
 

 Vamos falar sobre tipo de pessoas em nosso 

GF e por isso tomaremos muito cuidado para não 

dar nenhum exemplo em que citamos pessoas de 

nosso convívio. 

Observamos que atualmente o convívio com 

diferentes tipos de pessoas está muito difícil e por 

isso podemos afirmar que viver bem com todos é 

uma arte. 

Pois, se existem pessoas difíceis ou fáceis de 

relacionamento em nossa volta, precisamos 

compreender que viver bem com as pessoas 

depende apenas de nós mesmo! 

Logo, em nossa reunião vamos falar sobre 

três tipos diferentes de pessoas, apresentando 

exemplos bíblicos, vejamos: 

 

1º) OS PESSIMISTAS: 

 

O conceito de Pessimismo é: “a disposição 

de espírito que leva a pessoa a encarar tudo pelo 

lado negativo, a esperar de tudo o pior”. 

Vamos ver a narrativa de Moisés em Êxodo 

16.1-3. (Contexto: muitos milagres, passagens do 

mar vermelho, transformação das águas). E, o 

texto nos fala: “toda a congregação dos filhos de 

Israel”, no versículo 1 e 2. E, em seguida: “Quem 

nos dera tivéssemos morrido pela mão do 

SENHOR, na terra do Egito”. 

Observe que o pessimista até reconhece a 

mão do Senhor, mas também reconhece ter 

morrido do Egito. O pessimista pode ver milagres: 

“o mar se abrir, transformação de águas”, mas 

sempre vão olhar para alguma coisa e falar mal. 

 

2º) OS ACOMODADOS: 

 

Vamos chamar essas pessoas de 

acomodados para não as chamarmos de 

preguiçosos, pois eles podem se ofender. 

Em Provérbios 22.13 está registrado que 

esse tipo de pessoa costuma a falar: “Se eu sair, o 

leão me pega”. O acomodado fala: Se eu sair de 

casa, o leão pode me pegar, melhor ficar aqui em 

casa. 

De acordo com Provérbios 13.4 diz: A alma 

do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, 

mas a alma dos diligentes se farta. 

 

Alguns exemplos de pessoas acomodadas na 

Bíblia - Na parábola das dez virgens, cinco eram 

prudentes e cinco eram acomodadas. Resultado: 

As cinco prudentes entraram para as bodas com o 

Noivo, já as cinco acomodadas ficaram para o lado 

de fora. 

O que você quer colher na vida? Você tem 

plantado corretamente? 

 

3º) OS CONQUISTADORES: 

 

Esse tipo de pessoa é valente e jogam as 

dificuldades para cima e vai em frente. 

Entenda que hoje falamos dos pessimistas e 

dos acomodados, mas esse terceiro grupo, não são 

os positivistas? Não! é bem diferente ser 

positivista do que ter fé em conquistar. 

O positivista é uma força mental, mas as 

pessoas que tem fé em Deus, reconhece que só 

Deus pode fazer as coisas. A pessoa conquistadora 

faz tudo como se dependesse dela, e crê que tudo 

depende de Deus (1 Samuel 14.1-14).  

CONCLUSÃO: O que fazer com os 

pessimistas? Entrega para Deus, ora, ama e não dá 

ouvidos. 

O que fazer com os acomodados? Tenta 

ganhar! Ganhou? Aleluias, ora, ama e não fica 

você acomodado. 

O que fazer com os conquistadores? 

Aprenda com eles, acompanha-os. (São seus 

líderes!!!) 

              
           

 

                 

A ARTE DE CONVIVER COM DIFERENTES TIPOS DE PESSOAS! 

 

“A alma do preguiçoso deseja, e coisa 

nenhuma alcança, mas a alma dos 

diligentes se farta.” Provérbios 13.4 
 

Semana 08 à 14 de 

Julho de 2019. 


