
Sentindo-se incomodado?

Está tendo dificuldade de 
convivência com um colega ou um 

irmão ou irmã mais nova?

Acha que 
já tentou 
de tudo, 
mas o 

problema 
persiste?

Sei que não quer perder a calma, ... 

... mas talvez sinta que não dá para 
continuar sendo sempre o cara legal.



O seu amor nunca será 
forte o suficiente para amar 

alguém que o incomoda.

Você só precisa ser 
um instrumento para 

transmitir esse amor, que 
é o mais forte, eterno e 

incondicional.

Então, quando não tiver 
amor suficiente ou achar 

que acabou... 

... extraia o amor de Jesus. 
Seguem-se algumas dicas sobre como emanar o amor de 

Jesus quando não conseguir transmitir o seu amor.
1. Amor, união, perdão e fraternidade são fatores chave. 

Mas o 
amor de 
Jesus é! 



2. Peça ajuda celestial ... 

3. Seja tardio para falar (Tiago 1:19b).

 Espere um minutinho antes de respon-
der. Não se apresse em falar ou agir.

 Pare um 
momento 

para 
pensar no 
que vai 
dizer ou 
fazer. 

 Dê a Jesus a oportunidade de 
interferir caso vá dizer ou fazer algo 

que não terá bons resultados. 

...para aprender a valorizar a 
fraternidade e ser preenchido 
com o amor de Jesus pelos 
outros. 

Peça a Jesus para 
ajudá-lo a ver a outra pessoa 

como Ele a vê, e amá-la com o amor dEle.

Peça-Lhe para enchê-lo com o Seu amor, para você ser mais amoroso.



4. Louve.
Geralmente, quando alguém o 

incomoda, é muito difícil pensar algo 
bom em relação à pessoa.

Faça o esforço de 
agradecer a Jesus 
por uma boa quali-
dade dessa pessoa. 

Se não 
conseguir 
pensar

 em algo 
positivo 
a seu 

respeito, 
peça ajuda a 

Jesus. 

Ele ama a pessoa que o incomoda tanto 
quanto ama você...

...e pode lhe mostrar um elemento 
que ama nela para você poder 

louvá-lO por isso.  

Explicar o que sente para alguém mais velho que poderá entender e orar por você é 
muito melhor do que dar vazão às suas frustrações para a pessoa que o incomoda. 

5. Comunique-se. Converse com um pai, professor ou adulto.



7. Ore.

Comete muitos erros ou 
incomoda os outros.

Pense 
em alguns 
deslizes, 
erros 

e falhas 
que 

cometeu. 

Conte o problema a 
Jesus e peça-Lhe para 
ajudar você e a outra 

pessoa a se darem bem. 

fé e 
humildade são 
poderosas. 

Orações feitas com Se orar Jesus fará 
milagres para mudar a 
situação e retificar o 

problema. 

Mas se não 
souber o que 
pedir, peça a 
Jesus e Ele lhe 
dirá como deve 
orar. 

CENSURADO
(Pense nas suas 

falhas.)

Pensar nos seus erros 
o ajudará a mantê-lo 
humilde e não enfatizar os 
problemas 
de outra 
pessoa.  

6. Lembre-se que você também não é perfeito!



O mesmo se aplica a 
uma resposta gentil. 

8. Seja doce. “A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira” (Provérbios 15:1).

Mesmo que sinta vontade de soltar 
os cachorros, resista e se esforce 
por responder de maneira educada. 

Se estiver 
chateado 

não aja pelos 
sentimentos, 
peça para 

Jesus ajudá-
lo a responder 
calmamente e 
com paciência.

Pode até, educadamente, pedir 
licença e se afastar sem dizer ou 

fazer nada. É melhor do que ser mal 
educado. 

9. Ame. Lembre-se que a maior lei é o amor.
Quando tem paciência com quem

 o incomoda ou chateia, está 
praticando a lei do amor. 

Aprender a amar os outros com o amor de Jesus, 
mesmo que a convivência com eles seja difícil e 
a pessoa seja mal educada ou o incomode, é um 

treinamento para colocar em prática na sua vida a 
Regra de Ouro. (Veja Lucas 10:27.)



Faça o melhor possível para amar os outros, não importa quem sejam! 

Não 
desanime 

caso falhe. Ficarei 
feliz contanto você 
esteja tentando e 

aprendendo.

Jesus não espera perfeição, apenas persistência.



Não pense que precisa sempre seguir todos os passos. 

Faça o que pode 
na ocasião, e com 

certeza aprenderá 
mais e mais a 
refletir amor. 

Logo aprenderá a se relacionar bem com as pessoas, 
mesmo nas mais difíceis circunstâncias.
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PENSE NISTO: 
 Quando alguém me incomoda 

ou chateia, não deixo minhas emoções 
determinarem a minha reação. 

Paro para pensar e orar para ver 
como reagir com amor.


