo	  que	  se	  
tornaram	  seguidores	  de	  Jesus.	  Com	  a	  difusão	  do	  evangelho,	  mais	  e	  mais	  gentios	  se	  
tornaram	  seguidores	  de	  Cristo,	  principalmente	  quando	  a	  jornada	  missionária	  de	  
Paulo	  e	  Barnabé	  foi	  lançada	  a	  partir	  da	  congregação	  multicultural	  de	  Antioquia.	  A	  
questão	  então	  surgiu:	  um	  gentil	  tem	  que	  se	  tornar	  um	  judeu	  religioso	  para	  tornar-‐se	  
cristão?	  O	  cristianismo	  é	  um	  ramo	  do	  judaísmo	  ou	  uma	  nova	  fé	  que	  transcende	  a	  
divisão	  entre	  judeus	  e	  gentios?	  Quais	  são	  os	  padrões	  religiosos	  ou	  éticos	  que	  
definem	  a	  nova	  fé?	  Circuncisão	  dos	  homens	  era	  o	  ritual	  que	  marcava	  a	  entrada	  na	  
comunidade	  religiosa	  judaica,	  por	  isso	  o	  foco	  da	  discussão	  era	  se	  exigiriam	  isso	  ou	  
não	  dos	  novos	  convertidos	  gentios	  de	  sexo	  masculino.	  Essas	  eram	  as	  perguntas	  que	  
os	  lideres	  da	  igreja	  primitiva	  estavam	  ponderando	  quando	  congregaram	  para	  uma	  
reunião	  do	  concílio	  registrada	  em	  Atos	  15.	  
	  
Os	  fariseus	  são	  mencionados	  no	  versículo	  5,	  mas	  eles	  são	  identificados	  
especificamente	  como	  “crentes”.	  Estes	  eram	  seguidores	  das	  tradições	  legais	  dos	  
fariseus	  que	  se	  tornaram	  seguidores	  de	  Jesus	  (ver	  Nicodemos	  em	  João	  3	  como	  
exemplo).	  Eles	  tinham	  uma	  visão	  muito	  elevada	  da	  Lei	  de	  Moises	  e	  opinaram	  que	  
circuncisão	  era	  necessário	  para	  todos	  os	  convertidos	  do	  sexo	  masculino.	  
	  
	  Nos	  versículos	  7-‐11,	  Pedro	  conta	  a	  história	  que	  será	  contada	  com	  mais	  detalhes	  em	  
Atos	  10.1-‐11.18	  em	  que	  o	  gentio	  Cornélio	  e	  sua	  família	  se	  tornam	  cristãos.	  Eles	  
receberam	  imediatamente	  o	  Espírito	  Santo	  assim	  como	  os	  apóstolos	  e	  os	  outros	  
discípulos	  no	  dia	  de	  Pentecostes.	  A	  história	  de	  Cornélio	  é	  um	  evento	  fundamental	  
para	  a	  igreja	  primitiva	  e	  é	  recontada	  muitas	  vezes	  durante	  o	  livro	  de	  Atos.	  
	  
Método	  de	  Estudo	  e	  Questões:	  
	  
Divida	  a	  sala	  em	  pequenos	  grupos	  para	  ler	  e	  discutir	  a	  passagem	  com	  as	  perguntas	  a	  
seguir	  fornecidas	  para	  dirigir	  o	  estudo.	  Dê	  30	  minutos	  para	  cada	  grupo	  trabalhar.	  
Então	  convide	  um	  grupo	  para	  relatar	  o	  que	  aprendeu.	  Peça	  aos	  outros	  grupos	  para	  
não	  repetirem	  a	  história	  inteira,	  mas	  apenas	  compartilharem	  os	  pontos	  que	  lhes	  
chamou	  atenção	  na	  passagem.	  Quando	  todos	  os	  grupos	  tiverem	  terminado,	  o	  líder	  
pode	  completar	  com	  algo	  que	  foi	  esquecido	  ou	  fornecer	  um	  resumo,	  concluindo.	  
	  
Perguntas	  para	  os	  grupos	  usarem	  no	  estudo:	  
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Sobre	  o	  que	  é	  o	  conflito?	  Qual	  é	  o	  conflito	  imediato?	  Quais	  as	  preocupações	  
fundamentais	  ou	  mais	  profundas	  para	  ambos	  os	  lados?	  Identifique	  as	  partes	  
envolvidas	  no	  conflito.	  (o	  professor	  pode	  decidir	  compartilhar	  ou	  não	  a	  
informação	  no	  texto	  de	  apoio	  relacionada	  ao	  problema	  da	  circuncisão	  na	  igreja	  
primitiva,	  dependendo	  da	  profundidade	  do	  conhecimento	  bíblico	  do	  grupo.)	  
	  
Como	  o	  conflito	  chega	  ao	  ponto	  de	  ser	  discutido?	  Quais	  são	  alguns	  possíveis	  
fatos	  que	  trouxeram	  isso	  a	  esse	  ponto?	  
	  
O	  que	  foi	  levado	  em	  consideração	  na	  tentativa	  de	  resolver	  o	  conflito?	  	  Que	  
dinâmicas	  trabalharam	  ajudando	  a	  encontrar	  uma	  solução?	  
	  
A	  que	  solução	  se	  chegou?	  Como	  os	  participantes	  do	  conflito	  agiram	  no	  que	  
concerne	  a	  solução?	  

	  
Pontos	  importantes:	  
	  
O	  ponto	  decisivo	  no	  debate	  foi	  a	  história	  de	  Cornélio	  contada	  por	  Pedro	  e	  depois	  
Paulo	  e	  Barnabé	  contando	  as	  histórias	  de	  suas	  jornadas	  missionárias.	  Antes	  disso	  
houve	  “muito	  debate”	  (ver	  versículo	  7).	  Nos	  conflitos	  sobre	  valores	  e	  teologia	  é	  
muito	  difícil	  para	  qualquer	  dos	  lados	  convencer	  o	  outro	  pela	  própria	  força	  dos	  
argumentos	  ou	  meramente	  citando	  textos	  bíblicos.	  Tais	  argumentos	  tendem	  a	  ir	  
adiante,	  sem	  solução,	  algumas	  vezes	  se	  tornando	  bem	  destrutivos.	  Histórias	  
pessoais	  podem	  mudar	  inteiramente	  a	  atmosfera	  das	  discussões.	  Histórias	  movem	  a	  
discussão	  para	  fora	  do	  domínio	  teórico	  e	  para	  dentro	  da	  complexa	  realidade	  de	  
nossas	  vidas.	  Há	  uma	  diferença	  na	  maneira	  como	  a	  verdade	  é	  vista	  e	  ouvida	  em	  
histórias,	  algo	  que	  é	  mais	  fácil	  de	  perceber	  e	  respeitar	  mesmo	  que	  a	  história	  venha	  
de	  um	  contexto	  bem	  diferente	  na	  vida	  do	  que	  aquele	  em	  que	  o	  ouvinte	  está.	  
Histórias	  criam	  pontos	  comuns	  de	  contato	  em	  nossa	  humanidade.	  Nesse	  caso,	  
ajudam	  a	  encontrar	  Deus	  agindo	  de	  maneira	  não	  esperada	  nas	  estruturas	  teóricas	  
que	  as	  pessoas	  estavam	  esperando.	  Para	  Guardar:	  Use	  histórias	  de	  pessoas	  para	  
ajudar	  pessoas	  em	  conflito	  a	  se	  entenderem,	  crescerem	  e	  terem	  respeito	  um	  
pelo	  outro	  mesmo	  que	  tenham	  diferenças	  profundas,	  e	  a	  abrir	  novas	  formas	  
de	  pensar	  que	  as	  ajudem	  a	  apreender	  a	  verdade	  revelada	  na	  narrativa.	  	  
	  
*Depois	  que	  chegaram	  a	  um	  acordo,	  o	  concílio	  formalizou	  seu	  acordo	  através	  de	  
uma	  carta	  que	  foi	  enviada	  por	  meio	  de	  dois	  representantes	  às	  igrejas	  gentílicas	  
(versículos	  22-‐31).	  Quando	  se	  chega	  à	  resolução	  de	  um	  conflito	  é	  importante	  	  achar-‐
se	  uma	  maneira	  de	  formalizar	  o	  acordo.	  Um	  acordo	  escrito	  pode	  ser	  útil	  para	  que	  
todos	  saibam	  o	  que	  foi	  combinado.	  Para	  Guardar:	  Formalize	  acordos.	  
	  
*Embora	  a	  circuncisão	  não	  tenha	  mais	  sido	  requerida	  dos	  homens	  gentios	  
convertidos,	  o	  concílio	  exigiu	  que	  os	  convertidos	  mantivessem	  os	  padrões	  de	  
moralidade	  sexual,	  se	  abstendo	  também	  	  “de	  sangue”	  (isso	  refere-‐se	  a	  não	  cometer	  
assassinatos	  ou	  não	  comer	  carne	  impropriamente	  morta?	  A	  maioria	  dos	  estudiosos	  
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acreditam	  que	  a	  frase	  se	  refere	  a	  manter	  algumas	  leis	  judaicas	  referentes	  a	  
alimentação),	  e	  não	  participarem	  de	  idolatrias	  ao	  comer	  carne	  oferecida	  a	  ídolos.	  Se	  
esses	  são	  os	  principais	  padrões	  morais	  estabelecidos	  pela	  igreja	  primitiva	  para	  
mostrarem	  a	  fé,	  mesmo	  no	  Novo	  Testamento	  nós	  encontramos	  uma	  discussão	  
iniciada	  a	  respeito	  do	  significado	  de	  tais	  padrões.	  Em	  Romanos	  14	  e	  I	  Coríntios	  8	  o	  
problema	  é	  explorado	  pelo	  apóstolo	  Paulo	  de	  uma	  forma	  que	  mostra	  algumas	  das	  
complexidades	  na	  vivência	  das	  crenças	  teológicas	  numa	  cultura	  específica.	  Em	  
culturas	  em	  que	  não	  existem	  ídolos	  religiosos	  materiais,	  esse	  problema	  não	  tem	  
nenhuma	  relevância.	  Fidelidade	  a	  Cristo	  seria	  vista	  em	  outros	  assuntos	  éticos.	  O	  
detalhe	  a	  ser	  notado	  aqui	  é	  que	  em	  muitos	  conflitos	  um	  acordo	  pode	  funcionar	  por	  
certo	  tempo.	  Mas	  o	  aprofundamento	  das	  experiências	  e	  pensamentos	  no	  decorrer	  
do	  tempo	  podem	  requerer	  uma	  revisão	  do	  que	  está	  por	  trás	  do	  acordo	  ou	  até	  
mesmo	  do	  próprio	  acordo.	  Uma	  mudança	  no	  contexto	  cultural	  ou	  no	  
desenvolvimento	  das	  variadas	  histórias	  pode	  não	  interferir	  em	  problemas	  antigos,	  
mas	  fazer	  surgir	  novos	  problemas	  graves	  que	  serão	  tópicos	  de	  novas	  discussões	  e	  
debates.	  Para	  Guardar:	  Soluções	  para	  muitos	  conflitos	  são	  passos	  num	  
caminho	  longo	  que	  podem	  precisar	  ser	  retrabalhados	  mais	  tarde	  à	  luz	  de	  
novos	  acontecimentos.	  
	  
Sessão	  8	  
	  
Encontrando	  uma	  solução	  Vencer/Vencer	  
	  
Texto:	  Números	  32.1-‐33	  
	  
	  Texto	  de	  apoio:	  
	  
O	  povo	  de	  Israel	  tinha	  terminado	  seus	  40	  anos	  de	  caminhada	  pelo	  deserto	  após	  ter	  
deixado	  o	  Egito.	  Eles	  estavam	  se	  aproximando	  de	  Canaã	  pelo	  leste,	  chegando	  ao	  rio	  
Jordão.	  Em	  Números	  21	  conta-‐se	  a	  história	  da	  derrota	  dos	  reis	  amorreus,	  Seom	  e	  
Ogue,	  que	  governavam	  o	  lado	  leste	  do	  Jordão.	  Essa	  região	  estava	  sob	  controle	  
israelita	  quando	  eles	  se	  preparam	  para	  iniciar	  a	  invasão	  de	  Canaã.	  
	  
Método	  de	  Estudo	  e	  Questões:	  
	  
Divida	  a	  sala	  em	  pequenos	  grupos	  para	  ler	  e	  discutir	  a	  passagem	  com	  as	  perguntas	  a	  
seguir	  fornecidas	  para	  orientar	  o	  estudo.	  Dê	  30	  minutos	  para	  o	  grupo	  trabalhar	  
junto.	  Então	  convide	  um	  grupo	  para	  relatar	  o	  que	  aprendeu.	  Peça	  aos	  outros	  grupos	  
para	  não	  repetirem	  a	  história	  inteira,	  mas	  apenas	  compartilharem	  os	  pontos	  que	  
lhes	  chamou	  atenção	  na	  passagem.	  Quando	  todos	  os	  grupos	  tiverem	  terminado,	  o	  
líder	  pode	  completar	  com	  algo	  que	  não	  foi	  dito	  ou	  fornecer	  um	  resumo,	  concluindo.	  
	  
Perguntas	  para	  os	  grupos	  usarem	  no	  estudo:	  
	  
	   Quais	  são	  as	  duas	  partes	  no	  conflito?	  
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Quais	  as	  necessidades	  e	  interesses	  de	  cada	  grupo?	  Quais	  os	  medos	  que	  
podem	  afetar	  as	  preocupações	  e	  percepções	  de	  cada	  grupo?	  

	  
A	  que	  solução	  se	  chegou?	  Como	  a	  solução	  responde	  às	  necessidades	  e	  
interesses	  de	  ambos	  os	  grupos?	  O	  que	  você	  acha	  que	  contribuiu	  para	  se	  
chegar	  a	  uma	  solução	  aceitável?	  

	  
Pontos	  Importantes:	  
	  
*Muitos	  conflitos	  se	  tornam	  competitivos:	  para	  um	  lado	  ganhar	  o	  outro	  deve	  perder.	  
Inicialmente,	  as	  posições	  dos	  rubenitas	  e	  gaditas,	  de	  um	  lado,	  e	  de	  Moises,	  do	  outro,	  
eram	  opostas.	  Olhando	  as	  necessidades	  e	  interesses	  de	  ambos	  os	  grupos	  (os	  
rubenitas	  e	  gaditas,	  ter	  uma	  boa	  área	  de	  pastoreio	  para	  seu	  gado,	  e	  o	  restante	  das	  
tribos,	  ter	  suporte	  militar	  total	  para	  invasão)	  uma	  solução	  foi	  encontrada	  em	  que	  
ambos	  os	  lados	  receberam	  o	  que	  queriam.	  Essa	  é	  a	  chamada	  “solução	  
vencer/vencer”.	  A	  solução	  não	  estava	  presente	  em	  nenhuma	  das	  posições	  
declaradas	  no	  inicio,	  mas	  ela	  emergiu	  uma	  vez	  que	  as	  necessidades	  e	  interesses	  
foram	  claramente	  identificados.	  Para	  Guardar:	  procure	  a	  solução	  vencer-‐vencer	  
que	  vá	  ao	  encontro	  das	  necessidades	  e	  interesses	  de	  todos	  as	  partes	  
envolvidas	  no	  conflito.	  
*Moises	  afirmou	  uma	  opinião	  muito	  severa	  sobre	  os	  rubenitas	  e	  gaditas	  no	  inicio	  
(versículo	  14).	  Os	  rubenitas	  e	  gaditas,	  por	  sua	  vez,	  responderam	  com	  uma	  sugestão	  
específica	  que	  levava	  em	  consideração	  os	  interesses	  levantados	  por	  Moises.	  Para	  
Guardar:	  reconhecer	  e	  assegurar	  os	  interesses	  válidos	  do	  outro	  lado	  pode	  
ajudar	  na	  elaboração	  de	  uma	  solução	  aceitável.	  
	  

Sessão	  9	  

	  
Quando	  as	  Coisas	  Não	  Funcionam	  
	  
Texto:	  Atos	  15.36-‐41	  
	  
Texto	  de	  apoio:	  
	  
Paulo,	  antes	  conhecido	  como	  Saulo,	  e	  Barnabé	  tinham	  estado	  juntos	  no	  ministério	  
em	  Antioquia	  (Atos	  11.25-‐26).	  De	  Antioquia	  eles	  foram	  enviados	  juntos	  numa	  
jornada	  missionária	  (atos	  13.1-‐3).	  Um	  jovem	  chamado	  João	  Marcos	  os	  acompanhou	  
(Atos	  13.5),	  mas	  ele	  os	  deixou	  e	  voltou	  mais	  cedo	  para	  casa	  (Atos	  13.13).	  O	  motivo	  
da	  retirada	  de	  João	  não	  é	  dado.	  
	  
Paulo	  e	  Barnabé	  estão	  voltando	  do	  concílio	  de	  Jerusalém,	  onde	  seu	  ministério	  aos	  
gentios	  é	  reafirmado	  por	  toda	  a	  igreja.	  
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Método	  de	  Estudo	  e	  Questões:	  
	  
Divida	  a	  sala	  em	  três	  grupos.	  Um	  grupo	  lerá	  a	  passagem	  para	  entender	  o	  
posicionamento	  de	  Barnabé.	  O	  segundo	  grupo	  lerá	  a	  passagem	  para	  focar	  no	  
posicionamento	  de	  Paulo.	  O	  terceiro	  grupo	  tentará	  pensar	  sobre	  um	  papel	  que	  uma	  
terceira	  parte	  (pessoa	  ou	  grupo)	  poderia	  ter	  desempenhado.	  
	  
Para	  os	  grupos	  de	  Paulo	  e	  Barnabé	  essas	  perguntas	  podem	  ser	  úteis:	  
	  

Qual	  era	  a	  preocupação	  principal?	  Que	  valores	  mais	  profundos	  vocês	  acham	  
que	  tornaram	  os	  sentimentos	  tão	  intensos	  nesse	  conflito?	  

	  
Para	  o	  grupo	  do	  meio:	  
	  

Quais	  os	  valores	  e	  preocupações	  partilhados	  entre	  Paulo	  e	  Barnabé?	  Que	  
soluções	  poderiam	  ser	  possíveis	  que	  iriam	  ao	  encontro	  dos	  interesses	  de	  
ambos?	  Como	  tal	  solução	  pode	  ser	  apresentada	  para	  ser	  do	  interesse	  de	  
ambos	  os	  homens?	  

	  
Dê	  15	  minutos	  para	  estudo	  e	  discussão	  dentro	  dos	  grupos.	  Cada	  grupo	  irá	  selecionar	  
um	  representante	  para	  representar	  a	  cena.	  (o	  grupo	  de	  Barnabé	  também	  pode	  
selecionar	  alguém	  para	  ser	  João	  Marcos).	  Inicie	  a	  cena	  com	  Paulo	  e	  Barnabé	  
discutindo	  sobre	  saírem	  em	  outra	  viagem	  missionária,	  expondo	  seus	  
posicionamentos	  sobre	  João	  Marcos.	  Deixe-‐os	  discutir	  o	  assunto	  por	  alguns	  minutos.	  
Então	  convide	  a	  pessoa	  do	  terceiro	  grupo	  a	  entrar	  em	  cena	  e	  ver	  se	  ele	  ou	  ela	  pode	  
ajudá-‐los	  a	  encontrar	  uma	  solução.	  Deixe	  a	  cena	  continuar	  até	  que	  se	  perceba	  que	  a	  
energia	  criativa	  está	  diminuindo	  ou	  que	  os	  participantes	  não	  sabem	  mais	  o	  que	  fazer.	  
	  
Levante	  questões	  sobre	  a	  cena.	  Pergunte	  ao	  	  grupo	  todo	  o	  que	  aconteceu	  ali.	  
Identifique	  os	  posicionamentos	  	  tomados	  por	  Paulo	  e	  Barnabé	  no	  conflito.	  
Identifique	  os	  valores	  e	  preocupações	  básicos.	  Que	  tipo	  de	  papel	  a	  pessoa	  do	  
terceiro	  grupo	  desempenhou?	  Por	  exemplo,	  a	  pessoa	  foi	  firme	  e	  direta	  ou	  preferiu	  
fazer	  perguntas	  na	  tentativa	  de	  ajudar	  as	  partes	  a	  chegarem	  a	  uma	  solução	  por	  conta	  
própria?	  	  O	  que	  a	  pessoa	  do	  terceiro	  grupo	  fez	  que	  funcionou?	  O	  que	  não	  funcionou?	  
Quais	  foram	  as	  dificuldades	  identificadas	  em	  comum?	  Foi	  encontrada	  uma	  solução	  
aceitável	  para	  todos?	  
	  
Que	  lição	  o	  grupo	  vê	  emergir	  desse	  exercício?	  Como	  o	  processo	  visto	  nessa	  cena	  está	  
relacionado	  às	  nossas	  vidas?	  Convide	  os	  membros	  dos	  grupos	  a	  contarem	  a	  história	  
de	  alguém	  fazendo	  um	  papel	  de	  ajuda	  como	  intermediário	  num	  conflito	  que	  eles	  
vivenciaram.	  Depois	  de	  ouvir	  a	  história,	  peça	  para	  os	  membros	  da	  classe	  para	  
identificar	  atitudes,	  abordagens	  e	  ações	  tomadas	  pelo	  mediador	  que	  ajudou	  a	  mover	  
o	  conflito	  numa	  direção	  positiva.	  
	  



40	  
	  

Pontos	  Importantes:	  
	  
*A	  solução	  encontrada	  em	  Atos	  15.39,	  quando	  Paulo	  pega	  Silas	  e	  sai	  numa	  direção	  e	  
Barnabé	  pega	  João	  Marcos	  e	  segue	  em	  outra,	  pode	  ter	  sido	  um	  acordo	  trabalhado	  
para	  maximizar	  o	  trabalho	  missionário	  e	  desenvolver	  equipes	  missionárias	  
possíveis.	  Mas	  não	  há	  qualquer	  indicação	  nas	  Escrituras	  que	  nos	  diga	  se	  eles	  se	  
separaram	  de	  maneira	  conciliada	  ou	  não.	  A	  única	  declaração	  feita	  é	  que	  o	  conflito	  foi	  
um	  “grave”	  conflito.	  Para	  Guardar:	  uma	  separação	  respeitável	  pode	  ser	  a	  
melhor	  solução	  possível	  em	  alguns	  conflitos,	  embora	  uma	  separação	  possa	  
indicar	  também	  o	  fracasso	  da	  reconciliação.	  
	  
*Nós	  não	  sabemos	  o	  que	  aconteceu	  com	  Barnabé	  e	  João	  Marcos	  depois	  da	  história.	  
Evidentemente	  o	  jovem	  deixou	  de	  ser	  o	  jovem	  inseguro	  que	  Paulo	  tanto	  criticou,	  
provavelmente	  devido	  ao	  encorajamento	  e	  conselhos	  de	  Barnabé.	  João	  Marcos	  mais	  
tarde	  escreveu	  o	  Evangelho	  de	  Marcos.	  Mais	  adiante,	  Paulo	  já	  velho	  pede	  a	  Timóteo	  
para	  trazer	  Marcos	  com	  ele	  “porque	  ele	  é	  muito	  útil	  em	  meu	  ministério”	  (2	  Timóteo	  
4.11).	  Algo	  significante	  aconteceu	  para	  mudar	  a	  opinião	  de	  Paulo	  sobre	  Marcos.	  
Para	  Guardar:	  nós	  podemos	  ver	  ou	  experimentar	  um	  conflito	  num	  momento	  
especificamente	  desencorajador,	  mas	  esse	  pode	  não	  ser	  o	  fim	  da	  história!	  
Eventos	  mais	  adiante	  podem	  acontecer	  que	  podem	  mudar	  uma	  situação,	  de	  
uma	  experiência	  negativa	  para	  uma	  positiva	  para	  aqueles	  envolvidos.	  
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Seção	  3	  
	  

Centro	  e	  Margem	  

	  

Sessão	  10:	  Um	  Conflito	  em	  Cada	  Grupo	  (Atos	  6.1-‐7)	  

Sessão	  11:	  Descobrindo	  a	  Voz	  de	  Cada	  Um	  (Ester	  4.1-‐17)	  

Sessão	  12:	  Uma	  Mãe	  Angustiada,	  Irada,	  se	  Levanta	  (2	  Samuel	  21.1-‐14)	  

	  

	  

Sessão	  10	  

	  

Um	  conflito	  em	  Cada	  Grupo	  	  

	  

Texto:	  atos	  6.1-‐7	  

	  

Texto	  de	  apoio:	  

	  

Os	  capítulos	  iniciais	  de	  Atos	  descrevem	  a	  vida	  de	  uma	  jovem	  igreja	  depois	  de	  Jesus	  
ter	  subido	  aos	  Céus.	  O	  Espírito	  Santo	  veio	  sobre	  os	  discípulos	  no	  dia	  de	  Pentecostes,	  
como	  descrito	  em	  Atos	  2.	  	  Os	  seguidores	  de	  Jesus	  	  viveram	  um	  crescimento	  
numérico	  repentino.	  O	  grupo	  central	  era	  formado	  do	  povo	  judeu,	  que	  falava	  
aramaico,	  uma	  derivação	  do	  hebraico.	  Eles	  eram	  algumas	  vezes	  chamados	  de	  
“hebreus”.	  O	  grupo	  de	  recém	  chegados	  à	  comunidade	  incluía	  viajantes	  de	  regiões	  
distantes	  que	  tinham	  vindo	  a	  Jerusalém	  para	  peregrinação	  religiosa	  ou	  negócios.	  
Eles	  ouviram	  o	  evangelho	  no	  dia	  de	  Pentecostes	  ou	  pouco	  tempo	  de	  depois	  e	  se	  
tornaram	  seguidores	  de	  Jesus.	  Eles	  também	  eram	  judeus,	  mas	  faziam	  parte	  da	  
diáspora	  judaica,	  aqueles	  que	  foram	  dispersos	  através	  dos	  séculos	  após	  a	  queda	  de	  
Jerusalém,	  em	  586	  a.C.	  Eles	  se	  estabeleceram	  em	  muitas	  cidades	  pelo	  norte	  da	  África,	  
sul	  da	  Europa,	  Oriente	  Médio	  e	  Ásia	  oriental.	  Eles	  falavam	  grego	  como	  língua	  comum,	  
a	  língua	  cosmopolita	  da	  época.	  Em	  Jerusalém,	  esses	  judeus	  da	  diáspora	  que	  se	  
tornaram	  seguidores	  de	  Jesus	  eram	  chamados	  “Helenistas”,	  pois	  falavam	  grego.	  
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Após	  o	  Pentecostes,	  a	  nova	  comunidade	  	  começou	  a	  compartilhar	  seus	  bens	  e	  a	  
cuidar	  dos	  necessitados	  (Atos	  2.44-‐45	  e	  4.32-‐37).	  Muitos	  venderam	  suas	  terras	  ou	  
posses.	  O	  dinheiro	  era	  dado	  aos	  Apóstolos	  que	  então	  o	  distribuíam	  com	  aqueles	  que	  
tinham	  alguma	  necessidade.	  

	  

Método	  de	  Estudo	  e	  Questões:	  

	  

Antes	  de	  estudar	  a	  passagem,	  faça	  uma	  breve	  apresentação	  sobre	  	  grupo	  dominante	  
(centro)	  e	  grupo	  periférico	  (margem)	  –	  ver	  o	  primeiro	  ponto	  sob	  Pontos	  
importantes.	  1	  Se	  tiver	  tempo,	  você	  pode	  fazer	  o	  exercício	  a	  seguir	  para	  se	  preparar	  
para	  o	  estudo	  bíblico:	  

	  

Peça	  aos	  participantes	  para	  fecharem	  os	  olhos	  e	  se	  lembrarem	  de	  uma	  vez	  em	  
que	  se	  sentiram	  como	  se	  estivessem	  à	  margem	  de	  um	  grupo	  –	  eles	  
claramente	  não	  faziam	  parte	  do	  grupo	  em	  controle.	  Encoraje-‐os	  a	  lembrar	  o	  
que	  foi	  dito,	  as	  ações	  que	  foram	  tomadas.	  Como	  se	  sentiram?	  O	  que	  
responderam?	  Como	  os	  outros	  se	  portaram	  à	  sua	  resposta?	  Pergunte	  como	  o	  
grupo	  ou	  pessoa	  principal	  eram	  a	  partir	  de	  seu	  ponto	  de	  vista.	  Se	  eles	  
tivessem	  uma	  mensagem	  que	  pudesse	  ser	  passada	  à	  pessoa	  ou	  grupo,	  o	  que	  
eles	  diriam?	  

	  

Convide	  as	  pessoas	  a	  compartilharem	  suas	  respostas	  em	  grupos	  de	  três	  ou	  
quatro	  participantes	  por	  alguns	  minutos,	  sem	  contar	  a	  história	  toda,	  mas	  
contando	  como	  eles	  se	  sentiram	  estando	  de	  fora.	  Então	  junte	  as	  respostas	  de	  
toda	  a	  classe	  na	  ordem	  desses	  tópicos:	  como	  foi	  se	  sentir	  de	  fora,	  como	  era	  o	  
grupo	  dominante,	  e	  o	  que	  diriam	  ao	  grupo	  dominante	  na	  posição	  em	  que	  
estavam,	  à	  margem.	  	  

	  

Quando	  as	  respostas	  estiverem	  juntas	  em	  uma	  lista	  no	  quadro	  ou	  papel,	  diga	  
ao	  grupo	  que	  você	  tem	  algumas	  “más	  noticias”	  e	  algumas	  “boas	  notícias”	  para	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Nota	  de	  tradução:	  os	  termos	  mainstream	  e	  margin	  não	  são	  de	  fácil	  tradução.	  A	  idéia	  é	  que	  Mainstream,	  
que	  estamos	  traduzindo	  como	  Centro,	  é	  a	  parte	  do	  grupo	  que	  determina	  os	  valores,	  as	  regras	  e	  os	  
costumes	  que	  predominam	  no	  grupo	  maior.	  Os	  interesses	  do	  Centro	  são	  reconhecidos	  pelo	  grupo.	  O	  
Centro	  pode	  ser	  o	  grupo	  numericamente	  maior,	  mas	  não	  necessariamente.	  O	  Centro	  pode	  ser	  um	  grupo	  
numericamente	  minoritário,	  mas	  que	  determina	  a	  maneira	  como	  as	  coisas	  acontecem	  no	  grupo.	  As	  
Margens	  (margins)	  são	  indivíduos	  ou	  grupo	  que	  têm	  valores,	  costumes	  e	  maneiras	  de	  ser	  que	  são	  
alternativos	  em	  relação	  ao	  Centro.	  
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eles.	  As	  más	  notícias	  são	  que	  todos	  na	  sala,	  incluindo	  o	  professor,	  são	  tudo	  
aquilo	  que	  disseram	  sobre	  o	  grupo	  dominante.	  Nós	  todos	  fazemos	  parte	  do	  
grupo	  dominante	  em	  algum	  momento,	  e	  é	  assim	  que	  os	  que	  estão	  nos	  grupos	  
periféricos	  nos	  vêem	  quando	  estamos	  no	  Centro.	  Entretanto,	  as	  boas	  notícias	  
são	  que	  todos	  nós	  podemos	  expressar	  aquilo	  que	  aprendemos	  nas	  nossas	  
experiências	  na	  margem.	  Como	  pessoas	  no	  Centro,	  podemos	  ouvir	  a	  nossa	  
própria	  voz	  como	  pessoas	  da	  margem.	  Podemos	  agir	  de	  acordo	  com	  o	  que	  
queríamos	  que	  o	  grupo	  dominante	  agisse	  e	  assim	  fazê-‐lo	  a	  partir	  da	  nossa	  
perspectiva	  de	  quem	  está	  nas	  margens.	  

	  

A	  passagem	  para	  essa	  sessão	  fornece	  alguns	  exemplos	  de	  pessoas	  tentando	  
trabalhar	  positivamente	  de	  ambas	  as	  posições,	  central	  e	  periférica.	  Dividam-‐se	  em	  
pequenos	  grupos	  para	  ler	  e	  discutir	  a	  passagem	  em	  Atos	  6.1-‐7	  com	  as	  perguntas	  
abaixo	  para	  orientar	  o	  estudo.	  Dê	  20	  minutos	  para	  o	  grupo	  trabalhar	  junto.	  Então	  
convide	  um	  grupo	  para	  relatar	  o	  que	  aprendeu.	  Peça	  aos	  outros	  grupos	  para	  que	  não	  
repitam	  a	  história,	  mas	  apenas	  compartilhem	  os	  pontos	  que	  lhes	  chamaram	  atenção	  
na	  passagem.	  Quando	  todos	  os	  grupos	  tiverem	  terminado,	  o	  líder	  pode	  completar	  
com	  algo	  que	  não	  foi	  destacado	  ou	  então	  pode	  fornecer	  um	  resumo,	  concluindo	  o	  
estudo.	  

	  

Perguntas	  a	  serem	  usados	  no	  estudo	  do	  pequeno	  grupo:	  

	  

Identifique	  as	  partes	  no	  conflito.	  Qual	  o	  problema	  imediato?	  Quais	  são	  as	  
preocupações	  fundamentais	  para	  ambos	  os	  lados?	  

	  

Qual	  grupo	  pode	  ser	  considerado	  o	  “grupo	  dominante”	  ou	  no	  “centro”	  da	  
comunidade?	  Por	  quê?	  	  

	  

Que	  grupo	  pode	  ser	  considerado	  estando	  à	  “margem”	  ou	  na	  periferia	  da	  
comunidade?	  Como	  foi	  sua	  experiência	  de	  estar	  na	  periferia	  ou	  margem	  da	  
comunidade?	  

	  

Quão	  conscientes	  estavam	  os	  do	  “grupo	  central”	  da	  experiência	  daqueles	  que	  
estavam	  à	  “margem”?	  Como	  foi	  que	  essa	  consciência	  mudou?	  
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De	  que	  maneira	  as	  decisões	  tomadas	  afetaram	  os	  dominantes	  e	  os	  que	  
estavam	  à	  margem?	  Os	  nomes	  das	  sete	  pessoas	  escolhidas	  são	  todos	  nomes	  
gregos.	  Isso	  significa	  algo	  sobre	  a	  natureza	  da	  resolução	  a	  que	  se	  chegou?	  Que	  
implicações	  você	  vê	  para	  aqueles	  que	  não	  estavam	  representados	  no	  grupo?	  

	  

De	  que	  outras	  formas,	  se	  alguma,	  as	  decisões	  tomadas	  não	  endereçaram	  
questões	  importantes	  tanto	  para	  os	  que	  estavam	  no	  Centro	  quanto	  para	  os	  
que	  estavam	  na	  Margem?	  	  

	  

O	  que	  aqueles	  que	  estavam	  na	  margem	  fizeram	  que	  foi	  mais	  útil	  para	  resolver	  
a	  situação?	  

	  

O	  que	  as	  pessoas	  que	  estavam	  no	  centro	  fizeram	  que	  foi	  mais	  útil?	  

	  

Pontos	  importantes:	  

	  

*Talvez	  a	  melhor	  maneira	  de	  se	  entender	  a	  dinâmica	  do	  conflito	  nessa	  história	  é	  em	  
termos	  de	  “grupo	  dominante”	  e	  “grupos	  marginais”	  ou	  centro	  e	  margem.	  O	  grupo	  
dominante	  é	  a	  parte	  do	  grupo	  que	  estabelece	  valores,	  regras,	  tradições	  ou	  costumes	  
que	  predominam	  no	  grupo	  maior.	  O	  grupo	  dominante	  pode	  ser	  a	  maioria,	  mas	  não	  
necessariamente.	  O	  grupo	  dominante	  pode	  ser	  numericamente	  menor,	  	  mas	  ainda	  
assim	  tem	  o	  poder	  para	  estabelecer	  a	  maneira	  como	  as	  coisas	  funcionam	  no	  grupo.	  
Os	  interesses	  do	  grupo	  dominante	  são	  o	  que	  o	  eles	  reconhecem	  como	  prioridade	  
válida	  para	  todo	  o	  grupo.	  O	  grupo	  dominante	  pode	  ser	  um	  grupo	  predominante	  ou	  
culturalmente	  dominante,	  os	  pais	  na	  família,	  o	  corpo	  que	  governa	  a	  igreja,	  a	  
administração	  de	  uma	  instituição	  acadêmica.	  Os	  marginais	  são	  os	  indivíduos	  ou	  
grupos	  que	  possuem	  valores,	  costumes	  e	  maneiras	  de	  ser	  alternativas	  às	  do	  grupo	  
dominante.	  Todo	  grupo	  humano	  tem	  um	  grupo	  dominante	  e	  um	  marginal,	  desde	  os	  
menores	  grupos,	  na	  escola	  ou	  igreja,	  até	  grupos	  de	  nações.	  Pessoas	  podem	  estar	  no	  
grupo	  dominante	  num	  cenário,	  e	  à	  margem	  em	  outro.	  Ainda	  mais,	  uma	  pessoa	  pode	  
ser	  do	  grupo	  dominante	  numa	  ocasião	  em	  um	  grupo	  e	  estar	  na	  margem	  desse	  
mesmo	  grupo	  em	  outra	  ocasião	  (por	  exemplo,	  uma	  mulher	  que	  foi	  a	  faculdade,	  em	  
um	  grupo	  da	  igreja	  pode	  ser	  pertencer	  ao	  grupo	  dominante	  por	  sua	  educação,	  mas	  
estar	  à	  margem	  em	  seu	  gênero.	  Todos	  nós	  temos	  a	  experiência	  de	  estar	  no	  grupo	  
dominante	  num	  cenário	  e	  no	  grupo	  periférico	  em	  outro.	  Para	  Guardar:	  podemos	  
aprender	  com	  nossas	  experiências	  quando	  estamos	  nas	  margens	  a	  ouvir	  
melhor	  e	  a	  agir	  com	  mais	  justiça	  quando	  estamos	  no	  grupo	  dominante.	  
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*O	  grupo	  dominante	  muitas	  vezes	  não	  tem	  consciência	  de	  seus	  privilégios	  e	  posto	  
dentro	  do	  grupo.	  O	  grupo	  dominante	  também	  desconhece	  a	  experiência	  dos	  que	  
estão	  à	  margem.	  O	  grupo	  periférico,	  entretanto,	  está	  claramente	  ciente	  de	  ambos	  os	  
seus	  valores	  e	  crenças	  e	  os	  do	  grupo	  dominante,	  pois	  tem	  que	  funcionar	  
conscientemente	  na	  relação	  com	  o	  grupo	  dominante,	  uma	  vez	  que	  o	  grupo	  
dominante	  dita	  as	  formas	  do	  grupo	  maior	  operar.	  Os	  cristãos	  hebreus,	  incluindo	  os	  
apóstolos,	  não	  tinham	  noção	  do	  sofrimento	  das	  viúvas	  helenistas.	  Nós	  não	  sabemos	  
como	  a	  situação	  de	  negligência	  das	  viúvas	  helenistas	  chegou	  à	  atenção	  dos	  apóstolos.	  
Talvez	  elas	  tenham	  se	  queixado	  diretamente.	  Talvez	  o	  líder	  da	  comunidade	  
helenista	  trouxe	  a	  questão	  à	  atenção.	  Talvez	  houve	  um	  hebreu	  sensível	  que	  pegou	  a	  
queixa	  e	  a	  trouxe	  para	  os	  apóstolos.	  De	  qualquer	  modo	  que	  tenha	  acontecido,	  os	  
apóstolos	  não	  ficaram	  na	  defensiva	  ou	  criticaram	  quem	  trouxe	  a	  queixa.	  Ao	  invés	  
disso,	  eles	  ouviram	  e	  agiram	  propriamente	  para	  resolver	  a	  situação.	  Ouvir	  é	  o	  
melhor	  primeiro	  passo	  de	  reação	  à	  falta	  de	  consciência	  e	  desconhecimento	  	  da	  parte	  
dominante.	  Para	  Guardar:	  o	  primeiro	  e	  melhor	  passo	  construtivo	  que	  o	  grupo	  
dominante	  pode	  dar	  num	  conflito	  é	  ouvir!	  

	  

*Quando	  	  um	  conflito	  envolve	  injustiça	  estrutural,	  como	  nesse	  caso,	  algum	  tipo	  de	  
mudança	  estrutural	  deve	  ser	  incluída	  na	  solução.	  Em	  Atos	  6,	  as	  viúvas	  helenistas	  
estavam	  sendo	  negligenciadas	  na	  distribuição	  de	  comida.	  Portanto,	  a	  mudança	  
estrutural	  envolveu	  o	  estabelecimento	  de	  uma	  nova	  posição	  na	  igreja	  para	  lidar	  com	  
a	  assistência	  aos	  necessitados	  e	  também	  deu	  poder	  à	  comunidades	  negligenciadas	  
na	  nova	  estrutura.	  Todos	  os	  escolhidos	  para	  administrarem	  o	  novo	  programa	  
vieram	  do	  grupo	  dos	  helenistas	  que	  tinham	  sido	  negligenciados.	  Para	  Guardar:	  
envolver	  os	  grupos	  marginalizados	  na	  formulação	  de	  uma	  solução	  justa	  é	  
necessário	  para	  a	  resolução	  do	  conflito	  enraizado	  na	  injustiça.	  	  

	  

*Depois	  do	  conflito	  ter	  sido	  resolvido,	  o	  versículo	  7	  nos	  conta	  sobre	  uma	  dramática	  
expansão	  da	  propagação	  do	  evangelho.	  Um	  conflito	  toma	  muito	  da	  energia	  da	  
comunidade,	  focando	  na	  energia	  interna	  do	  conflito.	  Quando	  o	  conflito	  está	  
devidamente	  resolvido	  a	  energia	  pode	  ser,	  então,	  jogada	  para	  fora	  em	  empenhos	  
criativos.	  Para	  Guardar:	  a	  efetividade	  evangelística	  é	  sustentada	  por	  bons	  
processos	  de	  resolução	  de	  conflitos	  na	  igreja.	  	  

	  

Sessão	  11	  

	  

Descobrindo	  a	  Voz	  de	  Cada	  Um	  
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Texto:	  Ester	  4.1-‐17	  

	  

Texto	  de	  apoio:	  

	  

O	  povo	  judeu	  foi	  disperso	  depois	  da	  destruição	  de	  Jerusalém	  em	  586	  a.C.	  Um	  grupo	  
grande	  de	  judeus	  foi	  levado	  em	  exílio	  para	  a	  Babilônia.	  Depois,	  os	  persas	  
conquistaram	  a	  Babilônia,	  implantando	  um	  reino	  que	  apoiava	  a	  diversidade	  
religiosa.	  O	  rei	  persa,	  Ciro,	  permitiu	  que	  os	  judeus,	  sob	  Esdras	  e	  Neemias,	  	  
retornassem	  a	  Jerusalém	  para	  reconstruí-‐la.	  Muitos	  judeus	  escolheram	  ficar	  na	  
Pérsia.	  O	  livro	  de	  Ester	  conta	  a	  história	  do	  povo	  judeu	  na	  Pérsia.	  Ester	  era	  a	  rainha	  
do	  rei	  Assuero.	  Seu	  tio,	  Mordecai,	  tinha	  desmascarado	  uma	  trama	  para	  assassinar	  o	  
rei.	  Modecai	  recusou	  curvar-‐se	  diante	  de	  Hamã,	  um	  oficial	  ambicioso	  e	  vaidoso	  
próximo	  do	  rei.	  Com	  raiva	  de	  Mordecai,	  Hamã	  maquinou	  um	  plano	  para	  manipular	  o	  
rei	  utilizando	  informações	  falsas	  para	  ordenar	  a	  matança	  dos	  judeus.	  

	  

Método	  de	  Estudo	  e	  Questões:	  

	  

Uma	  cena	  poderia	  ser	  preparada	  anteriormente	  por	  quatro	  membros	  da	  classe	  para	  
representarem	  Mordecai,	  Ester,	  a	  empregada	  de	  Ester,	  e	  Hatá.	  As	  quatro	  pessoas	  
fazendo	  a	  cena	  deveriam	  ler	  a	  história	  anteriormente	  e	  preparar	  um	  jeito	  dramático	  
de	  contar	  a	  historia	  para	  a	  sala.	  Uma	  vez	  terminada	  a	  cena,	  a	  classe	  poderia	  discutir	  
as	  perguntas	  abaixo	  em	  pequenos	  grupos	  ou	  como	  um	  todo.	  Seria	  bom	  que	  todos	  os	  
participantes	  lessem	  o	  livro	  todo	  de	  Ester	  para	  ajudar	  no	  estudo.	  

	  

Se	  a	  cena	  não	  for	  preparada,	  divida	  a	  sala	  em	  pequenos	  grupos	  para	  ler	  e	  discutir	  a	  
passagem	  com	  as	  perguntas	  a	  seguir	  fornecidas	  para	  orientar	  o	  estudo.	  Dê	  30-‐35	  
minutos	  para	  o	  grupo	  trabalhar	  junto.	  Então	  convide	  um	  grupo	  para	  relatar	  o	  que	  
aprendeu.	  Peça	  aos	  outros	  grupos	  para	  não	  repetirem	  a	  história	  inteira,	  mas	  que	  
compartilhem	  os	  pontos	  que	  lhes	  chamou	  atenção	  na	  passagem.	  Quando	  todos	  os	  
grupos	  tiverem	  terminado,	  o	  líder	  pode	  completar	  com	  algo	  que	  não	  foi	  destacado	  
ou	  fornecer	  um	  resumo,	  concluindo.	  

	  

Perguntas	  para	  pequenos	  grupos	  ou	  para	  toda	  a	  classe:	  
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Quais	  os	  sentimentos	  de	  Mordecai	  e	  Ester	  quando	  ouviram	  as	  noticias	  sobre	  a	  
destruição	  planejada	  dos	  judeus?	  

	  

Quais	  eram	  suas	  vulnerabilidades	  como	  judeus	  na	  sociedade?	  De	  que	  
maneira	  Ester	  estava	  vulnerável,	  embora	  tivesse	  uma	  aparente	  posição	  
poderosa	  como	  rainha?	  

	  

Voltando	  a	  discussão	  sobre	  o	  grupo	  dominante	  e	  o	  periférico	  (ou	  central	  e	  
marginal)	  no	  estudo	  de	  Atos	  6,	  que	  desafios	  Mordecai	  e	  Ester	  tiveram	  que	  
superar	  dentro	  de	  si	  como	  pessoas	  mais	  marginais	  na	  história?	  Que	  ações	  
foram	  tomadas	  para	  fortalecer	  seus	  esforços	  para	  transformar	  esse	  conflito	  
perigoso?	  

	  

Como	  Mordecai	  mobilizou	  Ester	  a	  agir?	  

	  

O	  que	  Mordecai	  cria	  com	  respeito	  às	  oportunidades	  na	  vida	  para	  realizar	  
ações	  transformativas?	  Se	  pensarmos	  da	  mesma	  forma	  que	  Mordecai,	  como	  
esse	  entendimento	  afeta	  a	  forma	  como	  nos	  relacionamos	  com	  as	  outras	  
pessoas	  e	  situações	  em	  conflito?	  

	  

Que	  ajuda	  Ester	  procurou	  para	  sua	  ação?	  Como	  essa	  ajuda	  lhe	  deu	  forças?	  
Como	  seu	  pedido	  construiu	  solidariedade	  no	  meio	  da	  comunidade	  judaica?	  

	  

A	  ação	  de	  Ester	  foi	  um	  ato	  de	  desobediência	  cívica?	  De	  que	  maneira	  Ester	  
agiu	  a	  fim	  de	  conseguir	  a	  misericórdia	  do	  rei	  e	  sua	  abertura	  para	  a	  mensagem	  
dela?	  	  (Ester	  5.1-‐3	  mostra	  o	  início	  de	  seu	  processo	  de	  aproximação	  do	  rei.)	  

	  

Pergunte	  aos	  participantes	  da	  classe	  se	  eles	  já	  tiveram	  a	  sensação	  de	  que	  eram	  a	  
pessoa	  certa,	  na	  hora	  certa	  e	  no	  local	  certo	  para	  responder	  de	  maneira	  importante	  a	  
um	  conflito	  ou	  desafio?	  Qual	  foi	  essa	  situação?	  Como	  vocês	  se	  sentiram	  nela?	  O	  que	  
vocês	  fizeram	  ou	  disseram?	  Você	  se	  sente	  em	  alguma	  situação	  agora	  em	  que	  você	  
possa	  ser	  a	  pessoa	  com	  uma	  responsabilidade	  especial	  para	  agir	  e	  com	  isso	  trazer	  
transformação	  construtiva	  a	  um	  conflito?	  Convide	  os	  participantes	  a	  formarem	  
grupos	  com	  duas	  ou	  três	  pessoas	  para	  compartilhar	  suas	  experiências	  e	  desafios	  
com	  os	  outros.	  Se	  algum	  membro	  do	  grupo	  estiver	  enfrentando	  uma	  situação	  atual	  
que	  requer	  uma	  ação	  responsável,	  orem	  uns	  pelos	  outros	  buscando	  auxílio,	  assim	  
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como	  Ester	  se	  fortaleceu	  através	  das	  orações	  de	  sua	  comunidade	  para	  auxiliar	  seu	  
ato.	  

	  

Pontos	  importantes:	  

	  

*Ester,	  corajosamente,	  arriscou	  sua	  vida	  para	  falar	  diante	  do	  rei.	  Ela	  planejou	  
cuidadosamente	  a	  sua	  aproximação	  do	  rei	  para	  que	  seu	  pedido	  pudesse	  ser	  ouvido.	  
Mordecai	  desempenhou	  uma	  ação	  pública	  ao	  liderar	  um	  lamento	  público	  à	  matança	  
que	  estava	  para	  acontecer.	  Embora	  pessoalmente	  não	  tivesse	  acesso	  àqueles	  que	  
poderiam	  tomar	  decisão,	  ele	  se	  preparou	  planejando,	  reunindo	  informações	  (como	  
uma	  cópia	  do	  decreto	  do	  rei),	  e	  se	  colocando	  em	  uma	  posição	  onde	  suas	  ações	  
poderiam	  ser	  notadas.	  Para	  Guardar:	  bom	  planejamento	  e	  coragem	  para	  correr	  
riscos	  são	  freqüentemente	  ingredientes	  decisivos	  para	  a	  transformação	  de	  
conflitos.	  

	  

*Uma	  das	  coisas	  mais	  difíceis	  para	  aqueles	  à	  margem	  fazerem	  é	  encontrar	  sua	  voz	  e	  
falar	  publicamente,	  principalmente	  quando	  estão	  ameaçados.	  Aqueles	  que	  detêm	  o	  
poder,	  o	  grupo	  dominante	  ou	  o	  centro,	  freqüentemente	  desconhecem	  os	  problemas	  
que	  suas	  ações	  causam	  como	  foi	  o	  caso	  do	  rei	  Assuero.	  Outros	  podem	  ser	  
completamente	  hostis	  como	  Hamã.	  Ester	  precisava	  que	  ambos	  ficassem	  sabendo	  
sobre	  o	  que	  estava	  para	  acontecer	  com	  o	  seu	  povo	  e	  que	  fossem	  pessoalmente	  
desafiados	  a	  aceitar	  o	  risco,	  pois	  somente	  ela	  estava	  na	  posição	  que	  alcançasse	  as	  
pessoas	  que	  tomavam	  decisão.	  Para	  Guardar:	  encontrar	  uma	  maneira	  para	  as	  
pessoas	  marginalizadas	  efetivamente	  falarem	  a	  verdade	  sobre	  o	  que	  está	  
acontecendo,	  é	  decisivo	  na	  transformação	  de	  conflitos.	  

	  

Sessão	  12	  

	  

Uma	  mãe	  Angustiada,	  Irada,	  se	  Levanta	  	  

	  

Texto:	  2	  Samuel	  21.1-‐14	  

	  

Texto	  de	  apoio:	  	  
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Durante	  a	  conquista	  de	  Canaã	  pelos	  israelitas,	  os	  gibeonitas	  garantiram	  um	  acordo	  
de	  paz	  com	  os	  israelitas	  por	  meios	  fraudulentos.	  Essa	  história	  aparece	  em	  Josué	  9.3-‐
27.	  Josué	  fez	  um	  pacto	  com	  os	  gibeonitas	  para	  deixá-‐los	  viver,	  um	  acordo	  visto	  como	  
sagrado	  e	  não-‐violável.	  Evidentemente	  houve	  um	  massacre	  dos	  gibeonitas	  sob	  o	  
reinado	  de	  Saul.	  Saul	  e	  três	  de	  seus	  filhos,	  incluindo	  o	  amigo	  de	  Davi,	  Jônatas,	  foram	  
mortos	  em	  batalha	  pelos	  Filisteus.	  Davi	  se	  tornou	  rei	  e	  protetor	  do	  filho	  aleijado	  de	  
Jônatas,	  Mefibosete.	  Rispa,	  	  concubina	  sobrevivente	  de	  Saul,	  tinha	  anteriormente	  
sido	  usada	  como	  posse,	  simbolizando	  crescente	  poder	  político	  em	  um	  conflito	  entre	  
o	  filho	  de	  Saul,	  Is-‐Bosete	  e	  o	  general	  Abner	  (ver	  2	  Samuel	  3.6-‐11).	  No	  momento	  da	  
história	  em	  2	  Samuel	  21,	  Davi	  está	  bem	  no	  controle	  de	  seu	  reino,	  tendo	  sobrevivido	  
a	  muitas	  guerras	  de	  consolidação	  e	  algumas	  revoltas.	  

	  

Método	  de	  Estudo	  e	  Questões:	  

	  

Divida	  a	  sala	  em	  pequenos	  grupos	  para	  ler	  e	  discutir	  a	  passagem	  com	  as	  perguntas	  
abaixo	  fornecidas	  para	  orientar	  o	  estudo.	  Dê	  30	  minutos	  para	  o	  grupo	  trabalhar	  
junto.	  Então	  convide	  um	  grupo	  para	  relatar	  o	  que	  aprendeu.	  Peça	  aos	  outros	  grupos	  
para	  não	  repetirem	  a	  história	  inteira,	  mas	  apenas	  compartilhar	  os	  pontos	  que	  lhes	  
chamou	  atenção	  na	  passagem.	  Quando	  todos	  os	  grupos	  tiverem	  terminado,	  o	  líder	  
pode	  completar	  com	  algo	  que	  não	  foi	  destacado	  ou	  fornecer	  um	  resumo,	  concluindo.	  

	  

Perguntas	  para	  o	  estudo	  dos	  pequenos	  grupos:	  

	  

O	  incidente	  inicial	  de	  Saul	  contra	  os	  gibeonitas	  não	  aparece	  em	  outro	  lugar	  na	  
Bíblia,	  a	  não	  ser	  na	  referência	  nessa	  passagem.	  O	  que	  vocês	  acham	  que	  
aconteceu	  provavelmente?	  (os	  gibeonitas	  tinham	  recebido	  garantias	  de	  
segurança	  dentro	  de	  Israel,	  em	  Josué	  9.)	  

	  

Que	  acordo	  Davi	  fez	  para	  satisfazer	  os	  gibeonitas?	  Quem	  iria	  sofrer	  nessa	  
nova	  rodada	  de	  violência?	  Há	  qualquer	  indicação	  de	  que	  esses	  indivíduos	  
foram	  responsáveis	  pelo	  incidente	  de	  violência	  inicial?	  Porque	  os	  gibeonitas	  e	  
Davi	  sentiriam	  que	  tal	  ação	  tornaria	  a	  situação	  “melhor”?	  Como	  Davi	  se	  situa	  
no	  grupo	  dominante	  na	  história?	  Como	  ele	  age	  para	  com	  os	  que	  aparecem	  nas	  
margens	  nessa	  história?	  

	  

Quem	  é	  Rispá?	  Como	  se	  situa	  Rispa	  à	  margem	  nessa	  história?	  Que	  ações	  ela	  
tomou?	  Essa	  foi	  uma	  ação	  publica?	  Ela	  estava	  fazendo	  mais	  do	  que	  apenas	  
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sofrer	  por	  sua	  perda?	  Como	  sua	  escolha	  diverge	  da	  escolha	  tomada	  por	  
Merab,	  a	  outra	  mãe	  na	  história?	  Que	  problemas	  internos	  vocês	  acham	  que	  
Rispa	  pode	  ter	  tido	  que	  enfrentar	  para	  agir	  como	  agiu?	  O	  que	  vocês	  acham	  
que	  deu	  energia	  e	  coragem	  a	  ela	  para	  suas	  ações?	  

	  

Que	  impacto	  a	  ação	  de	  Rispá	  teve?	  Como	  Davi,	  no	  lugar	  do	  grupo	  dominante,	  
responde	  a	  Rispá,	  grupo	  periférico?	  O	  que	  significa	  para	  Davi,	  que	  entregou	  o	  
homem	  para	  execução,	  enterrar	  os	  corpos	  com	  dignidade	  real?	  

	  

Onde	  está	  Deus	  na	  história?	  Deus	  perdoa	  o	  acordo	  feito	  entre	  Davi	  e	  os	  
gibeonitas?	  Quando	  é	  que	  a	  bênção	  divina	  volta	  à	  terra?	  Como	  a	  religião	  é	  
usada	  para	  justificar	  atos	  políticos?	  	  

	  

Depois	  dos	  relatos	  dos	  pequenos	  grupos,	  pergunte	  se	  alguém	  pode	  pensar	  num	  
exemplo	  moderno	  de	  alguém	  como	  Rispá.	  Você	  pode	  querer	  compartilhar	  histórias	  
de	  mães	  que	  se	  mobilizaram	  para	  agir	  devido	  à	  violência	  contra	  suas	  crianças	  (veja	  
abaixo).	  Divida	  a	  sala	  em	  grupos	  de	  dois	  ou	  três	  para	  discutir	  onde	  Rispá	  poderia	  
surgir	  se	  ela	  voltasse	  nos	  dias	  de	  hoje.	  Com	  quem	  ela	  estaria?	  O	  que	  ela	  poderia	  
fazer?	  

	  

Pontos	  importantes:	  

	  

*Davi	  sacrificou	  as	  vidas	  dos	  descendentes	  de	  Saul	  enquanto	  trabalhava	  dentro	  da	  
estrutura	  do	  poder	  do	  grupo	  politicamente	  dominante.	  Ele	  estava	  completamente	  
focado	  na	  resolução	  do	  problema	  político	  dos	  gibeonitas,	  assim	  como,	  talvez,	  na	  
proteção	  de	  seu	  trono,	  devido	  a	  possíveis	  ameaças	  dos	  descendentes	  de	  seu	  
antecessor,	  Saul.	  Davi	  evidentemente	  não	  pensou	  no	  impacto	  de	  seu	  massacre	  sobre	  
as	  mães	  dos	  mortos	  ou	  sobre	  a	  inocência	  daqueles	  que	  foram	  sacrificados	  por	  
problemas	  políticos.	  Injustiça	  é	  freqüentemente	  o	  resultado	  da	  cegueira	  do	  grupo	  
dominante	  para	  os	  valores,	  as	  necessidades	  e	  os	  interesses	  dos	  que	  estão	  à	  margem.	  
Merab	  não	  fez	  nada	  para	  conter	  a	  injustiça,	  continuando	  invisível,	  na	  margem	  
silenciosa.	  Rispá	  expôs	  a	  injustiça,	  recusando	  deixar	  o	  grupo	  dominante	  
representado	  por	  Davi	  continuar	  fazendo	  o	  que	  estava.	  Ela	  tornou	  a	  injustiça	  
experimentada	  pelos	  que	  estavam	  à	  margem	  visível	  e	  clara.	  Para	  Guardar	  :	  o	  grupo	  
dominante	  irá	  freqüentemente	  perseguir	  os	  que	  estão	  à	  margem.	  Portanto,	  
esses	  devem	  lutar	  por	  si	  próprios	  para	  desafiar	  situações,	  estruturas	  e	  ações	  
injustas.	  
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*Mães	  têm,	  algumas	  vezes,	  se	  organizado,	  em	  face	  à	  violência,	  para	  falar	  contra	  a	  
violação	  dos	  direitos	  humanos	  que	  tem	  levado	  ou	  ameaçado	  levar	  as	  vidas	  de	  seus	  
filhos.	  Três	  exemplos	  se	  destacam:	  

	  

As	  Mães	  das	  Plaza	  del	  Mayo,	  na	  Argentina,	  organizaram-‐se	  nos	  anos	  70	  
durante	  a	  “guerra	  suja”	  nesse	  país.	  Dezenas	  de	  milhares	  de	  jovens	  
“desapareceram”,	  apanhados	  por	  membros	  do	  exército.	  Eles	  nunca	  mais	  
foram	  vistos.	  Pessoas	  foram	  mortas	  e	  enterradas	  sem	  registro	  ou	  jogadas	  de	  
helicópteros	  sobre	  oceanos.	  Quando	  as	  mães	  receberam	  as	  explicações	  do	  
desaparecimento	  de	  seus	  filhos,	  elas	  começaram	  a	  se	  organizar.	  Elas	  
mantiveram	  vigílias	  silenciosas	  todas	  as	  semanas	  na	  capital,	  carregando	  fotos	  
de	  seus	  filhos	  desaparecidos.	  Mesmo	  diante	  da	  severa	  repressão	  ,	  elas	  
continuaram	  suas	  ações,	  tornando-‐se	  uma	  voz	  moral	  para	  a	  nação	  que	  mais	  
tarde	  derrubou	  o	  regime	  militar	  de	  terror.	  

	  

As	  Mães	  dos	  Desaparecidos	  em	  El	  Salvador	  se	  organizaram	  para	  pressionar	  o	  
governo	  a	  dar	  informações	  sobre	  seus	  parentes	  desaparecidos.	  Elas	  se	  
tornaram	  uma	  das	  fortes	  vozes	  	  clamando	  por	  direitos	  humanos	  e	  pelo	  fim	  da	  
guerra	  naquele	  país.	  

	  

A	  Associação	  de	  Mães	  Naga	  começou	  como	  um	  grupo	  social	  de	  mulheres	  em	  
Nagaland,	  no	  noroeste	  da	  índia.	  Elas	  começaram	  a	  visitar	  as	  bases	  militares	  e	  
estações	  policiais	  para	  reunir	  os	  corpos	  dos	  Nagas	  mortos	  na	  guerra	  que	  tem	  
acontecido	  desde	  1955.	  Ninguém	  mais	  iria	  abertamente	  reclamar	  os	  corpos,	  
com	  medo	  de	  sofrer	  agressões	  e	  ameaças	  dos	  soldados.	  As	  mulheres	  vieram	  
para	  enterrar	  os	  corpos	  de	  forma	  apropriada	  de	  acordo	  com	  a	  sua	  cultura,	  
enrolando	  cada	  corpo	  num	  lençol	  recém	  tecido.	  Quando	  o	  número	  de	  Nagas	  
mortos	  cresceu,	  as	  mães	  começaram	  a	  levantar	  sua	  voz	  e	  a	  comprometer-‐se	  
com	  atos	  políticos	  para	  acabar	  com	  a	  violência.	  Essa	  associação	  tem	  se	  
tornado	  uma	  voz	  consistente	  pelos	  direitos	  humanos	  e	  paz.	  	  

	  

Para	  Guardar:	  a	  energia	  do	  amor	  de	  uma	  a	  mãe	  pode	  se	  tornar	  uma	  forca	  
poderosa	  para	  justiça	  e	  paz	  em	  face	  à	  violência	  ou	  à	  ameaça	  de	  violência	  	  
contra	  seus	  filhos.	  

	  

*A	  ação	  de	  Rispá	  foi	  uma	  ação	  pública	  de	  longo	  prazo.	  Ela	  manteve	  sua	  vigília	  desde	  
a	  colheita	  dos	  grãos	  até	  que	  a	  chuva	  veio	  de	  novo	  (versículo	  10),	  desde	  outubro	  até	  
maio.	  Ela	  manteve	  as	  mortes	  de	  seus	  filhos	  diante	  do	  povo	  de	  Israel.	  Quando	  Davi	  
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veio	  até	  Rispá	  e	  enterrou	  seus	  filhos,	  a	  ação	  de	  Davi	  foi	  pública.	  Ele	  estava	  
publicamente	  mudando	  sua	  política,	  fazendo	  uma	  ação	  de	  arrependimento	  em	  
resposta	  ao	  testemunho	  de	  Rispá.	  Para	  Guardar:	  atos	  públicos	  não-‐violentos	  
podem,	  às	  vezes,	  quebrantar	  os	  corações	  ou	  pelo	  menos	  a	  mudar	  as	  políticas	  
públicas	  dos	  poderosos.	  

	  

*O	  acordo	  político	  feito	  entre	  Davi	  e	  os	  gibeonitas	  foi	  mascarado	  em	  linguagem	  
religiosa.	  Os	  sete	  jovens	  foram	  assassinados	  “diante	  do	  Senhor”	  (versículo	  6-‐9).	  
Embora	  na	  história	  Deus	  tenha	  levantado	  o	  problema	  original	  do	  massacre	  não	  
resolvido	  dos	  gibeonitas	  por	  Saul	  como	  causa	  da	  fome	  (versículo	  1),	  Deus	  não	  
responde	  ao	  massacre	  dos	  descendentes	  de	  Saul	  suspendendo	  a	  fome.	  
Evidentemente,	  as	  ações	  de	  Davi	  não	  eram	  a	  vontade	  de	  Deus.	  Entretanto,	  apenas	  
quando	  Davi	  se	  arrependeu	  publicamente,	  vindo	  até	  Rispá	  para	  enterrar	  seus	  filhos	  
com	  honra,	  depois	  dela	  ter	  feito	  vigília	  por	  meses	  para	  expor	  o	  horror	  da	  violência	  
política,	  foi	  que	  Deus	  abençoou	  a	  terra.	  Para	  Guardar:	  	  a	  bênção	  de	  Deus	  não	  é	  
trazida	  por	  mais	  violência,	  mas	  pelo	  fim	  do	  ciclo	  de	  violência.	  
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Seção	  4	  
	  
	  Iniciativas	  Não-‐Violentas	  de	  Transformação	  	  
	  
Sessão	  13:	  Amar	  o	  inimigo	  através	  de	  Iniciativas	  de	  transformação	  	  	  
	  
Sessão	  14:	  Alimentar	  o	  Inimigo	  (2	  Reis	  6.8-‐23)	  
	  
Sessão	  15:	  Desobediência	  Santa	  (Êxodo	  1.15-‐22)	  
	  
Sessão	  16:	  Ações	  Simbólicas	  Dramatizadas	  	  

(Lucas	  19.38-‐44;	  Isaias	  20.1-‐6;	  Jeremias	  32.1-‐15)	  	  	  
	  
Sessão	  	  17:	  Superar	  o	  mal	  com	  o	  bem	  (romanos	  12.9-‐21)	  
	  

Sessão	  13	  
	  
	  Amar	  o	  Inimigo	  Através	  de	  Iniciativas	  de	  Transformação	  	  	  
	  
Texto:	  Mateus	  5.38-‐48	  
	  
Texto	  de	  Apoio:	  
	  
Mateus	  5-‐7	  é	  uma	  coleção	  de	  ensinamentos	  éticos	  de	  Jesus	  que	  chamamos	  de	  
“Sermão	  do	  Monte”.	  Jesus	  está	  ensinando	  o	  modo	  de	  vida	  do	  Reino	  de	  Deus,	  ou	  sob	  o	  
Reinado	  de	  Deus.	  Esse	  é	  um	  retrato	  de	  como	  os	  seguidores	  de	  Jesus	  deveriam	  viver.	  
Muitas	  das	  passagens	  são	  bem	  familiares,	  incluindo	  Mateus	  5.44,	  quando	  Jesus	  nos	  
manda	  amar	  nossos	  inimigos.	  Entretanto,	  com	  essa	  familiaridade	  vem	  muitas	  
interpretações	  que	  não	  se	  relacionam	  tanto	  com	  o	  contexto	  cultural	  original,	  como	  
com	  o	  contexto	  contemporâneo	  do	  leitor.	  
	  
Jesus	  deu	  esses	  ensinamentos	  numa	  situação	  de	  violência	  severa	  em	  que	  muitos	  
judeus	  fizeram	  opções	  diferentes	  em	  resposta	  à	  violência.	  O	  Império	  Romano	  tinha	  
conquistado	  a	  região,	  impondo	  a	  Paz	  de	  Roma	  (pax	  romana)	  pela	  força	  das	  legiões	  
do	  exército	  romano.	  Ameaças	  a	  essa	  paz	  eram	  confrontadas	  com	  severidade,	  
incluindo	  a	  crucificação.	  Durante	  os	  anos	  de	  adolescente	  de	  Jesus	  houve	  uma	  revolta	  
grande	  no	  meio	  dos	  galileus.	  Os	  romanos	  responderam	  crucificando	  milhares	  de	  
rebeldes	  ao	  longo	  das	  estradas	  da	  Galiléia.	  Jesus	  provavelmente	  viu	  essas	  mortes,	  
que	  fizeram	  do	  seu	  comando	  de	  “tomar	  a	  sua	  cruz”	  uma	  exortação	  dramática,	  
mesmo	  antes	  de	  Jesus	  ser	  crucificado.	  A	  violência	  do	  poder	  conquistador	  opressivo	  
foi	  o	  contexto	  dominante	  no	  qual	  Jesus	  nos	  deixou	  esses	  ensinamentos	  éticos.	  	  
	  
Os	  contemporâneos	  de	  Jesus	  ofereceram	  um	  extenso	  leque	  de	  respostas	  à	  violência	  
de	  Roma.	  O	  rei	  Herodes	  (tanto	  o	  Herodes,	  o	  Grande,	  no	  nascimento	  de	  Jesus	  como	  
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Herodes	  Antipas,	  na	  morte	  de	  Jesus),	  os	  saduceus,	  que	  controlavam	  a	  hierarquia	  do	  
templo,	  e	  os	  coletores	  de	  impostos	  estavam	  todos	  tentando	  se	  acomodar	  ao	  sistema	  
romano.	  Eles	  trabalhavam	  para	  o	  Império	  Romano	  e	  se	  beneficiavam	  do	  fato	  de	  ser	  
parte	  do	  sistema	  dominante.	  Por	  outro	  lado,	  os	  Zelotes	  se	  engajaram	  na	  contra-‐
violência,	  atacando	  os	  interesses	  romanos	  na	  região.	  Eventualmente	  seus	  esforços	  
levaram	  a	  uma	  grande	  revolta	  em	  66	  d.C.,	  a	  qual	  foi	  esmagada	  por	  Roma,	  em	  70	  d.C.	  
Alguns	  se	  recolheram	  	  dos	  conflitos	  da	  sociedade,	  incluindo	  os	  Essênios,	  que	  
estabeleceram	  a	  comunidade	  de	  Qumran	  ,no	  deserto	  da	  Judéia	  e	  produziram	  os	  
famosos	  pergaminhos	  do	  Mar	  Morto.	  Muitos	  dos	  fariseus	  nos	  tempos	  de	  Jesus	  
participaram	  de	  uma	  versão	  religiosa	  do	  recolhimento	  da	  sociedade.	  Eles	  tinham	  um	  
nível	  muito	  alto	  de	  devoção	  religiosa,	  mas	  sua	  piedade	  não	  se	  relacionava	  com	  o	  
sofrimento	  ao	  seu	  	  redor	  (ver	  exemplo	  dos	  conflitos	  de	  Jesus	  com	  eles	  em	  Lucas	  6.6-‐
11	  e	  13.10-‐17).	  
	  
O	  que	  Jesus	  diz	  sobre	  “amar	  os	  inimigos”	  não	  é	  direcionado	  a	  um	  mundo	  ilusório	  
idealizado,	  mas	  a	  um	  mundo	  muito	  cruel	  e	  violento.	  O	  formato	  que	  o	  amor	  aos	  
inimigos	  toma	  é	  esboçado	  em	  alguns	  exemplos	  específicos	  que	  Jesus	  nos	  dá.	  
	  
	  
Método	  de	  Estudo	  e	  Questões:	  
	  
Se	  a	  sala	  tiver	  participantes	  que	  são	  estudiosos	  sérios	  da	  Bíblia	  e	  interessados	  nos	  
detalhes	  do	  texto	  bíblico,	  então	  apresente	  as	  três	  opções	  de	  tradução	  para	  “mau”	  em	  
Mateus	  5.39	  (ver	  Pontos	  Importantes	  abaixo).	  Discuta	  a	  pergunta:	  quais	  as	  
diferentes	  implicações	  para	  nossa	  ação	  se	  este	  verso	  é	  traduzido	  “Não	  resistais	  ao	  
mau	  (ou	  o	  homem	  mau)	  ou	  “Não	  resistais	  por	  meios	  maus”?	  
	  
Divida	  a	  sala	  em	  três	  grupos.	  Dê	  a	  cada	  grupo	  um	  dos	  grupos	  de	  instrução	  para	  um	  
dos	  versos	  nessa	  passagem	  (ver	  páginas	  seguintes).	  Cada	  grupo	  irá	  estudar	  o	  
contexto	  cultural	  para	  a	  passagem.	  Os	  grupos	  devem	  bolar	  uma	  forma	  de	  
demonstrar	  o	  ensinamento	  e	  fazer	  comentários	  sobre	  o	  que	  eles	  entenderam	  que	  a	  
passagem	  diz.	  O	  grupo	  deve	  fornecer	  um	  exemplo	  contemporâneo	  que	  reflita	  o	  tema	  
do	  ensinamento	  de	  Jesus	  no	  verso,	  se	  possível.	  Para	  cada	  grupo	  tire	  uma	  cópia	  do	  
contexto	  cultural	  e	  das	  perguntas	  que	  seguem	  no	  final	  da	  sessão.	  O	  grupo	  deve	  ter	  
20	  minutos	  para	  seu	  trabalho	  em	  grupo	  –	  permita-‐os	  um	  pouco	  mais	  de	  tempo,	  se	  
necessário,	  para	  desenvolver	  a	  atividade.	  
	  
Quando	  todos	  voltarem	  ao	  grupo	  maior,	  peça	  a	  cada	  grupo	  para	  fazer	  a	  
apresentação	  em	  ordem.	  	  
	  
Depois	  das	  apresentações	  trabalhe	  com	  os	  participantes	  da	  classe	  para	  fazer	  uma	  
lista	  de	  maneiras	  de	  “amar	  seu	  inimigo”,	  incluindo	  desenhos	  sobre	  os	  exemplos	  
dados	  nas	  apresentações	  em	  grupo.	  
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Pontos	  importantes:	  
	  
Estudiosos	  da	  Bíblia	  que	  traduziram	  o	  Novo	  Testamento	  do	  grego	  original	  têm	  três	  
possibilidades	  de	  escolha	  para	  traduzirem	  a	  palavra	  “mau”	  ou	  ponero	  em	  Mateus	  
5.39.	  A	  gramática	  grega	  permite	  qualquer	  um	  das	  três	  possibilidades.	  Portanto,	  a	  
decisão	  precisa	  ser	  tomada	  olhando	  o	  contexto	  e	  o	  significado	  do	  que	  foi	  dito.	  
	  
A	  primeira	  opção	  seria	  traduzir	  ponero	  como	  “mau”	  ou	  “homem	  mau”.	  Então	  o	  
verso	  ficaria:	  “não	  resistais	  ao	  mau”	  ou	  “não	  resistais	  ao	  homem	  mau”.	  Muitas	  
traduções	  fazem	  esta	  escolha,	  vendo	  ponero	  no	  caso	  dativo	  da	  gramática	  grega.	  
Entretanto,	  Tiago	  4.7	  diz,	  “resisti	  ao	  diabo”	  e	  uma	  vez	  que	  Tiago	  ecoa	  muito	  dos	  
ensinos	  de	  Jesus	  no	  Sermão	  do	  Monte,	  essa	  opção	  não	  parece	  consistente	  com	  o	  que	  
Tiago	  fala.	  Além	  disso,	  1	  João	  3.8	  diz,	  “Para	  isto	  o	  filho	  de	  Deus	  se	  manifestou:	  para	  
destruir	  as	  obras	  do	  diabo.”	  Não	  resistir	  ao	  mau	  é	  algo	  muito	  mais	  passivo	  do	  que	  o	  
comando	  explicito	  de	  Tiago	  aos	  cristãos	  ou	  o	  propósito	  da	  vinda	  de	  Cristo	  como	  
retratado	  por	  João.	  
	  
A	  segunda	  opção	  seria	  traduzir	  a	  palavra	  grega	  ponero	  como	  “na	  área	  do	  mau”	  ou	  
“no	  domínio	  do	  mau”,	  seguindo	  o	  significado	  do	  caso	  locativo	  da	  gramática	  grega.	  A	  
tradução	  ficaria,	  “não	  resistais	  	  na	  área	  do	  mau.”	  Essa	  tradução	  é	  muito	  desajeitada	  e,	  
por	  isso,	  improvável.	  Ela	  também	  tem	  os	  mesmos	  problemas	  da	  primeira	  opção.	  	  
A	  terceira	  opção	  é	  o	  caso	  “instrumental”	  da	  gramática	  grega,	  que	  tem	  a	  ver	  com	  os	  
meios	  pelos	  quais	  a	  atividade	  acontece.	  A	  tradução	  de	  ponero	  seria	  “por	  meios	  
maldosos,”	  fazendo	  a	  passagem	  ser:	  “Não	  resisti	  por	  meios	  maldosos.”	  Essa	  opção	  
tem	  um	  significado	  rapidamente	  compreensível,	  que	  é	  também	  consistente	  com	  o	  
entendimento	  dos	  versos	  próximos.	  Esta	  tradução	  é	  também	  compatível	  com	  a	  
compreensão	  de	  Paulo	  em	  Romanos	  12.21,	  quando	  ele	  escreve:	  “Não	  te	  deixes	  
vencer	  pelo	  mal,	  mas	  vence	  o	  mal	  com	  o	  bem.”	  Para	  Guardar:	  o	  mal	  deve	  ser	  
resistido	  e	  até	  mesmo	  superado,	  mas	  os	  meios	  usados	  para	  isso	  não	  podem	  ser	  
maldosos,	  somente	  bondosos.	  	  
	  
*Jesus	  está	  se	  dirigindo	  às	  pessoas	  que	  são	  percebidas	  ou	  que	  se	  percebem	  como	  
impotentes.	  Seus	  ouvintes	  são	  pessoas	  que	  são	  esbofeteadas,	  pois	  são	  de	  um	  status	  
inferior,	  que	  entram	  em	  litígio	  por	  suas	  túnicas	  por	  serem	  muito	  pobres,	  e	  pessoas	  
sendo	  pressionadas	  a	  carregar	  bagagens	  para	  o	  exército	  ocupante.	  Jesus	  lhes	  diz	  que	  
eles	  têm	  escolhas	  a	  fazer.	  Eles	  têm	  o	  poder	  de	  agir.	  Para	  Guardar:	  todos	  nós	  temos	  
poder	  para	  agir	  criativamente,	  mesmo	  em	  situações	  de	  opressão	  severa.	  	  
	  
*Glenn	  Stassen	  usa	  a	  frase	  “iniciativas	  transformadoras”	  para	  descrever	  a	  opção	  de	  
resposta	  à	  violência	  que	  Jesus	  ensina	  no	  Sermão	  do	  Monte.	  Jesus	  desafia	  os	  seus	  
ouvintes	  a	  tomar	  iniciativas,	  mesmo	  em	  situações	  onde	  pareçam	  impotentes.	  Os	  
seguidores	  de	  Jesus	  devem	  agir	  em	  novas	  formas	  que	  não	  sigam	  as	  expectativas	  do	  
poder	  dominante	  (Walter	  Wink	  fala	  disso	  como	  “A	  Terceira	  Maneira	  de	  Jesus,”	  em	  
contraste	  com	  o	  “lutar”	  ou	  “fugir”).	  Suas	  iniciativas	  devem	  também	  ser	  
transformadoras.	  Ao	  invés	  de	  continuar	  os	  ciclos	  de	  violência,	  esses	  atos	  criativos	  
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deveriam	  afirmar	  a	  humanidade	  tanto	  dos	  que	  estão	  sofrendo	  como	  dos	  opressores.	  
O	  mal	  é	  exposto	  e	  resistido,	  mas	  de	  uma	  forma	  que	  abre	  portas	  para	  
arrependimento,	  reconciliação	  e	  justiça.	  Relacionamentos	  são	  transformados	  
porque	  o	  amor	  está	  no	  âmago	  das	  iniciativas	  de	  transformação,	  e	  todas	  as	  ações	  de	  
Jesus	  ensinam	  a	  dar	  expressão	  criativa	  e	  surpreendedora	  a	  esse	  amor.	  Para	  
Guardar:	  Nossas	  ações	  em	  situações	  repressivas	  podem	  trazer	  mudanças	  
positivas	  para	  os	  relacionamentos,	  mesmo	  aqueles	  que	  parecem	  não	  ter	  mais	  
esperança.	  	  
	  
Instruções	  do	  grupo	  1:	  “Se	  alguém	  te	  bater	  na	  face	  direita,	  ofereça-‐lhe	  também	  a	  
outra.”	  
	  
Contexto	  cultural:	  Por	  especificar	  o	  golpe	  dado	  sobre	  a	  face	  direita,	  Jesus	  está	  se	  
referindo	  a	  bater	  com	  as	  costas	  da	  mão,	  como	  se	  este	  fosse	  o	  único	  jeito	  de	  alguém	  
bater	  no	  lado	  direito	  da	  face	  com	  a	  mão	  direita.	  Bater	  no	  rosto	  de	  alguém	  com	  as	  
costas	  da	  mão	  era	  algo	  feito	  por	  alguém	  socialmente	  superior	  a	  alguém	  socialmente	  
inferior.	  No	  tempo	  de	  Jesus,	  isso	  seria	  um	  romano	  dando	  uma	  bofetada	  um	  judeu,	  
um	  senhor	  	  num	  servo,	  ou	  um	  homem	  numa	  mulher.	  Nos	  escritos	  legais	  judeus	  
daquele	  tempo	  havia	  uma	  pequena	  multa	  por	  bater	  num	  semelhante	  com	  um	  golpe	  
de	  punho.	  Não	  havia	  multa	  por	  esbofetear	  alguém	  socialmente	  inferior	  –	  esse	  era	  
um	  direito	  que	  alguém	  tinha	  como	  superior.	  Entretanto,	  se	  alguém	  desse	  uma	  
bofetada	  com	  as	  costas	  da	  mão	  em	  alguém	  igual	  socialmente,	  a	  pessoa	  ofendida	  
poderia	  processá-‐la	  por	  danos	  severos	  por	  causa	  do	  insulto	  ao	  seu	  status.	  	  
	  
Perguntas	  para	  o	  estudo:	  quem	  seria	  a	  pessoa	  levando	  uma	  bofetada?	  Qual	  seria	  a	  
mensagem	  transmitida	  no	  ato	  da	  bofetada?	  A	  pessoa	  que	  dá	  a	  outra	  face	  assume	  
uma	  posição	  inferior	  (peça	  ao	  grupo	  para	  dramatizar	  cuidadosamente	  as	  ações	  para	  
que	  todos	  vejam	  o	  que	  acontece)?	  Que	  reivindicação	  está	  sendo	  feita	  por	  se	  recusar	  
a	  ser	  intimidado?	  A	  pessoa	  que	  dá	  a	  outra	  face	  agora	  é	  facilmente	  golpeada	  com	  uma	  
bofetada	  com	  as	  costas	  da	  mão	  novamente?	  Que	  tipo	  de	  investida	  física	  pode	  ser	  
feita?	  Qual	  seria	  a	  suposição	  básica	  sobre	  status	  social	  para	  tal	  investida	  física?	  A	  
pessoa	  que	  dá	  a	  outra	  face	  faz	  algo	  para	  diminuir	  o	  valor	  humano	  da	  pessoa	  que	  deu	  
a	  bofetada?	  Que	  novas	  possibilidades	  de	  relacionamento	  são	  apresentadas	  nesse	  
simples	  ato?	  
	  
Preparação	  para	  apresentação:	  
	  

Crie	  um	  breve	  drama	  ou	  cena	  para	  apresentar	  esse	  ensinamento	  de	  Jesus.	  
Seja	  criativo.	  Você	  pode	  	  tanto	  ter	  um	  cenário	  dos	  tempos	  de	  Jesus	  como	  
trazer	  algo	  do	  seu	  próprio	  contexto.	  
	  
Se	  possível,	  identifique	  um	  exemplo	  ou	  história	  atual	  que	  reflita	  os	  mesmos	  
temas	  que	  Jesus	  ensinou	  –	  algo	  que	  as	  pessoas	  no	  grupo	  tenham	  feito,	  
testemunhado	  ou	  ouvido	  a	  respeito.	  
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Instruções	  do	  grupo	  2:	  “Se	  alguém	  entrar	  numa	  disputa	  contigo	  e	  tirar-‐te	  a	  túnica	  
deixa-‐lhe	  também	  a	  capa.”	  
	  
Contexto	  cultural:	  Leia	  Êxodo	  22.25-‐27	  e	  Deuteronômio	  24.10-‐13.	  A	  economia	  rural	  
do	  tempo	  de	  Jesus	  foi	  construída	  sobre	  grandes	  proprietários	  de	  terra	  que	  tinham	  
muitos	  fazendeiros	  arrendatários	  pobres	  trabalhando	  em	  suas	  terras.	  Esses	  
fazendeiros	  arrendatários	  viviam	  em	  condições	  próximas	  à	  escravidão.	  Muitas	  das	  
parábolas	  de	  Jesus	  refletem	  esse	  sistema	  econômico.	  Para	  uma	  pessoa	  pedir	  um	  
empréstimo	  (para	  semear	  suas	  plantas	  próximo	  à	  colheita,	  por	  exemplo),	  uma	  peça	  
de	  roupa	  externa	  seria	  dada	  como	  garantia	  de	  que	  o	  empréstimo	  seria	  pago	  uma	  vez	  
que	  as	  pessoas	  pobres	  tinham	  pouquíssimo	  a	  mais	  do	  que	  a	  roupa	  para	  se	  vestir.	  	  
Esse	  sistema	  de	  débito	  era	  tão	  severo	  que	  quando	  os	  Zelotes	  se	  revoltaram	  em	  66	  
d.C.	  sua	  primeira	  ação	  depois	  de	  capturar	  Jerusalém	  foi	  queimar	  os	  registros	  de	  
débito	  guardados	  no	  Templo.	  Débitos	  eram	  cuidadosamente	  guardados	  num	  recinto	  
legal	  como	  parte	  do	  controle	  rigoroso	  do	  grupo	  dominante.	  	  
	  
Perguntas	  para	  o	  estudo:	  de	  quem	  está	  se	  exigindo	  legalmente	  a	  túnica,	  duma	  
pessoa	  rica	  ou	  duma	  pessoa	  pobre?	  Por	  que	  essa	  ação	  era	  realizada?	  O	  que	  Jesus	  diz	  
para	  fazer?	  O	  que	  a	  pessoa	  que	  deu	  a	  roupa	  ainda	  teria	  depois	  disso?	  O	  que	  essa	  ação	  
teria	  a	  dizer	  sobre	  a	  realidade	  econômica	  fundamental?	  Quem	  carrega	  a	  vergonha	  
da	  nudez	  na	  cultura	  judaica	  –	  o	  que	  está	  nu,	  o	  que	  testemunha	  a	  nudez	  	  ou	  o	  que	  
causa	  a	  nudez?	  (olhe	  Gênesis	  9.18-‐27,	  Jó	  22.6	  e	  Habacuque	  2.15	  para	  exemplos	  onde	  
a	  culpa	  e	  vergonha	  moral	  são	  localizados	  em	  relação	  à	  nudez.)	  Que	  mensagem	  moral	  
é	  passada	  pela	  vergonha	  desse	  ato	  de	  nudez?	  Que	  escolha	  a	  pessoa	  que	  exigia	  a	  
túnica	  enfrenta	  agora?	  
	  
Preparação	  para	  apresentação:	  	  
	  

	  Crie	  um	  breve	  drama	  ou	  cena	  para	  apresentar	  esse	  ensinamento	  de	  Jesus.	  
Seja	  criativo.	  Você	  pode	  fazer	  isso	  tanto	  num	  cenário	  dos	  tempos	  de	  Jesus	  
como	  trazendo	  algo	  do	  seu	  próprio	  contexto.	  
	  
Se	  possível,	  identifique	  um	  exemplo	  atual	  ou	  história	  que	  reflita	  os	  mesmos	  
temas	  que	  Jesus	  ensinou	  –	  algo	  que	  as	  pessoas	  no	  grupo	  tenham	  feito,	  
testemunhado	  ou	  ouvido	  a	  respeito.	  

	  
	  
Instruções	  do	  grupo	  3:	  “Se	  alguém	  te	  obrigar	  a	  caminhar	  uma	  milha,	  vá	  como	  ele	  
duas.”	  
	  
Contexto	  cultural:	  As	  forças	  ocupadoras	  de	  Roma	  poderiam	  obrigar	  civis	  a	  carregar	  
suas	  mochilas	  ou	  bagagens,	  mas	  apenas	  por	  uma	  milion	  romana	  (a	  distância	  de	  
aproximadamente	  1000	  passos,	  que	  dá	  origem	  à	  palavra	  “milha”).	  Esse	  ato	  reforçava	  
o	  domínio	  militar	  romano,	  mas	  a	  limitação	  do	  ato	  também	  enfatizava	  a	  importância	  
das	  leis	  romanas.	  Essa	  lei	  específica	  que	  limitava	  o	  transporte	  forçado	  pelos	  civis	  
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visava	  manter	  a	  hostilidade	  por	  parte	  da	  população	  ocupada	  mínima,	  mas	  os	  judeus	  
viram	  isso	  como	  mais	  uma	  das	  formas	  terríveis	  da	  opressão	  romana.	  
	  
Perguntas:	  Quem	  seria	  forçado	  a	  andar	  uma	  milha?	  Como	  um	  soltado	  se	  sentia	  ao	  
obrigar	  alguém	  a	  carregar	  suas	  bagagens?	  Como	  se	  sentia	  a	  pessoa	  forçada	  a	  
carregar	  a	  bagagem	  dos	  soldados?	  Qual	  é	  a	  natureza	  desta	  relação?	  Como	  a	  relação	  
muda	  quando	  a	  pessoa	  forçada	  a	  carregar	  as	  bagagens	  começa	  a	  andar	  duas	  milhas?	  
Se	  a	  lei	  limita	  carregar	  a	  bagagem	  por	  uma	  milha,	  que	  dilema	  é	  enfrentado	  pelo	  
soldado	  romano?	  Como	  o	  soldado	  se	  sentiria?	  Quem	  está	  no	  controle	  da	  situação?	  
Qual	  é	  a	  reivindicação	  no	  relacionamento	  feita	  por	  esse	  ato?	  
	  
Preparação	  para	  apresentação:	  	  
	  

	  Criem	  um	  breve	  drama	  ou	  cena	  para	  apresentar	  esse	  ensinamento	  de	  Jesus.	  
Seja	  criativo.	  Vocês	  podem	  fornecer	  tanto	  o	  cenário	  dos	  tempos	  de	  Jesus	  
como	  formar	  algo	  a	  partir	  do	  seu	  próprio	  contexto.	  
	  
Se	  possível,	  identifique	  um	  exemplo	  atual	  ou	  história	  que	  reflita	  os	  mesmos	  
temas	  que	  Jesus	  ensinou	  –	  algo	  que	  as	  pessoas	  no	  grupo	  tenham	  feito,	  
testemunhado	  ou	  ouvido	  a	  respeito.	  

	  
Sessão	  14	  
	  
Alimentar	  o	  Inimigo	  
	  
Texto:	  2	  Reis	  6.8-‐23	  
	  
Texto	  de	  apoio:	  
	  
O	  povo	  de	  Israel	  se	  dividiu	  em	  dois	  reinos	  após	  	  os	  reinos	  de	  Davi	  e	  Salomão:	  Israel	  
ao	  norte	  e	  Judá	  ao	  sul.	  Eliseu	  foi	  o	  principal	  profeta	  em	  Israel	  durante	  esse	  período	  
histórico.	  A	  Síria	  estava	  ao	  norte	  de	  Israel	  e	  era	  a	  um	  dos	  poderes	  regionais	  que	  
estavam	  freqüentemente	  em	  conflito	  com	  Israel	  e	  Judá.	  
	  
Método	  de	  Estudo	  e	  Questões:	  
	  
Divida	  a	  sala	  em	  pequenos	  grupos	  para	  ler	  e	  discutir	  a	  passagem	  com	  as	  perguntas	  
abaixo	  fornecidas	  para	  orientar	  o	  estudo.	  Dê	  30	  minutos	  para	  o	  grupo	  trabalhar	  
junto.	  Então	  convide	  um	  grupo	  para	  relatar	  o	  que	  aprendeu.	  Peça	  aos	  outros	  grupos	  
para	  não	  repetir	  a	  história	  inteira,	  mas	  apenas	  compartilhar	  os	  pontos	  que	  lhes	  
chamaram	  atenção	  na	  passagem.	  Quando	  todos	  os	  grupos	  tiverem	  terminado,	  o	  líder	  
pode	  completar	  com	  algo	  que	  não	  foi	  destacado	  pelos	  grupos	  ou	  	  oferecer	  um	  
resumo,	  concluindo.	  
	  
Perguntas	  para	  os	  grupos	  usarem	  no	  estudo:	  
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	   Qual	  foi	  a	  natureza	  do	  conflito?	  
	   	  
	   Qual	  foi	  o	  milagre	  de	  Deus	  nesse	  conflito?	  
	  

Depois	  que	  o	  exercito	  sírio	  ficou	  cego,	  que	  ação	  de	  Eliseu	  transformou	  a	  
situação?	  Como	  a	  ação	  de	  Eliseu	  quebrou	  o	  padrão	  esperado	  de	  
comportamento	  num	  conflito	  como	  esse?	  Quais	  seriam	  as	  ações	  esperadas	  a	  
serem	  tomadas	  contra	  o	  exército	  sírio?	  
	  
Qual	  foi	  o	  resultado	  da	  ação	  de	  Eliseu?	  

	  
Ao	  relatar	  a	  história,a	  dramatize	  a	  cena	  de	  como	  deve	  ter	  sido	  para	  Eliseu	  liderar	  um	  
exército	  de	  pessoas	  cegas	  desde	  Dotã	  até	  Samaria	  (uma	  distância	  de	  quase	  18	  
quilômetros).	  Ajude	  a	  sala	  a	  sentir	  a	  estranheza	  de	  um	  profeta	  desarmado	  liderar	  
centenas,	  se	  não	  milhares,	  de	  soldados	  impotentes	  por	  uma	  distância	  tão	  grande.	  
Talvez	  eles	  estivessem	  numa	  longa	  fila,	  cada	  um	  com	  sua	  mão	  sobre	  o	  ombro	  do	  
homem	  a	  sua	  frente	  até	  o	  inicio	  da	  fila	  onde	  Eliseu	  estava	  na	  liderança.	  Use	  a	  
imaginação	  para	  fazer	  viva	  a	  surpresa	  dos	  sírios	  ao	  abrirem	  seus	  olhos	  e	  se	  verem	  
desarmados,	  na	  cidade	  capital	  do	  inimigo,	  e	  cercado	  por	  um	  exército	  hostil	  e	  um	  rei	  
pronto	  para	  massacrá-‐los.	  Não	  fale	  apenas	  sobre	  esta	  cena,	  mas	  represente-‐a.	  
	  
(se	  o	  professor	  precisar	  cortar	  o	  numero	  de	  sessões,	  as	  sessões	  14	  e	  15	  pode	  ser	  
combinadas	  numa	  sessão.	  Peça	  para	  grupos	  separados	  estudarem	  cada	  uma	  das	  
passagens	  e	  relatarem	  para	  	  toda	  a	  sala,	  com	  o	  professor	  fazendo	  qualquer	  
comentário	  adicional	  depois	  dos	  grupos	  pequenos.)	  
	  
Pontos	  importantes:	  
	  
*A	  vitória	  sem	  derramamento	  de	  sangue	  contra	  o	  exército	  sírio	  foi	  alcançada	  tanto	  
pelo	  milagre	  divino	  como	  pela	  ação	  de	  Eliseu	  de	  alimentar	  o	  inimigo.	  Deus	  age,	  e	  as	  
pessoas	  agem.	  A	  história	  pode	  conter	  surpresas	  que	  ninguém	  iria	  prever,	  mas	  
também	  escolhas	  humanas	  determinam	  se	  o	  resultado	  de	  um	  conflito	  será	  positivo	  
ou	  negativo.	  Compare	  essa	  história	  a	  Provérbios	  25.21-‐22.	  Para	  Guardar:	  atos	  de	  
misericórdia	  e	  compaixão	  podem	  desarmar	  o	  coração	  do	  inimigo.	  	  	  
	  

• O	  verso	  23	  diz:	  “Pelo	  que	  não	  entraram	  mais	  tropas	  de	  sírios	  na	  terra	  de	  
Israel.”	  Depois	  o	  verso	  24	  entra	  na	  história	  seguinte	  sobre	  outra	  guerra	  entre	  
Síria	  e	  Israel.	  Pelo	  fato	  das	  histórias	  estarem	  localizadas	  próximas	  uma	  da	  
outra	  é	  fácil	  perder	  o	  impacto	  completo	  do	  ato	  generoso	  e	  misericordioso	  de	  
Eliseu.	  Suas	  ações	  trouxeram	  uma	  pausa	  para	  a	  série	  de	  ataques	  que	  estavam	  
acontecendo.	  A	  paz	  foi	  alcançada	  por	  um	  período	  significante	  de	  tempo.	  O	  
período	  de	  paz	  não	  é	  relatado	  a	  não	  ser	  nessas	  breves	  palavras.	  Períodos	  de	  
paz	  podem	  ser	  relativamente	  entediantes	  para	  alguns	  escritores	  de	  histórias,	  
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mas	  esses	  anos	  de	  paz	  são	  muito	  significantes	  e	  apreciados	  pelo	  povo	  que	  
vive	  no	  meio	  deles.	  Para	  Guardar:	  não	  corra	  tão	  rapidamente	  para	  a	  
próxima	  história,	  mas	  aprecie	  o	  tempo	  de	  paz	  que	  foi	  alcançado.	  

	  
Sessão	  15	  
	  
Desobediência	  Santa	  	  
	  
Texto:	  Êxodo	  1.15-‐22	  
	  
	  
Texto	  de	  apoio:	  
	  
Os	  descendentes	  de	  Jacó	  instalaram-‐se	  no	  Egito	  para	  evitar	  a	  fome	  em	  Canaã	  no	  
momento	  em	  que	  o	  filho	  de	  Jacó,	  José,	  era	  o	  mais	  poderoso	  administrador	  do	  Faraó.	  
Por	  décadas	  e	  séculos	  a	  lembrança	  da	  liderança	  de	  José	  no	  Egito	  se	  enfraqueceu.	  
Uma	  nova	  dinastia	  foi	  estabelecida	  no	  Egito	  sem	  nenhuma	  conexão	  com	  José	  ou	  seu	  
legado.	  Eventualmente,	  a	  dinastia	  dos	  novos	  faraós	  do	  Egito	  escravizou	  os	  hebreus.	  
O	  medo	  do	  aumento	  rápido	  da	  população	  hebraica	  instigou	  o	  faraó	  egípcio	  a	  
introduzir	  medidas	  cada	  vez	  mais	  severas	  no	  tratamento	  deles.	  

	  
Método	  de	  Estudo	  e	  Questões:	  
	  
Divida	  a	  sala	  em	  pequenos	  grupos	  para	  ler	  e	  discutir	  a	  passagem	  com	  as	  perguntas	  
abaixo	  	  para	  orientar	  o	  estudo.	  Dê	  30	  minutos	  para	  o	  grupo	  trabalhar	  junto.	  Então	  
convide	  um	  grupo	  para	  relatar	  o	  que	  aprendeu.	  Peça	  aos	  outros	  grupos	  para	  não	  
repetir	  a	  história	  inteira,	  mas	  apenas	  compartilhar	  os	  pontos	  que	  lhes	  chamaram	  
atenção	  na	  passagem.	  Quando	  todos	  os	  grupos	  tiverem	  terminado,	  o	  líder	  pode	  
completar	  com	  algo	  que	  não	  foi	  destacado	  pelos	  grupos	  ou	  fornecer	  um	  resumo,	  
concluindo.	  
	  
Perguntas	  para	  os	  grupos	  usarem	  no	  estudo:	  
	  
	   Qual	  era	  a	  situação	  do	  povo	  hebreu?	  
	  
	   Sifrá	  e	  Puá	  foram	  instruídos	  a	  fazer	  o	  que?	  Que	  dilema	  eles	  enfrentaram?	  
	  

Que	  ações	  Sifrá	  e	  Puá	  tiveram?	  Como	  suas	  ações	  se	  relacionam	  com	  as	  
exigências	  das	  autoridades	  governantes?	  	  
	  
	  
Como	  Sifrá	  e	  Puá	  utilizaram	  os	  preconceitos	  dos	  egípcios	  para	  apoiar	  suas	  
próprias	  ações?	  Existem	  maneiras	  em	  que	  a	  cegueira	  daqueles	  que	  dominam	  
pode	  ser	  útil	  em	  iniciativas	  transformadoras?	  
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O	  que	  vocês	  acham	  da	  ética	  de	  Sifrá	  e	  Puá	  ao	  mentir	  para	  o	  Faraó?	  Porque	  
então	  Deus	  iria	  “tratá-‐las	  bem”	  (verso	  20,	  21)?	  
	  
	  

Um	  debate	  pode	  ser	  formado	  por	  dois	  lados:	  um	  apoiando	  que	  as	  parteiras	  agiram	  
moralmente	  ao	  mentir	  para	  o	  Faraó	  para	  prevenir	  um	  crime	  de	  genocídio,	  e	  o	  outro	  
defendendo	  que	  as	  parteiras	  não	  deveriam	  ter	  mentido,	  pois	  mentir	  é	  um	  ato	  imoral	  
por	  si	  só.	  

	  
	  

Pontos	  importantes	  :	  
	  

*Sifrá	  e	  Puá	  foram	  colocadas	  numa	  situação	  perigosa	  tanto	  a	  nível	  pessoal	  	  quanto	  
moral.	  Ou	  elas	  se	  tornariam	  assassinas	  dos	  bebês	  de	  seu	  próprio	  povo	  ou	  
desobedeceriam	  aos	  comandos	  explícitos	  do	  governador	  mais	  poderoso	  daquele	  
tempo.	  No	  que	  parecia	  ser	  um	  dilema	  impossível,	  elas	  encontraram	  uma	  forma	  
criativa	  de	  evitar	  participar	  do	  assassinato	  ou	  se	  tornar	  vítimas	  da	  ira	  do	  faraó.	  Elas	  
salvaram	  as	  vidas	  de	  muitas	  crianças	  hebraicas.	  Para	  Guardar:	  Onde	  parece	  não	  
haver	  opções,	  pense	  novamente,	  e	  procure	  por	  uma	  solução	  criativa	  além	  das	  
hipóteses	  	  presumidas	  do	  dilema.	  

	  
*Mentir	  para	  o	  Faraó	  foi	  eticamente	  errado?	  Por	  um	  lado	  pode	  haver	  um	  julgamento	  
que	  pode	  ser	  feito	  sobre	  as	  parteiras.	  Por	  outro	  lado,	  falar	  a	  verdade	  teria	  
certamente	  resultado	  em	  suas	  mortes	  e	  talvez	  sua	  substituição	  como	  parteiras	  por	  
mulheres	  dispostas	  a	  matar	  os	  bebês	  de	  sexo	  masculino.	  A	  Bíblia	  claramente	  diz	  que	  
durante	  suas	  ações	  as	  parteiras	  “temeram	  a	  Deus”	  e	  foram	  abençoadas	  com	  famílias,	  
um	  sinal	  de	  generosidade	  divina.	  Então,	  quais	  são	  os	  valores	  afirmados	  nessa	  
passagem?	  Para	  Guardar:	  fazer	  o	  que	  é	  certo	  no	  meio	  de	  situações	  opressivas	  
pode	  ser	  mais	  complexo	  e	  menos	  puro	  do	  que	  um	  moralista	  fora	  das	  pressões	  
desta	  realidade	  pode	  pensar.	  	  
	  
	  
	  
Sessão	  16	  
	  
	  Ações	  Simbólicas	  Dramatizadas	  	  
	  
Texto:	  Lucas	  19.38-‐44;	  Isaías	  20.1-‐6;	  Jeremias	  32.1-‐15	  
	  
	  
Texto	  de	  Apoio:	  
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Os	  Profetas	  foram	  muito	  conhecidos	  por	  falarem	  a	  Palavra	  de	  Deus	  para	  a	  sociedade	  
dentro	  da	  qual	  viviam.	  Algumas	  vezes	  os	  profetas	  usaram	  atos	  simbólicos	  ou	  dramas	  
públicos	  para	  transmitir	  suas	  mensagens.	  Suas	  ações	  falariam	  a	  circunstâncias	  
particulares,	  trazendo	  uma	  mensagem	  de	  julgamento	  ou	  esperança,	  ou	  um	  chamado	  
às	  pessoas	  para	  modos	  alternativos	  de	  viver.	  Algumas	  vezes	  seus	  atos	  falaram	  às	  
pessoas	  o	  que	  elas	  deveriam	  fazer,	  e	  em	  outros	  momentos	  seus	  atos	  falavam	  sobre	  
as	  ações	  de	  Deus	  para	  com	  a	  nação.	  
	  
Isaias	  profetizou	  durante	  um	  momento	  em	  que	  Judá	  estava	  ameaçada	  pela	  
superpotência	  Assíria	  ao	  norte.	  Judá	  estava	  tentada	  a	  procurar	  uma	  aliança	  
protetora	  com	  a	  outra	  superpotência,	  o	  Egito,	  ao	  sul.	  Isaías	  e	  outros	  profetas	  
freqüentemente	  discutiram	  a	  questão	  sobre	  se	  Judá	  e	  Israel	  deveriam	  confiar	  em	  
Deus	  ou	  no	  guarda-‐chuva	  militar	  de	  uma	  grande	  potência	  por	  sua	  proteção.	  
	  
Jeremias	  enfrentou	  um	  iminente	  desastre	  nacional.	  Os	  babilônios	  cercaram	  
Jerusalém,	  e	  a	  cidade	  estava	  prestes	  a	  cair.	  A	  situação	  parecia	  completamente	  sem	  
esperança.	  Os	  babilônios	  provavelmente	  levariam	  em	  exílio	  a	  maior	  parte	  da	  
população	  capturada,	  como	  os	  assírios	  fizeram	  antes	  deles.	  Por	  causa	  dessas	  
práticas	  comuns	  dos	  impérios	  as	  pessoas	  sob	  o	  cerco	  esperavam	  a	  morte	  ou	  serem	  
levadas	  para	  morar	  numa	  terra	  distante.	  
	  
Jesus	  viveu	  durante	  uma	  época	  em	  que	  os	  judeus	  estavam	  sob	  a	  ocupação	  das	  leis	  e	  
do	  exército	  romano.	  Houve	  um	  número	  de	  revoltas	  armadas	  contra	  Roma,	  todas	  elas	  
brutalmente	  reprimidas.	  Agitações	  sociais	  contra	  autoridades	  romanas	  eram	  fortes,	  
alimentadas	  pelas	  expectativas	  de	  que	  o	  Messias	  viria	  para	  cumprir	  as	  profecias	  que	  
um	  dos	  descendentes	  de	  Davi	  	  sentaria	  de	  novo	  no	  trono	  e	  traria	  uma	  era	  de	  paz,	  
liberdade,	  segurança	  e	  justiça.	  Zacarias	  profetizou	  sobre	  um	  rei	  vindo	  em	  paz	  a	  
Jerusalém,	  humildemente	  montado	  num	  jumento	  (ver	  Zacarias	  9.9-‐10).	  A	  oposição	  a	  
Jesus	  tinha	  crescido	  e	  Jesus	  tinha	  predito	  sua	  própria	  morte,	  que	  aconteceria	  em	  
Jerusalém.	  
	  
	  
Método	  de	  Estudo	  e	  Questões:	  
	  
Divida	  a	  classe	  em	  três	  grupos,	  dando	  a	  cada	  grupo	  uma	  das	  seguintes	  passagens:	  
	  
	   Lucas	  19.28-‐44	  
	   Isaias	  20.1-‐6	  
	   Jeremias	  32.1-‐15	  
	  
Peça	  a	  cada	  grupo	  para	  discutir	  e	  responder	  as	  seguintes	  perguntas	  relacionadas	  às	  
passagens	  que	  eles	  pegaram:	  
	  
	   Qual	  é	  o	  contexto	  ou	  cenário	  do	  conflito	  em	  que	  a	  passagem	  acontece?	  
	   Quais	  são	  as	  ações	  do	  profeta	  ou	  de	  Jesus?	  
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	   Qual	  é	  o	  significado	  simbólico	  do	  ato?	  
Que	  reações,	  se	  alguma,	  são	  notadas?	  Que	  reações	  você	  imagina	  que	  as	  
pessoas	  podem	  ter	  tido?	  

	  
Depois	  das	  sessões	  em	  grupos,	  um	  representante	  de	  cada	  grupo	  deve	  fazer	  um	  
relatório	  para	  toda	  a	  sala.	  Depois	  dos	  relatos,	  peça	  aos	  participantes	  da	  sala	  para	  
identificarem	  algumas	  das	  coisas	  que	  eles	  ouviram	  em	  comum	  nessas	  três	  histórias.	  
Liste	  as	  características	  comuns	  no	  quadro	  ou	  papel.	  Convide	  os	  participantes	  a	  
contar	  qualquer	  história	  de	  algo	  que	  eles	  tenham	  visto,	  ouvido,	  lido	  ou	  participado	  
que	  envolve	  um	  ato	  simbólico	  publico	  que	  falou	  a	  uma	  situação	  em	  conflito.	  
	  
Discutam	  juntos:	  
	  
	   O	  que	  atos	  simbólicos	  podem	  executar?	  
	   Que	  riscos	  devem	  ser	  enfrentados	  na	  realização	  de	  tal	  ato?	  
	   O	  que	  dá	  poder	  a	  atos	  simbólicos?	  
	  
	  
Pontos	  importantes:	  
	  
*Algumas	  vezes	  um	  ato	  simbólico	  pode	  ser	  espontâneo,	  uma	  vez	  que	  a	  pessoa	  reage	  
criativamente	  a	  uma	  situação.	  Entretanto,	  nessas	  três	  histórias,	  atividades	  
planejadas	  e	  contínuas	  foram	  requeridas.	  Jesus	  tinha	  estabelecido	  um	  acordo	  para	  
pegar	  o	  jumento	  antes	  de	  entrar	  em	  Jerusalém,	  ao	  ponto	  de	  estabelecer	  um	  código	  
de	  palavras	  para	  que	  o	  dono	  do	  jumento	  soubesse	  que	  os	  discípulos	  que	  vieram	  
levar	  o	  jumento	  vinham	  realmente	  da	  parte	  de	  Jesus.	  Jeremias	  tinha	  de	  organizar	  os	  
detalhes	  para	  a	  compra	  da	  terra,	  incluindo	  a	  documentação	  legal.	  Isaías	  manteve	  seu	  
ato	  de	  nudez	  pública	  por	  três	  anos.	  Para	  Guardar:	  planejar	  e	  perseverar	  pode	  
dar	  a	  ações	  simbólicas	  um	  foco	  poderoso	  e	  intensificar	  a	  atenção.	  
	  
*Cada	  um	  desses	  atos,	  embora	  envolvessem	  outras	  pessoas,	  foram	  iniciados	  e	  
efetuados	  por	  uma	  pessoa.	  Para	  Guardar:	  Uma	  pessoa	  pode	  fazer	  a	  diferença.	  	  
	  
*Cada	  profeta	  (	  inclusive	  Jesus	  em	  seu	  papel	  profético)	  falou	  verbalmente	  ou	  
escreveu	  como	  parte	  da	  transmissão	  da	  mensagem.	  Essas	  foram	  ações	  com	  formas	  
múltiplas	  de	  comunicação.	  Entretanto,	  o	  ato	  por	  si	  só	  era	  a	  mensagem	  dramática	  que	  
as	  pessoas	  mais	  claramente	  se	  lembravam.	  Para	  guardar:	  Ações	  falam	  mais	  alto	  
que	  palavras.	  Por	  isso,	  encontre	  formas	  de	  agir	  que	  irão	  falar	  sua	  mensagem	  
com	  mais	  claridade	  e	  força.	  Entretanto,	  palavras,	  não	  importa	  se	  escritas	  ou	  
faladas,	  podem	  ajudar	  na	  interpretação	  do	  significado	  do	  ato	  para	  aqueles	  que	  
o	  testemunharam.	  
	  
Sessão	  17	  
	  
Superar	  o	  Mal	  com	  o	  Bem	  	  
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Texto:	  Romanos	  12.9-‐21	  
	  
	  
Texto	  de	  apoio:	  
	  
A	  carta	  de	  Paulo	  aos	  Romanos	  é	  a	  maior	  declaração	  teológica	  do	  apóstolo.	  Os	  
capítulos	  12	  e	  13	  são	  a	  parte	  central	  de	  seu	  entendimento	  da	  ética	  cristã.	  Os	  
ensinamentos	  sobre	  lei,	  Cristo,	  graça,	  absolvição,	  salvação	  e	  a	  nova	  vida	  têm	  
implicações	  sobre	  como	  devemos	  viver	  a	  vida.	  O	  capitulo	  12	  começa	  com	  “Portanto,	  
rogo-‐vos...”	  Por	  causa	  do	  que	  Deus	  tem	  feito	  por	  nós	  em	  Cristo,	  a	  forma	  como	  
vivemos	  deve	  refletir	  Cristo.	  Os	  capítulos	  12	  e	  13	  mostram-‐nos	  como	  viver	  
consistentemente	  com	  o	  que	  Deus	  tem	  feito	  em	  Cristo.	  	  
	  
Os	  versos	  9-‐21	  são	  uma	  lista	  rápida	  de	  comandos	  e	  exortações.	  Eles	  cobrem	  uma	  
área	  abrangente	  de	  tópicos	  em	  poucas	  palavras.	  O	  tema	  básico	  é	  viver	  a	  vida	  
transformada	  estabelecida	  anteriormente	  nos	  versos	  1	  e	  2.	  Esses	  versos	  também	  
ecoam	  os	  ensinamentos	  de	  Jesus	  no	  Sermão	  do	  Monte,	  o	  que	  não	  deveria	  nos	  
surpreender,	  uma	  vez	  que	  Mateus	  5-‐7	  são	  os	  ensinamentos	  éticos	  mais	  
concentrados	  de	  Jesus	  no	  evangelho.	  
	  
	  
Método	  de	  estudo	  e	  questões:	  
	  
Divida	  a	  sala	  em	  grupos	  pequenos	  para	  ler	  a	  passagem	  e	  discutir	  com	  as	  seguintes	  
perguntas:	  
	  
	   O	  que	  Paulo	  está	  fazendo	  nessa	  passagem?	  

Que	  tipos	  de	  conflitos	  você	  acha	  que	  estavam	  acontecendo,	  aos	  as	  palavras	  de	  
Paulo	  podem	  tem	  se	  dirigido?	  	  
Sobre	  quais	  ações	  especificas	  de	  promoção	  da	  paz	  Paulo	  escreve?	  
De	  que	  maneiras	  essas	  ações	  iriam	  transformar	  situações	  de	  conflito?	  

	  
Para	  um	  grupo	  que	  esteja	  familiarizado	  com	  a	  Bíblia	  você	  pode	  querer	  desafiá-‐los	  a	  
recordar	  o	  máximo	  de	  ensinamentos	  similares	  possíveis	  do	  Sermão	  do	  Monte	  Jesus,	  
em	  Mateus	  5-‐7.	  O	  que	  Paulo	  diz	  em	  Romanos	  12.9-‐21	  que	  Jesus	  também	  diz	  	  numa	  
forma	  bem	  similar	  em	  Mateus	  5-‐7?	  
	  
Dê	  de	  20	  a	  30	  minutos	  para	  a	  discussão,	  o	  máximo	  de	  tempo	  para	  os	  grupos	  
trabalharem	  nas	  comparações	  do	  Sermão	  do	  Monte.	  Reúna	  os	  grupos	  novamente	  e	  
peça	  um	  representante	  de	  cada	  grupo	  para	  compartilhar	  o	  que	  encontraram.	  
	  
Então,	  faça	  uma	  breve	  revisão	  de	  todas	  as	  lições	  estudadas	  no	  curso.	  Faça	  uma	  lista	  
específica	  de	  algumas	  das	  experiências	  mais	  memoráveis	  do	  curso.	  Convide	  a	  classe	  
a	  fazer	  uma	  lista	  com	  você	  de	  algumas	  das	  coisas	  que	  eles	  aprenderam.	  
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Diga	  ao	  grupo	  que	  a	  parte	  mais	  importante	  do	  curso	  está	  por	  vir:	  o	  que	  os	  
participantes	  fazem	  com	  o	  conhecimento	  que	  adquiriram,	  no	  contexto	  de	  seus	  
próprios	  conflitos.	  Peça	  às	  pessoas	  para	  fecharem	  seus	  olhos	  e	  pensarem	  num	  
conflito	  importante	  que	  elas	  estão	  atualmente	  enfrentando.	  Pergunte	  a	  elas:	  
	   	  
	   Quais	  os	  grupos	  ou	  pessoas	  envolvidas	  no	  conflito?	  
	   Quais	  os	  problemas	  no	  conflito,	  na	  forma	  como	  você	  os	  entende?	  
	   Quais	  os	  interesses	  do	  outro	  lado	  no	  conflito?	  
	   Como	  as	  pessoas	  estão	  agindo	  com	  relação	  às	  outras?	  
	   Como	  as	  pessoas	  estão	  se	  comunicando	  umas	  com	  as	  outras?	  
	   O	  que	  está	  em	  jogo	  no	  conflito?	  
	  
Então	  revise	  a	  lista	  de	  lições	  aprendidas	  no	  curso	  (para	  guardar).	  Peça	  aos	  
participantes	  para	  abrirem	  seus	  olhos	  e	  refletirem	  em	  silêncio	  por	  pelo	  menos	  5	  
minutos	  sobre	  pelo	  menos	  três	  ações	  específicas	  que	  eles	  poderiam	  tomar	  dentro	  do	  
conflito	  que	  moveria	  o	  conflito	  numa	  direção	  positiva.	  Peça	  aos	  participantes	  para	  
serem	  o	  mais	  específico	  e	  detalhado	  que	  puderem	  para	  possam	  ter	  clareza	  sobre	  o	  
que	  exatamente	  podem	  fazer.	  
	  
Reúna	  os	  participantes	  em	  grupos	  de	  3	  ou	  4	  para	  compartilhar	  o	  que	  eles	  pensaram	  
em	  fazer	  com	  relação	  ao	  conflito.	  Se	  houver	  algo	  tão	  pessoal	  ou	  profundo	  que	  a	  
pessoa	  não	  queira	  compartilhar,	  respeite	  o	  desejo	  dela.	  Convide-‐os	  a	  compartilhar	  o	  
máximo	  que	  quiserem	  compartilhar	  no	  pequeno	  grupo.	  Dê	  3	  minutos	  a	  cada	  pessoa.	  
Avise	  que	  o	  tempo	  terminou	  na	  metade	  do	  compartilhar	  nos	  pequenos	  grupos.	  	  
	  
Termine	  a	  sessão	  formando	  um	  círculo.	  Agradeça	  o	  grupo	  pelo	  seu	  trabalho	  durante	  
o	  estudo.	  Então	  vá	  ao	  redor	  do	  circulo,	  começando	  pela	  pessoa	  da	  direita.	  Peça	  que	  
cada	  pessoa	  diga	  uma	  palavra	  ou	  uma	  frase	  de	  algo	  que	  elas	  tiraram	  do	  estudo,	  uma	  
lição	  específica,	  uma	  idéia,	  uma	  qualidade	  interior,	  uma	  nova	  visão,	  ou	  o	  que	  elas	  
quiserem	  dizer	  nesse	  momento.	  Como	  facilitador,	  você	  pode	  concluir	  com	  a	  última	  
palavra	  no	  círculo.	  Então	  dê	  uma	  breve	  bênção	  de	  paz	  para	  o	  grupo.	  
	  
	  
Pontos	  importantes:	  
	  
*O	  verso	  20	  é	  tirado	  de	  Provérbios	  25.21-‐22.	  Fazer	  o	  bem	  a	  um	  inimigo	  não	  é	  uma	  
lição	  apenas	  do	  Novo	  Testamento,	  mas	  uma	  lição	  com	  raízes	  no	  Antigo	  Testamento.	  
“Pilha	  de	  carvão	  em	  brasa”	  sobre	  a	  cabeça	  de	  alguém	  é	  uma	  frase	  com	  suas	  raízes	  no	  
costume	  antigo	  do	  Oriente	  Próximo	  de	  carregar	  uma	  panela	  de	  carvão	  em	  brasa	  
sobre	  a	  cabeça	  de	  alguém	  como	  sinal	  de	  vergonha,	  arrependimento	  ou	  sofrimento.	  
Vestir	  “saco	  e	  cinzas”	  passava	  uma	  imagem	  similar.	  O	  ato	  de	  alimentar	  o	  inimigo	  
com	  fome	  e	  dar	  de	  beber	  ao	  inimigo	  com	  sede	  traz	  vergonha	  sobre	  o	  inimigo,	  
resultando	  numa	  mudança	  de	  coração.	  É	  assim	  que	  o	  mal	  é	  superado	  pelo	  bem.	  Para	  
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Guardar:	  Uma	  forma	  do	  mal	  ser	  superado	  é	  provocando	  uma	  mudança	  interna	  
no	  coração	  do	  inimigo	  através	  de	  atos	  de	  amor.	  
	  
*Essa	  é	  a	  ultima	  sessão	  nesse	  estudo.	  É	  importante	  os	  participantes	  aplicarem	  as	  
lições	  que	  aprenderam	  sobre	  transformação	  de	  conflitos	  a	  conflitos	  que	  eles	  têm	  em	  
suas	  vidas.	  O	  tempo	  tomado	  para	  pensar	  sobre	  como	  aplicar	  a	  lição	  do	  curso	  é	  muito	  
importante.	  Pode	  ser	  também	  um	  momento	  difícil	  para	  alguns	  participantes,	  pois	  os	  
conflitos	  nos	  quais	  estão	  pensando	  podem	  ser	  muito	  pessoais	  e	  muito	  profundos.	  
Respeite	  o	  desejo	  de	  qualquer	  um	  de	  não	  compartilhar,	  mas	  encoraje	  todos	  a	  
trabalharem	  duramente	  no	  pensamento	  sobre	  seus	  conflitos	  e	  a	  aplicarem	  nos	  
conflitos	  o	  que	  foi	  aprendido	  na	  aula.	  Para	  guardar:	  o	  que	  a	  Bíblia	  diz	  sobre	  
conflitos	  pode	  ser	  aplicado	  aos	  conflitos	  que	  enfrentamos	  no	  dia-‐a-‐dia,	  não	  
importando	  quão	  severo	  eles	  possam	  ser.	  	  
	  
Fontes	  
	  
	  
O	  material	  nesse	  Manual	  de	  Estudo	  Bíblico	  é	  o	  resultado	  da	  influência	  de	  muitas	  
pessoas,	  e	  nos	  casos	  seguintes,	  a	  contribuição	  de	  muitos	  outros	  foi	  incluída.	  
	  
Como	  notado	  na	  Introdução	  do	  material,	  sobre	  as	  formas	  como	  as	  pessoas	  
aprendem	  e	  se	  lembram,	  os	  estilos	  de	  aprendizagem,	  o	  conceito	  de	  grupo	  dominante	  
e	  grupo	  periférico,	  e	  o	  conceito	  de	  zona	  de	  conforto,	  zona	  de	  desconforto	  e	  zona	  de	  
alarme	  foram	  adaptados	  do	  Training	  for	  Change,	  uma	  organização	  social	  voltada	  
para	  o	  treinamento	  sediada	  em	  Filadélfia.	  A	  maior	  parte	  da	  inspiração	  e	  das	  idéias	  
que	  usei	  no	  desenvolvimento	  do	  formato	  desse	  manual	  foram	  desenvolvidos	  nas	  
experiências	  que	  eu	  tive	  em	  programas	  do	  Training	  for	  Change.	  
	  
O	  conceito	  de	  conflito	  como	  Terra	  Santa	  eu	  ouvi	  primeiramente	  dos	  menonita	  e	  do	  
Mennonite	  Conciliation	  Service.	  	  John	  Paul	  Lederach	  desenvolveu	  os	  “7	  Degraus	  de	  
Transformação	  Social	  de	  Conflito”	  encontrado	  no	  Mediation	  Training	  Manual	  
produzido	  pelo	  Mennonite	  Conciliation	  Service.	  Os	  estudos	  de	  Jacó	  e	  Esaú	  são	  
adaptações	  do	  material	  primeiramente	  desenvolvido	  por	  John	  Paul	  Lederach.	  Eu	  
aprendi	  esse	  formato	  específico	  de	  Marinetta	  Cannito	  Hjort	  quando	  fomos	  co-‐
facilitadores	  num	  treinamento	  na	  Itália;	  ela	  tinha	  modificado	  o	  material	  que	  ela	  
aprendeu	  de	  John	  Paul.	  
	  
O	  Sermão	  do	  Monte	  de	  Clarence	  Jordan	  foi	  a	  fonte	  inicial	  para	  o	  entendimento	  da	  
gramática	  grega	  na	  interpretação	  de	  ponero	  em	  Mateus	  5.39.	  O	  termo	  “Iniciativas	  
Transformadoras”	  veio	  de	  Glen	  Stassen.	  Ele	  o	  apresenta	  no	  livro	  Just	  Peacemaking:	  	  
Transforming	  Initiatives	  for	  Justice	  and	  Peace.	  Muito	  do	  contexto	  cultural	  na	  Sessão	  
13	  veio	  de	  Walter	  Wink	  em	  Violence	  and	  Nonviolence	  in	  South	  Africa:	  	  Jesus’	  Third	  
Way.	  

Instrutores	  e	  líderes	  de	  estudos	  bíblicos	  estão	  sempre	  à	  procura	  de	  maneiras	  para	  
expandir	  e	  melhorar	  o	  que	  podem	  oferecer	  aos	  estudantes.	  Um	  bom	  professor	  é	  
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primeiramente	  um	  bom	  aluno.	  Muitas	  pessoas	  me	  ensinaram	  muito	  pelo	  caminho.	  
Duas	  pessoas	  me	  apresentaram	  aos	  personagens	  que	  aparecem	  nesse	  estudo	  
bíblico:	  Gustavo	  Parajon	  me	  apresentou	  a	  “Abigail”	  e	  Cindy	  Weber	  me	  apresentou	  a	  
“Rispá”.	  As	  histórias	  dessas	  duas	  mulheres	  têm	  enriquecido	  minha	  própria	  ação	  pela	  
paz	  e	  têm	  sido	  grandes	  inspirações	  para	  muitas	  pessoas	  nos	  meus	  workshops.	  
	  
Uma	  Breve	  Lista	  de	  Livros	  
	  
	  
Se	  você	  tiver	  acesso	  a	  uma	  livraria	  ou	  biblioteca	  de	  um	  seminário	  ou	  universidade,	  
os	  livros	  a	  seguir	  prolongam	  o	  tema	  sobre	  a	  paz.	  
	  
Para	  estudar	  mais	  sobre	  a	  Bíblia	  e	  a	  paz,	  veja	  alguns	  desses	  livros:	  
	  
Buttry,	  Daniel	  L.,	  Christian	  Peacemaking:	  	  From	  Heritage	  to	  Hope	  (Judson	  Press,	  
1994).	  

Cupit,	  Tony,	  Peace	  I	  Leave	  With	  You:	  	  Bible	  Studies	  for	  Churches	  on	  the	  subject	  of	  
Peace	  (Aliança	  Batista	  Mundial,	  2001)	  

Munayer,	  Salim	  J.,	  editor,	  Seeking	  and	  Pursuing	  Peace:	  	  The	  Process,	  the	  Pain	  and	  the	  
Product	  (Musalaha,	  1998)	  

Stassen,	  Glen,	  Just	  Peacemaking:	  	  Transforming	  Initiatives	  for	  Justice	  and	  Peace	  
(Westminster/John	  Knox	  Press,	  1992)	  

Wink,	  Walter,	  Naming	  the	  Powers:	  	  The	  Language	  of	  Power	  in	  the	  New	  Testament	  
(Fortress	  Press,	  1984)	  

Wink,	  Walter,	  Unmasking	  the	  Powers:	  	  The	  Invisible	  Forces	  that	  Determine	  Human	  
Existence	  (Fortress	  Press,	  1986)	  

Wink,	  Walter,	  Engaging	  the	  Powers:	  	  Discernment	  and	  Resistance	  in	  a	  World	  of	  
Domination	  (Fortress	  Press,	  1992)	  

Wink,	  Walter,	  Violence	  and	  Nonviolence	  in	  South	  Africa:	  	  Jesus’	  Third	  Way	  
(Publicadores	  da	  Nova	  Sociedade,	  1987)	  

Esses	  livros	  fornecem	  histórias	  de	  todos	  os	  cantos	  do	  mundo	  sobre	  pessoas	  que	  têm	  
construído	  a	  paz.	  Muitas	  dessas	  histórias	  são	  sobre	  cristãos.	  Esses	  livros	  também	  
fornecem	  ferramentas	  práticas	  muito	  úteis	  e	  uma	  estrutura	  teórica	  para	  o	  
engajamento	  na	  promoção	  da	  paz:	  

Baum,	  Gregory	  and	  Wells,	  Harold,	  editors,	  The	  Reconciliation	  of	  Peoples:	  	  Challenge	  
to	  the	  Churches	  (Orbis	  Books,	  1997)	  
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Centro	  Europeu	  para	  Prevenção	  de	  Conflitos,	  editores,	  People	  Building	  Peace:	  	  35	  
Inspiring	  Stories	  from	  around	  the	  World	  	  (European	  Center	  for	  Conflict	  Prevention,	  
1999)	  

Gracia,	  Ed,	  editor,	  Pilgrim	  Voices:	  	  Citizens	  as	  Peacemakers	  (Manila	  University	  Press,	  
1994)	  

	  

Herr,	  Robert	  e	  Herr,	  Judy	  Zimmerman,	  editors,	  Transforming	  Violence:	  	  Linking	  Local	  
and	  Global	  Peacemaking	  (Herald	  Press,	  1998)	  

	  

McManus,	  Philip	  and	  Schlabach,	  Gerald,	  Relentless	  Persistence:	  	  Nonviolent	  Action	  in	  
Latin	  America	  (Publicadores	  da	  Nova	  Sociedade,	  1991)	  

	  

Schrock-‐Shenk,	  Carolyn	  and	  Ressler,	  Lawrence,	  editores,	  Making	  Peace	  with	  Conflict:	  	  
Practical	  Skills	  for	  Conflict	  Transformation	  (Herald	  Press,	  1999)	  

	  
	  


