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                                                    RESTAURANDO A COMUNHÃO 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                  

IMPORTE-SE PARA CONFRONTAR                               
Muitos não se sentem bem para confrontar, mas é necessário. Uns tem medo de serem rejeitados 
ou hostilizados, outros acham que vão criar mais problemas e ainda, alguns querem ficar bem 
com todos, por isso buscam aceitação. A realidade é que o confronto quando feito corretamente é 
bom para todos. O propósito do confronto é sempre o crescimento com mudança de atitude.  
 
- Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas ............................. 
uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o Dia. Hebreus 10:25 
 
Orientações para um CONFRONTO POSITIVO: 

1. Confronte rápido. 
2. Não diga o que você acha, mas apresente o que Deus diz. Use sempre uma base bíblica. 
3. Aborde a ação errada e não a pessoa. 
4. Seja específico.   
5. Faça tudo com respeito e cordialidade. Não use sarcasmo ou rispidez.  
6. O objetivo é sempre restauração e reconciliação. 
7. Leve a pessoa entender a necessidade de confissão e arrependimento. 
8. Explique a necessidade de reparações. Ajude a pessoa a consertar o problema. 
9. Dê a pessoa o benefício da dúvida. 
10. Afirme-o como irmão em Cristo e que deseja o bem dele. 

 
EXERCÍCIO - O QUE FAZER QUANDO:  
 
1.Uma pessoa deseja convidar algumas pessoas do seu GA junto com seus familiares para um 
almoço do próprio aniversário onde será servido bebida alcoólica. ..................................................... 
................................................................................................................................................................. 
2.Um integrante do GA fala demais, repetidas vezes, no compartilhar e agradecimentos. Várias 
pessoas estão incomodadas com isso. ......................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
3. Uma pessoa quer frequentar o GA, mas pertence a outra igreja evangélica. ........................... 
................................................................................................................................................................. 
4.Uma mulher do GA desrespeita o marido, corrigindo-o na frente dos outros. ............................ 
................................................................................................................................................................. 
5.Você como líder ficou sabendo que um homem do grupo está com problema sério no 
casamento e quase divorciando. Você ficou sabendo através da esposa dele. ............................ 
................................................................................................................................................................. 
6.Um homem do GA fez uma crítica durante o agradecimento de uma mulher, depreciando o 
agradecimento dela. ....................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
7.Um integrante do GA procurou o líder para dizer que se sentiu ofendido com um comentário de 
uma pessoa do grupo. ..................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
8.Chegou ao seu conhecimento que uma pessoa do GA está muito aborrecida com outra pessoa 
do GA por causa de uma prestação de serviço ruim. ...................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
9.Um homem do GA, muito afetuoso, abraça de forma intensa todas as pessoas do GA, inclusive 
as mulheres. Algumas pessoas estão desconfortáveis com isso. ................................................... 
................................................................................................................................................................... 
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COMO RESTAURAR A COMUNHÃO 
Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o 
ministério da ..............................  2 Coríntios 5:18 
 
Bem-aventurados os ............................, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9 
 
............................................... para viver em paz com todos e para serem santos; sem santidade 
ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14.   
 
Façam todo o possível para viver em paz com ...................... Romanos 12:18 
 
Sete passos: 
1.Fale com Deus antes de falar com a pessoa. 
2.Tome a iniciativa sempre. 
3.Tenha compaixão. 
4.Confesse sua parte no conflito. 
5.Invista contra o problema e não contra a pessoa. 
6.Coopere tanto quanto possível. 
7.Enfatize a reconciliação e não a solução. 
 
Você tem alguém que precisa reconciliar? Ou no seu grupo tem alguma pessoa que precisa fazer 
isso? Encoraje ela a tomar a iniciativa. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO 
Orientações gerais para todas as matérias: 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.  
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o 
limite de uma falta por este motivo, por rodada.  
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na 
semana seguinte para marcar dia e hora da segunda chamada.  
- Média para aprovação no SENIB: 6,0  
 
Orientações específicas para esta matéria 
• Valor do teste: 5,0  
• Apostilas com todas as tarefas e exercícios preenchidos: 1,0  
• Participação na Campanha 40 dias com Propósito:  95% a 100 % = 4,0    90% a 94% = 3,0     80% a 
89% = 2,0 
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