GUIA PARA O LÍDER

SEMANA 9 | Eu só arrumo confusão!

“

O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro dizendo coisas
maldosas; pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos; tem no coração
o propósito de enganar; planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso a
desgraça se abaterá repentinamente sobre ele; de um golpe será destruído,
irremediavelmente. Provérbios 6.12-15

Ler o livro de Provérbios tem nos ensinado a olhar para as nossas vidas e perceber
os caminhos da sabedoria que nos protegem e nos levam para a vida. Por outro lado,
temos visto um caminho perigoso que muitas vezes tomamos e que nos leva a ruínas,
o caminho do tolo. Um outro tipo de tolo, além do preguiçoso que vimos na semana
passada, é o encrenqueiro (perverso). A característica marcante dessa pessoa é que ela
está constantemente envolvida em conflito (6.14; inimizade). Ele é o oposto do pacificador
de Mt 5.9, o construtor de pontes cujas respostas cautelosas e gentis (conforme Pv15.1)
desarmam e relaxam as tensões. O encrenqueiro, ao contrário, as incita.
Leia mais uma vez o texto de Provérbios 6. 12-19 e observe como a bíblia descreve esse
caminho de tolice.
Para refletir e compartilhar:
1. Levante com o grupo características dessa pessoa, ou desse caminho (Faça uma lista
junto com o grupo refletindo quais são os sinais de uma pessoa que resolveu trilhar por
esse caminho - tente explicar cada uma dessas características levantadas com exemplos)
2. O que Deus fala sobre essas atitudes segundo Pv 6.16-19?
3. Qual dessas coisas listadas nesse trecho você já viu em algum momento na sua
vida?

O PERVERSO É UM ENCRENQUEIRO
O perverso aqui descrito é uma pessoa que carrega em suas atitudes e em seus
relacionamentos o estigma de ser um encrenqueiro - aquele que só promove confusão e
discórdia. Ele não é aquele tipo de pessoa que perturba a falsa paz com uma insistência
na honestidade. Pelo contrário, é alguém que sempre sente a necessidade de protestar
e reclamar, em vez de relevar um deslize ou erro (19.11). Quando encrenqueiros brigam,
não apresentam o outro lado de forma honesta.
A boca deles, corrupta, fala por meio de omissões, meias-verdades e insinuações
maldosas. Sua linguagem corporal (piscando, sinalizando) cria uma situação hostil,
em vez de propiciar a conciliação. Os encrenqueiros dizem para si mesmos e para os
outros que estão apenas sendo “sinceros”. Mas sua destruição virá de repente (6.15).
À medida que o tempo passa, fica cada vez mais claro que uma das razões pelas quais
estão sempre metidos em confusão é o seu próprio modo de ser. Eles podem acabar
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permanentemente desacreditados por acontecimentos que os desmascaram. No
entanto, a principal razão para sua queda é que “... o SENHOR detesta [...] o que semeia
inimizade entre irmãos” (6.16,19).
Para refletir e compartilhar:
4. Se você já esteve envolvido em muitos conflitos, será que é porque tem as
características de personalidade de um encrenqueiro?
5. Existe algum encrenqueiro que você precise confrontar?

O CAMINHO DE VOLTA
O ódio causa brigas, mas o amor cobre todas as transgressões. [...] A ira do insensato
logo se revela, mas o prudente encobre o insulto (10.12; 12.16).
Brigas em Provérbios não se referem a discordâncias expressas com educação ou
discussões respeitosas. Refere-se a algo que Deus odeia (6.19), e no centro de toda briga
está a irritação (a ira), uma palavra que significa desprezo e desdém entre as pessoas.
Tudo o que se diz em uma briga é para menosprezar o outro, e não convencer. Brigar é
uma das atitudes mais latentes do perverso ou encrenqueiro - ele tem o propósito de
enganar, planeja sempre o mal e semeia discórdia (colocar um contra o outro).
O caminho de volta para a sabedoria sempre é o caminho da paz que somente o amor
pode produzir em nossas vidas. A Bíblia nos alerta no novo testamento que tudo isso é
uma questão de escolha, uma decisão que devemos tomar para a nossa vida. O amor
não é um sentimento, mas o amor é um caminho que escolhemos trilhar. Além disso, a
Palavra de Deus nos adverte que “no que depender de nós, devemos ter paz com todos”.
Somos chamados a amar e somos chamados a promover a paz porque decidimos amar.
A solução é o amor (10.12), e isso não significa primordialmente sentimentos. Também
não significa deixar de corrigir, se for necessário (27.5,6). Quando Pv 10.12 diz que o
amor cobre transgressões, não está dizendo “encobre”. A ira tenta desmascarar e despir
a outra pessoa para fazê-la parecer terrível. O amor se recusa a retribuir a ofensa e
deliberadamente procura mostrar a outra pessoa da maneira mais favorável possível. O
amor procura pôr as necessidades do outro antes das nossas, com o intuito de ajudálo a mudar, se for possível. Lembre-se de que a ira é energia liberada para defender algo
que você ama. Quando estiver em uma discussão, pare de liberar sua raiva contra a outra
pessoa para defender seu ego. Em vez disso, libere sua energia contra o problema (não
contra a pessoa) que está causando o desentendimento.
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Para refletir e compartilhar:
6. Quando um problema surge na sua família, trabalho ou círculos de convívio social,
como você lida com isso? Existe em suas atitudes alguma motivação no coração que
se assemelha a uma pessoa pacificadora ou um encrenqueiro?
Bem-aventurados os pacificadores,
pois serão chamados filhos de Deus.
Mateus 5.9
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