
A IRA  
DEVE CAIR



Você é uma 
pessoa irada?



“A ira está à espreita, abaixo da 
superfície, esperando que a fagulha 

correta a acenda.” - Louie Giglio 



A ira está relacionada a outras pessoas
Dependendo do que acontecer em nossos relacionamentos:  

• nos ofendemos com as pessoas,  
• nos sentimos rejeitados, 
• nos sentimos injustiçados. 

E isso, quando não tratado da maneira correta, é  
o começo da ira em nosso coração.



Como a ira nasce em nosso coração?
• Pode ter a ver com algo que alguém nos disse, algo que alguém 

não nos disse.  

• Algo que fizeram contra nós ou contra uma pessoa que amamos.  

• Algo que esperávamos receber não recebemos.  

• Marcas que deixamos entrar em nosso coração e que acabam 
tomando lugar ali.



E “não pequem ao permitir que a ira os 
controle”. Acalmem a ira antes que o sol se 
ponha.” 

Efésios 4:26 (NVT) 
 
“Irai-vos e não pequeis; não se ponha o sol 
sobre a vossa ira.”  

Efésios 4:26 (Almeida RA)



A ira pode nos fazer errar o alvo, pode nos 
impedir de experimentar tudo aquilo que Deus 

tem para nossa vida.  

Se não tivermos cuidado, a ira descontrolada 
provocará incêndios e destruição na vida de 

outras pessoas. E podemos ter certeza de que 
também poderá destruir a nossa própria vida. 



Como é possível nos irarmos sem pecar?

• Davi:  “Afinal de contas, quem é esse filisteu 
incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo?” 
1 Samuel 17:26 

• A ira de Davi fez com que ele se enchesse de coragem 
e matasse Golias para glorificar o nome do Senhor e 
defender o Seu povo.



Como é possível nos irarmos sem pecar?
• Jesus:  “Era quase época da festa da Páscoa judaica, de modo que 

Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu comerciantes que 
vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios; também viu 
negociantes, em mesas, trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um 
chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as 
ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e 
virou as mesas. Depois, foi até aqueles que vendiam pombas e lhes 
disse: “Tirem essas coisas daqui! Parem de fazer da casa de meu Pai 
um mercado!”. Então os discípulos se lembraram desta profecia das 
Escrituras: “O zelo pela casa de Deus me consumirá”. - João 2:13-17



Quando a ira leva ao pecado?
• Eliabe:  “Ouvindo-o Eliabe, seu irmão mais velho, falar 

àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e 
disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste 
aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a 
tua presunção e a tua maldade; desceste apenas 
para ver a peleja!”. - 1 Samuel 17:28



Quando a ira leva ao pecado?
• Eliabe:  1 Samuel 17:28 

• Isso é o que fazem as pessoas iradas. Elas encontram 
uma maneira de atingir e machucar os que estão ao 
seu redor. Fazem acusações contra as outras pessoas, 
o que é muito perigoso.



“Sempre que começamos a fazer acusações a 
respeito do coração de outra pessoa, estamos 

em terreno instável. Nós não sabemos o que há 
no coração de outra pessoa; somente Deus 

sabe. Quando as pessoas promovem sentenças 
acusatórias sobre o caráter de outras pessoas, 
estão tipicamente, dando uma ideia do que há 

no seu próprio coração.” - Louie Giglio



A ira se expressa de 3 maneiras:
• Ira sentida erroneamente: Quando sentimos raiva por alguma coisa 
que nunca aconteceu. 

• Ira corretamente sentida que é expressa erroneamente: Quando 
somos injustiçados e ofendidos, mas expressamos nossa raiva da 
maneira errada. 

• Ira corretamente sentida que nunca é expressa: Quando somos 
injustiçados e ofendidos e guardamos a nossa raiva, fingindo que 
está tudo bem.



Jesus já venceu o 
gigante da ira



Todos nós fomos  
muito perdoados! 

Pense na sua vida: onde você estaria se 
não fosse o sacrifício de Jesus?



Quanto mais perdão 
recebemos, mais 

amamos



O antídoto para o 
gigante da ira é o 

perdão



“E “não pequem ao permitir que a ira os 
controle”. Acalmem a ira antes que o sol se 
ponha, pois ela cria oportunidades para o 
diabo”. 

Efésios 4:26-27 (NVT) 


