
RESOLVER 
CONFLITOS

“Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser 
somente de palavras e de conversa. Deve ser 
um amor verdadeiro que se mostra através 

de ações.” (1 João 3:18 NTLH).

Kátia e o irmão Célio estavam se preparando para 
visitar seus melhores amigos, a Diana e o Henrique. 
Passaram a semana inteira pensando nessa visita.

Kátia Célio Diana Henrique

Estou tão feliz!  
Vamos passar a  

tarde com a Diana  
e o Henrique.

Já que está todo mundo 
aqui, o que vocês, crianças, 

gostariam de fazer?

Construir  
um castelo de  

LEGO.

Ou podíamos nos 
vestir de palhaços e 

fazer um show.

Sim!



Enquanto as crianças olhavam na caixa 
de fantasias, não conseguiam concordar 

sobre o que iam usar. Todos queriam 
as mesmas fantasias, e começaram a 

discutir e a brigar. Foi então que …

Boa ideia! Vou pegar  
a caixa das fantasias  

e a maquiagem.

Crianças, 
PAREM!!

Que triste ver vocês brigando e 
discutindo em vez de brincarem bem 

juntos. O que está acontecendo?

“Ao servo do Senhor não 
convém brigar, mas sim 

ser amável para  
com todos”  

(2 Timóteo 2:24 NVI).



“O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente 
acalma a discussão” (Provérbios 15:18 NVI).

4 Passos 
Para Resolver 
um Problema

Juntos, os quatro amigos se esforçaram para encontrar as fantasias 
que cada um gostava. E depois planejaram o show.

Eu estou chateado 
porque o Henrique 
pegou a fantasia  

que eu queria.

O Henrique escolheu essa 
fantasia na última vez 

que nós brincamos, por 
isso eu queria que o Célio 

ficasse com ela hoje.

Eu não devia ter 
tentado arrancá-
la das mãos do 
Célio. Desculpe.

Talvez todos  
possamos usar fantasias 

diferentes desta vez.

Tem muitas fantasias dentro 
da caixa, que podemos 
misturar e combinar. 

Podemos nos ajudar uns 
aos outros a encontrar as 

melhores fantasias.

1.
Parem e pensem o que está  

causando o problema.

2.
Pensem numa forma de resolvê-lo.  

Peçam ajuda se precisarem.

3.
Pergunte a si mesmo se a sua ideia  

vai resolver o problema.

4.
Escolham o melhor curso de ação,  

e depois sigam-no!



Quando você tem um conflito com um amigo ou 
um irmão, em vez de discutirem ou brigarem para 

obterem o que querem, tomem tempo para encontrar 
uma solução. Lembrem-se de parar e analisar o 

que está causando o problema, e depois procurem 
encontrar uma solução juntos. Não se esqueçam de 

pedir ajuda se precisarem.

Seu tempo com as outras pessoas será mais 
agradável se aprenderem a resolver as diferenças 
e os problemas tomando boas decisões juntos.
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E agora, eu vou  
fazer uma bananeira  

muito doida!

Muito obrigada!  
Muito obrigada!

E essa, senhoras e 
senhores, foi a incrível 

palhaça Kátia!
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