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Lição 19 – Ira – A bomba relógio
“Irai-vos, e não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira.” (Ef 4.26)
No Novo Testamento, duas palavras gregas são designadas para significar ira: thumos e orge.
O termo thumos deve ser distinguido do termo orge, no pormenor, pois o termo thumos indica uma
condição mais agitada de sentimentos, uma explosão de ira proveniente da indignação interior, enquanto que o termo orge sugere uma condição mental mais calma e permanente, frequentemente com a
intenção de tomar vingança.2
Existe ainda a ira natural que advém de uma indignação, que não concorda com o erro e pede santidade, a qual até mesmo Deus possui (Mt 3.7; Rm 1.18; 9.22) e a ira negativa, que está na lista das obras
da carne (Gl 5.19-21), na qual iremos refletir.
Um ministro de Deus e sua família não deixam de ter emoções, simplesmente porque entraram no ministério. A ira é uma dessas emoções, que se localiza entre a raiva e o ódio. Podemos sentir raiva em situações
comuns, como no trânsito, em pequenas discussões dentro de casa ou descontentamentos na igreja. Mas
atenção: a raiva produz a ira, que, se não for tratada, produz o ódio, podendo chegar à violência.
A ira é a raiva não expurgada. A diferença entre ambas é que a ira pode transformar-se reativamente
em ações de violência verbal ou física contra uma pessoa ou contra um grupo de pessoas. Essas reações
acontecem de maneira irracional e, muitas vezes, descontrolada. A ira também pode ser caracterizada por
uma crise de aversão ou fúria em relação a algo ou a alguém que, continuamente, nos cause prejuízo ou que
represente uma ameaça a qualquer esfera da existência.3
1. Quando a Bíblia diz: “irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira”, você concorda que
ela pode vir de forma inesperada, mas pode ser controlada e vencida no mesmo dia?

2. Você acha que Jesus sentiu raiva, ira, ódio ou uma “ira santa” pela Casa de Deus? (João 2.13-17)

3. Você acha que Jesus bateu nas pessoas e nos animais usando o chicote, ou apenas o usou
como autoridade?

2.Vine, 2004, p. 922.
3. Chaves, 2016, p. 30.
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4. Moisés, apesar de ser considerado um ícone de mansidão (Nm 12.3), em três situações foi surpreendido pelas emoções: a) quando matou um egípcio que maltratava um israelita (Ex 2.12); b)
quando quebrou as tábuas dos mandamentos ao ver a construção do bezerro de ouro (Ex 32.19)
e c) quando feriu a rocha duas vezes diante da murmuração dos israelitas (Nm 20.11). Quais foram as consequências de cada uma delas?

5. Em quais situações você se sente mais provocado?

6. O que Jesus quis dizer quando respondeu que devemos perdoar “setenta vezes sete”? (Mt 18.21-22)

7. De acordo com Rm 12.17-21 e 1 Co 13.4-7, quais são as ações recomendáveis ao sermos assaltados pela ira?

Aplicação:
Nosso corpo é santuário do Espírito Santo (1 Co 6.19-20). Então, desenvolver um caráter espiritual,
no qual nossas ações manifestam o Fruto do Espírito, é o nosso grande desafio (Gl 5.22-23).
Vamos nos especializar em mais uma função no Ministério: desarmar bombas?
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