
Duas cabras seguiam por 

uma trilha estreita na 

montanha.

Uma subia a trilha.

A outra descia.

A trilha era tão estreita 

que só tinha espaço 

para uma cabra de cada 

vez passar e elas não 

conseguiam passar uma 

pela outra.

Duas Cabras Resolvem um Argumento

Esta é uma história 

sobre como resolver 

argumentos.



Ambas as cabras recuaram, como se estivessem 

se preparando para saltar e brigar!

Ela deixou a cabra que descia a 

trilha andar sobre suas costas.

Mas algo surpreendente aconteceu! A cabra que 

subia a trilha deitou-se no caminho.

Então, o que poderiam fazer?

Depois então se levantou e continuou sua jornada 

trilha acima.



Muitas vezes, os argumentos acontecem porque 

cada pessoa quer seguir seu próprio caminho. É 

importante nesses momentos parar e considerar o 

que a outra pessoa tem a dizer. Mesmo que nenhum 

de vocês recue totalmente para deixar a outra pes-

soa seguir seu caminho, como foi o caso com essas 

duas cabras, ainda assim é importante ouvir o outro 

humildemente e considerar a sua opinião.

Ao fazer isso, muitas vezes você encontrará uma 

solução que agradará a todos os envolvidos. E 

mesmo se você achar necessário ceder às ideias da 

outra pessoa para resolver o argumento, poderá 

desfrutar da satisfação de ver como as coisas con-

tinuam avançando.

Argumentos podem ser muito difíceis. Você deve se preocupar 

mais com o que é certo e considerar as necessidades de 

cada um, em vez de quem está certo. Muitas vezes, ambas as 

opiniões têm mérito, e é melhor que as pessoas envolvidas 

discutam juntas e concordem com uma solução.

 “Uma resposta amiga e delicada acalma os nervos, mas quem 

responde com raiva provoca brigas e confusão” (Provérbios 

15:1, Bíblia Viva).

“Que as minhas palavras e os meus pensamentos íntimos 

sejam sempre agradáveis a Ti, Senhor, minha Rocha e meu 

Libertador” (Salmo 19:14 TLB).

Ponderar  com humildade, comunicação e oração resolve a 

maioria dos conflitos.
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