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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): o que você pensa a respeito dos conflitos de gerações? Você acha que é 

possível aprender a lidar com eles? 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): escolha cânticos que façam conexão com o tema abordado 

 

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Base – Tiago 4:1-17 

 

Todos nós sabemos muito bem que muitos dos problemas que acontecem dentro dos nossos lares surgem a partir dos 

conflitos de gerações. Porém, isso é inevitável. Esses conflitos nunca deixarão de existir. O segredo é aprender como lidar 

com esses conflitos para que eles não destruam o bom andamento das nossas famílias. Para aprender a lidar com esses 

conflitos há necessidade de identificar quando eles surgem. É exatamente esse conteúdo que o texto base nos apresenta: 

a causa dos conflitos de gerações. Sabendo quando surgem esses conflitos, o próximo passo é aprender a lidar com eles. 

 

1. Conflitos de geração surgem quando confundimos a VONTADE DE DEUS com os NOSSOS DESEJOS – “De onde vêm 

as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam 

coisas, e não as têm; matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam.” (Tiago 4:1-2a) – A consequência 

natural em desobedecer a vontade de Deus para realizar os nossos próprios desejos é o estabelecimento de um 

ambiente infértil, onde nada de bom nasce. Mais importante do que meus desejos são os desejos de Deus. Mais 

importante do que eu quero fazer é o que Deus quer fazer EM mim e ATRAVÉS de mim. 

 

2. Conflitos de geração surgem quando há FALTA DE DISCERNIMENTO do tempo em que vivemos – “Vocês vivem a lutar 

e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem.” (Tiago 4:2b) Ler também Tiago 4:13-17 – Essa falta de discernimento 

gera comparações e competições, e, comparações e competições só servem para um propósito: deixar feridas abertas. 

Abrir mão da nossa glória é o caminho para a união das gerações. 

 

3. Conflitos de geração surgem quando há confundimos TRADIÇÃO com TRADICIONALISMO – (Tiago 4:3-10) – Tradição 

é a fé viva dos que já morreram e tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Vencemos os conflitos de gerações 

quando nos tornamos moldáveis, quando permitimos transformações, quando permitimos ajustes em nossa vida.  

 

4. Conflitos de geração surgem quando há confundimos DISCERNIMENTO ESPIRITUAL com espírito de “SER JUIZ” – 

“Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a Lei e a julga. 

Quando você julga a Lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um Legislador e Juiz, 

aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo?” (Tiago 4:11-12) – Nosso espírito de “SER 

JUIZ” em todo o tempo sempre nos levará a conflitos ainda maiores. Porém, a reconciliação, o quebrantamento e o 

arrependimento sempre nos conduzirão a experimentar grandes coisas da parte de Deus. (ler também o seguinte texto 

bíblico: Malaquias 4:5-6). 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus e que está vivendo um tempo de 

conflitos de gerações que tem trazido marcas profundas em sua vida. Não perca tempo: apresente Jesus Cristo para ele o 

mais breve possível. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a nas 

suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

RECADO(S) PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA:  

1) Incentive os membros de sua célula a não perderem nenhuma celebração do mês da família – todas as quintas (20h) e 

domingos (09:50 e 19 horas). 

2) Incentive os membros de sua célula a participarem da Conferência de Líderes (06/07 – de 08 às 15 horas). 


