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CONTEÚDO DO DISCIPULADO 1/1 
#6 – Sabedoria nos conflitos e desafios 

 
É inevitável que surjam conflitos.  
Talvez você não veja necessidade de tratar esse assunto na sua Célula. Mas, a lição será útil a fim 
de te preparar para todas as circunstâncias relacionais que podes vivenciar. É possível que em 
algum momento você tenha que administrar conflitos, inclusive na Célula. 
 

Lucas 17:1-10 
1 Disse Jesus a seus discípulos: É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem 
pelo qual eles vêm! 2 Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de 
moinho, e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. 
3 Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o; se ele se arrepender, perdoa-
lhe.  
4 Se, por sete vezes no dia, pecar contra ti e, sete vezes, vier ter contigo, dizendo: Estou 
arrependido, perdoa-lhe. 5 Então, disseram os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé. 6 
Respondeu-lhes o Senhor: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta 
amoreira: Arranca-te e transplanta-te no mar; e ela vos obedecerá.  
7 Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá 
quando ele voltar do campo: Vem já e põe-te à mesa? 8 E que, antes, não lhe diga: 
Prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo; depois, comerás tu e 
beberás? 9 Porventura, terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia 
ordenado? 10 Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, 
dizei: Somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. 

 
Contudo, o líder deve saber como enfrentá-los, resolvê-los na célula e ao mesmo tempo proteger 
as pessoas, mantê-las unidas, coesas, curadas das “doenças” que deram origem ao conflito.    
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Existe uma diferença entre um conflito sadio e um conflito destrutivo numa célula.  
É conflito sadio discordar honestamente de alguma coisa que esteja sendo discutida no grupo.  
O conflito destrutivo é afronta, oposição aberta, desejo de anular o que outros estão fazendo.    
 
Quando o conflito é sadio, normalmente o alvo do conflitante é:   
 
• Ser ouvido pelo grupo ou pela liderança;   
• Expressar um ponto de vista;   
• Expandir e clarear o entendimento do grupo;   
• Promover (cura) pessoal e para o grupo;   
• Receber respostas pessoais e ajuda;   
• Concluir em unidade, paz e consenso para encorajar o líder.    
 
Um antagonista que traz uma dinâmica errada e doentia para a célula deve ser identificado e 
confrontado.    
 
Como age um antagonista   
 
• Quer atenção e admiração para si e para suas ideias;   
• Provocando separação entre as pessoas, muitas vezes com a intenção de criar seu próprio 

“reinozinho”;   
• Provoca a desestabilização do grupo por motivos diversos que somente a cabeça dele 

mesmo poderá explicar, se ele quiser;   
• Tem interesse próprio, que se não for suprido vai fazê-lo continuar antagonizando;   
• Ele promove conflito em vez de paz;   
• Tenta controlar e manipular os outros, para transformá-los em seus aliados;   
• Sente necessidade de mudar os outros, atraí-los para suas ideias ou pretensões;   
• Quer sempre ganhar uma discussão, pelo simples prazer de ver os outros perderem ou 

serem humilhados, e muitas vezes o líder da célula é seu alvo principal – o antagonista 
quase sempre tem problema com a autoridade;  

• Estabelece facções no grupo e apresenta-se ele mesmo como o solucionador dos 
problemas, como sendo o lado certo da questão;   

• Tenta enfraquecer a liderança e a autoridade dos líderes que estão responsáveis.    
 

O que o líder de célula deve fazer a respeito de um antagonista?   
 
• Antecipar-se ao antagonista: Se você reconhecer um antagonista antecipadamente, tente 

não deixar que ele se envolva com sua célula. Uma vez que isso aconteça, haverá muita 
chance de que você terá problemas.   

• Não se acomode com o antagonista: Uma vez que o antagonista se torne parte da célula, 
não se acomode com a presença dele. Mantenha-se alerta e leve em conta eventuais 
ações dele que possam ser destrutivas e separatistas.   

• Tome ações imediatas: Fale diretamente com ele na hora da afronta ou crítica, e diga: 
“Isto não é apropriado. O que você está dizendo é prejudicial a este grupo. Eu não 
permitirei que isso aconteça”. De preferência chame-o sozinho, à parte.  Se ele persistir 
e fizer o antagonismo publicamente, na célula, depois de advertido, então chame-o à 
atenção diante de todos.   

• Exerça uma liderança forte: Seja forte. Nunca permita que um antagonista ganhe a 
primeira rodada ou a habilidade de intimidar. Exerça a sua autoridade como líder da 
célula.   
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• Proteja o seu grupo: Se necessário, simplesmente peça a ele que não retorne ao grupo. 
O grupo é mais importante do que uma só pessoa. Às vezes é uma pessoa que já tem sua 
própria igreja; outras vezes, é alguém que já teve várias igrejas e agora não tem nenhuma. 
Pode ser também alguém que está procurando ovelhas para formar seu próprio rebanho.   

• Mostre a maneira apropriada para ele ser curado: Pode ser que ele precise primeiro de 
aconselhamento e ajuda espiritual, não de falar na célula. Ofereça o discipulado um a um 
para ele, mostrando-lhe que no discipulado alguém vai poder ouvi-lo mais atentamente 
e cuidar de suas dúvidas e questionamentos.    

• Cuidado para não colocar alguém com pouca maturidade e embasamento bíblico para 
cuidar do antagonista, senão ele vai enrolá-lo para suas pretensões. Aí você correria o 
risco de ter dois antagonistas, ao invés de um.   

  
COMO CONFRONTAR COM COMPAIXÃO   
A maioria dos pastores são “sentimentalizados”, o que significa que os sentimentos, a dignidade 
e a aprovação das pessoas tendem a pesar muito em seu processo de tomada de decisões.   
 
Quando temos essa 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 aquela 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   
 
• Assegure-se de 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 publicamente, 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 um 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.   
• Identifique claramente as implicações do comportamento da pessoa, e faça-a 

compreender isto.    
• 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.   

  
RESTAURAÇÃO DE RELACIONAMENTOS QUEBRADOS DE ACORDO COM MATEUS 18   
 
Um dos maiores problemas no meio da igreja são conflitos não resolvidos. Outros são problemas 
resolvidos de maneira errada. Pior ainda são as tentativas falhas de resolver atritos que, ao invés 
de solucionar uma situação, terminam criando outras.   
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COMUNHÃO 
Temos aprendido nesse treinamento sobre a importância da comunhão na vida da Igreja. Essa 
comunhão é ameaçada quando surgem fofocas, disputas, desentendimentos, choques de 
personalidade e de interesses.    
 
O que devemos fazer quando alguém peca contra nós, provocando tristeza no nosso coração?  
O que fazer quando há mal-entendidos no meio do grupo?   
 
• Somos todos santos e filhos de Deus, mas não somos blindados.  Estamos vulneráveis 

aos ataques do inimigo, razão por que não podemos nos desgrudar de Cristo nem dos 
nossos irmãos.   

• O fato de sermos “irmãos” não nos isenta da possibilidade de enfrentarmos divergências 
nos relacionamentos da família da fé, pois a irmandade não elimina a nossa 
individualidade.    

• Temos diferenças de criação, formação, visão, doutrina, teologia, liturgia, estratégia e 
outras que, sem desejarmos, colocam-nos na situação de ofendidos ou ofensores para 
com alguns de nossos irmãos.    

 
Mateus 18:15-17 
15 Se teu irmão pecar [contra ti], vai argui-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, 
ganhaste a teu irmão.  
16 Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, 
pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. 
17 E, se ele não os atender, dize-o à igreja; e, se recusar ouvir também a igreja, 
considera-o como gentio e publicano. 

 
• É lindo como Jesus ensina e demonstra que o ofendido é responsável pelo ofensor, pois 

todo pecado é uma doença que precisa ser tratada de maneira ágil e positiva.    
• Cada situação relacional em que um irmão de forma definida peca contra nós indivíduos 

ou nós igreja é, na verdade, uma convocação feita por Deus para que, em amor, 
responsabilizemo-nos pelo tratamento do irmão.    

• Este é um dos maiores desafios da comunhão do Reino de Deus: o ofendido é o terapeuta 
separado por Deus para a cura do ofensor!    

• De acordo com Mateus 18.15-17, a restauração do relacionamento deve ser um processo 
constante e equilibrado, gradual, dando tempo e oportunidade para que o ofensor caia 
em si e se arrependa.   

• 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” = “provar, 
argumentar, repreender, fundamentar, esclarecer, demonstrar” num contexto de 
descrição, procurando evitar a exposição pública do ofensor.   

  
• Se o resultado não for satisfatório o passo seguinte é o da confrontação representativa 

informal (v. 16): ainda num contexto de transparência e privacidade, devemos buscar o 
auxílio de testemunhas, ou seja, terapeutas auxiliares que nos ajudarão no esforço de cura 
do irmão ofensor.   

• Persistindo a resistência em admitir a culpa, a situação exige uma confrontação 
comunitária formal (v. 17a): O ofendido deve informar oficial e amorosamente a liderança 
maior da Igreja para que esta, de maneira ágil e sábia, assuma a responsabilidade 
terapêutica de tratamento do irmão em pecado.   
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• Paulo, instruindo seu discípulo Timóteo, mostra como confrontar corretamente, segundo 
este princípio: “Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve 
ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os 
que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para 
conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles 
dos laços do diabo...” (II Timóteo 2.24-26).    

 
• O versículo 17 de Mateus 18 mostra que, infelizmente, nem todo processo de restauração 

produz o resultado almejado, pois Jesus lembra que é real a possibilidade do ofensor 
“recusar” a mudança.    

 
• 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.   

• Depois de haver feito tudo, devemos agir em fé, sem qualquer sentimento de culpa, na 
expectativa de que pela dor da disciplina haja o retorno à santidade perdida.   

• Mesmo disciplinando os insubmissos, devemos ter aquela fé e aquela expectativa 
ensinada pelo escritor de Hebreus:    

• “Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os 
respeitávamos... Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia; 
Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua 
santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, 
mas de tristeza; ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela 
exercitados, fruto de justiça” (Hebreus 12.9-11).   

 
• Uma vez conseguida a restauração relacional, aperfeiçoa-se a unidade da comunidade (v. 

18-20), e assim os vínculos de amor e confiança se restabelecem.   
• Não existe comunidade sem diversidade, nem diversidade sem divergência. A 

confrontação deve ser feita na certeza de que é possível construir uma convergência em 
Deus que proporciona unidade para ligar (v. 18) e unidade para acordar (v. 19).   

• A autoridade para “acordar” mencionada acima deve estar associada a uma 
espiritualidade que nos impulsiona a estabelecer parcerias de oração (“acordos”) sobre 
dificuldades relacionais específicas as quais cremos sinceramente que o Pai é capaz de 
sanar.   

• A prática correta da confrontação produz a unidade necessária para que a célula inteira 
experimente a presença de Jesus (v. 20). Quando construímos e vivenciamos este acordo 
terapêutico pela oração, Jesus assegura a Sua presença em nosso meio.    

• A experiência cristã evidencia que, muitas vezes, não temos nenhum controle sobre o que 
fazem conosco, mas temos o controle sobre como reagiremos ao que nos foi feito.    

• Precisamos buscar diligentemente a comunhão da célula e da Igreja, e só podemos fazê-
lo percorrendo o caminho que vai da tristeza da ofensa para a experiência da plenitude 
da presença restauradora de Jesus. 
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