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FAMILIA – 010   Os EXPLOSIVOS  
Gn 4: 23 E disse Lameque a suas mulheres Ada e Zilá: Ouvi a minha voz; vós, mulheres de 

Lameque, escutai as minhas palavras; porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem 

por me pisar. 

 

Responda:   - Já teve problema com alguém mal educado? Explosivo?  

 

Tem pessoas que por nada fazem atrocidades... Lameque Matou por nada, um caso de grosseria 

terrível relatado na Bíblia em Gn 4.23: Lameque matou um rapaz por ter tropeçado em seu pé.  

 

Até mesmo hoje em dia você encontra fatos terríveis de mortes por coisas absurdas. O Ap. Paulo 

nos recomenda evitar falatórios inúteis, pois as brigas começam pela boca, veja o que diz  Tt. 3.9 

Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei; 

porque são coisas inúteis e vãs. e 1Tm 6.20; Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, 

tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Há 

muitos morrendo por nada e matando por nada, simplesmente  por que são explosivos. 

 

Há alguns que brincam e falam que no inferno existe um departamento de demônios somente 

para atormentar as pessoas no trânsito; Deixam eu fazer uma pergunta: O seu carro foi ungido 

pelo seu pastor? E porque ainda você é tão explosivo no volante? Será que tem um demoniola 

dentro do seu carro? MISERICORDIA! 

 

O trânsito  estressa as pessoas; Interessante notar que a maioria dos carros hoje têm adesivos 

evangélicos, frases cristãs e etc... mas se acontece algum problema saem logo palavrões e 

discussões.  

 

Na Bíblia havia um rei que era conhecido pela maneira furiosa de dirigir, era Jeú II Rs 9:19 

Então enviou outro cavaleiro; e, chegando este a eles, disse: Assim diz o rei: Há paz? E disse 

Jeú: Que tens tu que fazer com a paz? Passa-te para trás de mim.   20 E o atalaia o fez saber, 

dizendo: Também este chegou a eles, porém não volta; e o andar parece como o andar de Jeú, 

filho de Ninsi, porque anda furiosamente. ELE ANDAVA FURIOSAMENTE 

 

Pv. 21.9 É melhor morar num canto de telhado do que ter como companheira em casa ampla 

uma mulher briguenta.  – Salomão entendeu que a mulher rixosa só traz problemas, por isso 

preferia estar sozinho no seu canto;  

 

Algumas pessoas hoje em dia dizem “antes só do que mal acompanhada”, essas pessoas 

preferem viver sozinhas do que pagar um preço e deixar seus temperamentos serem tratados. Daí 

viram pessoas antipáticas, que não gostam de conversar, de conviver com os outros. Um estilo 

áspero como o de Nabal deixa-nos antipáticos, sem amizades, por isso vamos abandonar isso e 

sermos amáveis, a Bíblia nos ensina unidade, fraternidade e amor. 

 


