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PARA

BONS LÍDERES TÊM BOAS ESTRATÉGIAS
ORE DIARIAMENTE PELOS MEMBROS DE SUA
CÉLULA
NADA DE CENTRALIZAÇÃO (Ganhe, Consolide,
Treine e Envie)
PREPARE A REUNIÃO DA CÉLULA
NÃO TEMA O FRACASSO
NADA DE INDEPENDÊNCIA – PRESTE CONTA
LUTE POR PESSOAS
LUTE PELA TRANSPARÊNCIA EM SUA CÉLULA
ESTABELEÇA ALVOS

COMO CONFRONTAR COM COMPAIXÃO
Quando temos uma natureza “sentimentalizada”,
nem sempre é fácil repreender alguém. Alguns até
preferem ser repreendidos a repreender. Por quê?
Alguns ficam por um longo tempo se perguntando
se por acaso aquele pessoa não está certa, temendo
cometer o erro de julgar erroneamente, ou tentando
enxergar mais de um lado na mesma história.
Outros temem a quebra de relacionamentos. Um
bom pastor não gosta de ferir as pessoas. Contudo,
deixá-las errar sem ser repreendidas não é amor, é
tolerância; é “passar a mão por cima”, como se diz
popularmente.

Alguns princípios muitos úteis para a
repreensão
• Garanta que a sua repreensão não vai ser mal
interpretada;
• Nunca repreenda alguém na hora da raiva; deixe
as coisas esfriarem, espere seu estado de espírito
estar bem calmo.
• Não repreenda por escrito ou pelo telefone —
somente face a face (e, se necessário, com uma
testemunha).
• Não destrua a dignidade da outra pessoa, mas
ajude-a a crescer. Nós confrontamos para
edificar, restaurar; não para humilhar, destruir.

• Faça questão de conhecer a história inteira, não
apenas parte dela. Ouça mais de uma lado,
antes de chamar alguém aos “carreteis”.
• Cheque o seu coração para saber quais são seus
verdadeiros motivos e propósitos. Às vezes
estamos advogando em causa própria.
• Sempre dê à pessoa a oportunidade de
reconhecer seus erros e ofereça-lhe a chance de
um novo começo.
• Sempre corrija a pessoa em particular, nunca na
frente dos outros.

APLIQUE OS PRINCÍPIOS DE MATEUS 18
Mateus 18:15-17
Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, e
repreende-o entre ti e ele só; se te ouvir,
ganhaste a teu irmão; Mas, se não te ouvir,
leva ainda contigo um ou dois, para que pela
boca de duas ou três testemunhas toda a
palavra seja confirmada. E, se não as
escutar, dize-o à igreja; e, se também não
escutar a igreja, considera-o como um
gentio e publicano.

• O ofendido é responsável pelo ofensor (v. 15)
• O ofendido é o terapeuta separado por Deus
para a cura do ofensor!
• Uma vez estabelecido claramente qual foi o
pecado, o primeiro passo a ser dado é o da
confrontação pessoal (v. 15): Jesus ensina que
é necessário “arguir”.
• Se o resultado não for satisfatório o passo
seguinte é, ainda num contexto de
transparência e privacidade, buscar o auxilio
de testemunhas, ou seja, terapeutas auxiliares
que nos ajudarão no esforço de cura do irmão
ofensor. (v. 16)

• Persistindo a resistência em admitir a culpa, a
situação exige que o ofendido informe
oficialmente e amorosamente a liderança
maior da Igreja (v. 17).
• Diante da recusa definitiva do ofensor, a Igreja
como comunidade terapêutica autorizada por
Deus deve considerá-lo como “gentio e
publicano”, ou seja, deve aplicar a ele uma
disciplina firme e forte (v. 17).

CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS

• Se uma pessoa quer mudar de célula, faça questão de
averiguar se está tudo certo quanto a isso na célula de
onde ela está vindo. A mudança pode ser por motivos
de trabalho, distâncias, horários, afinidades etárias ou
profissionais, de gênero, etc. Pode ser problemas na
outra célula, e nesses casos ela tem que seguir os
princípios de Mateus 18.
• O líder anterior deve saber que a pessoa pretende
mudar de célula, e deve dar a sua bênção e permissão.
Caso ele não dê, e não tenha uma justificativa aceitável
para isso, a pessoa deve procurar o líder que está sobre
o líder. Mas nunca vá para o próximo nível sem antes ter
falado diretamente com a pessoa responsável mais
próxima.

