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Que confusão! Uma respeitada organização
cristã está perdendo muitos membros de sua
equipe. Alguns bons obreiros permanecem
enquanto outros saem. Muitos estão feridos e
desiludidos. Partidos são formados. Alguns
dizem que os que estão saindo são
insubordinados e não estão aptos para exercer o
ministério. Outros crêem que há problemas
pessoais e organizacionais importantes que não
estão recebendo a devida atenção. Aqueles que
possuem amigos em ambos os grupos tentam
permanecer neutros, e sentem-se desnorteados.
A Diretoria deseja que o ministério continue
funcionando, mas está confusa em relação aos
acontecimentos. Não há regras escritas para
situações de descontentamento, demissão ou
disciplina. Não há um foro seguro onde
problemas e preocupações pessoais e de grupo
possam ser compartilhados. Os que deixam a
organização não são entrevistados. Avaliações
independentes não são levadas a cabo. Algumas
pessoas bem intencionadas imploram por
reconciliação. Definitivamente, algo não está
bem, mas parece que não há ninguém capaz, ou
disposto, a fazer algo. Durante os meses
seguintes, as toxinas continuam a fazer vítimas,
à medida que problemas de relacionamentos
não resolvidos e distrações ministeriais se
espalham maliciosamente. Que confusão!
[Tema para discussão 1: Mesmo com
procedimentos "adequados" pode haver
confusão.
Será
que
protocolos
e
valores/compromissos cristãos reconhecidos sempre funcionam como fatores de proteção –
especialmente quando há uma situação disfuncional?
Quantos conflitos relacionais você experimentou nos últimos dois anos? Quanto tempo, energia e
horas de sono eles tiraram, ou roubaram, de sua vida? Possivelmente 10% da minha vida profissional
– parte da minha descrição de trabalho informal – é dedicada a vários conflitos. Eu creio que esta é a
realidade para muitos de nós. Pesquisas apóiam o que conhecemos como resultado de experiências
dolorosas: problemas com colegas nos causam estresse (Gish, 1983, Carder, 1999). Conflitos podem
levar ao crescimento pessoal e a relacionamentos mais próximos, mas nem sempre esse é o caso.
Neste artigo, eu examino dois aspectos importantes em relação à resolução de conflitos no trabalho
missionário cristão: o papel da disfunção humana (problemas que acontecem como resultado de
fraquezas e erros) e o papel da disciplina bíblica (correção que ajuda a restaurar pessoas e
organizações). Aprimorarmos nossas habilidades nessas duas áreas é fundamental para uma melhor
resolução de conflitos. Como podemos ajudar a pessoas e organizações que, com o passar do tempo,
afetam a outros de maneira negativa – e, às vezes, afetam a muitos? Nesse caso, qual é o tipo de ajuda
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ou disciplina apropriada? Eu quero olhar de forma realista para nossa “realidade relacional” no
trabalho missionário cristão, para que possamos aprender com nossos impasses e lutas. Minha
intenção não é censurar, mas sim construir nossa “resiliência relacional”. Ponto de Discussão 2:
Quais são, nos nossos grupos/organizações, os caminhos estabelecidos para ajudar na revisão da
nossa "realidade relacional"? Será que é verdade que “Uma verdade amarga é melhor que uma
mentira doce”, como afirmam os usbeques/russos?
“Disfuncional” é um bom termo que, quando usado de forma cuidadosa, pode ajudar-nos a entender
melhor as pessoas e organizações. Por disfuncional eu quero dizer um padrão consistente de se
relacionar consigo mesmo e com outros que é prejudicial ou “tóxico”, e que é caracterizado por
fatores como autoritarismo, comunicação fechada/sigilosa, alto nível de controle e negação do que
realmente está acontecendo (veja a Tabela 1). Tal disfunção pode piorar quando ninguém a percebe
claramente, quando está dissimulada por comportamentos vistos como funcionais ou quando ninguém
quer, ou pode, fazer algo a respeito. A situação pode se tornar ainda mais complexa como resultado
das várias formas como cada um de nós, provenientes de contextos culturais, teológicos, geracionais e
organizacionais diferentes, resolvemos conflitos (e.g., como ser "respeitoso" quando estamos
discutindo algum assunto; quão objetivo e emocionalmente expressivo devemos ser quando estamos
compartilhando algo). [Ponto de Discussão 3: Quais outros comportamentos mostram disfunção?
(e.g., mentira, retaliação, humilhação)]

Tabela 1. Sinais de Disfunção Organizacional (baseado em Hay, 2004; Aterburn, Felton,
1998).
♦ Gestão e liderança medíocres evidenciadas por:
Máximo controle, retenção de informação, rigidez, legalismo, intolerância ao questionamento, punição,
atitude de culpar a outros, tendência a não admitir os problemas, manutenção da imagem da organização a
qualquer preço, alta prioridade para as ofertas que são dadas para a organização, prestação de contas
limitada; pessoas de influência na organização com sérios problemas de caráter, traços narcisistas, passado
conturbado ou comportamentos compulsivos; histórico pobre em relação à retenção/relacionamentos dos
obreiros.
♦ Falta de satisfação e otimismo por parte dos obreiros, evidenciados por:
Sentimento de ser “dispensável”, falta de equilíbrio na equação trabalho/vida, falta de oportunidades para se
desenvolver e aprender, não ser capaz de falar abertamente sobre a “realidade” da situação, não expressar
sentimentos a não ser que sejam positivos, não sentir-se no direito de cometer erros, não fazer nada que fuja
do papel que lhe foi determinado, incapacidade de confiar, falta de liberdade para cometer erros.

Distorções e Discernimento
Todos temos a tendência de enxergarmos a nós mesmos como completamente (ou quase
completamente) certos em situações de tensões interpessoais, e a outra parte como sendo
completamente (ou quase completamente) equivocada. Amigos podem se tornar terríveis inimigos.
Líderes se tornam párias. Organizações se transformam em monstros. Rotular as diferenças dos
demais como sendo disfuncional, apesar de ser uma tendência “normal” em todos nós, é, obviamente,
disfuncional em si mesmo! Precisamos muito ser discípulos orientados pela graça, em vez de sermos
pessoas negligentes orientadas pelo julgamento. Quem somos nós para clamar por fogo do céu sobre
nossos irmãos, como Tiago e João queriam fazer sobre as cidades que rejeitaram os apóstolos (Lucas
9:54)? Que Deus nos ajude, pois somos todos pecadores! Todos somos fracos e nos equivocamos.
Mas, espere um pouco. Também precisamos nos preocupar com o outro lado das distorções –
minimizar disfunções claras e se referir a desvios óbvios como se fossem simples “diferenças”.
Certamente, não devemos, como diz o ditado, fazer tempestade em um copo d’água; porém, também
não devemos transformar uma tempestade em um copo d’água! A parte mais difícil acontece no
processo de discernir quem tem a percepção clara, ou pelo menos a mais clara, do que é uma
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tempestade ou um copo d'água. Também é muito difícil quando as condições não são tão claras.
Como vemos em Provérbios, ‘Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos; mas o Senhor
pesa os espíritos 16:2; 21:2).’ Ou ainda, ‘O que primeiro começa o seu pleito parece justo; até que
vem o outro e o examina (18:17).’
No entanto, há muitos exemplos nas escrituras que nos mostram que, quando o pecado é identificado,
alguma forma de disciplina cristã é claramente necessária (Mateus 18:17, 1 Coríntios 5:11; 2
Tessalonicenses 3:6,14). Ken Williams, no seu livro Sharpening Your Interpersonal Skills [Aguçando
suas Habilidades Interpessoais], diz que a “escritura nos ensina que, em alguns casos, nosso
relacionamento com os demais precisa ser secundário em relação ao assunto em questão. Precisamos
saber quando colocar o tema que está sendo tratado em primeiro lugar, mesmo que isso signifique que
o relacionamento será prejudicado ou mesmo interrompido" (2002, p. 114). De forma semelhante,
Cloud e Townsend afirmam em Safe People [Pessoas Seguras]: “A necessidade de separação é uma
realidade terrível. O desejo de Deus é que não seja assim (2 Pedro 3:9), e o nosso também. Mas a
realidade é que alguns relacionamentos não funcionarão se uma das partes não está aberta à
possibilidade de mudança e de reconciliação” (1995, p. 197).
O problema se torna ainda mais complexo quando não existem procedimentos adequados de
prestação de contas em funcionamento, ou quando não há suficiente história com a pessoa ou
instituição para que haja um confronto real e mudanças verificáveis sejam exigidas. Eu não estou me
referindo a como lidar com situações em que as pessoas simplesmente diferem umas das outras (o
que, afortunadamente, normalmente é o caso), mas sim a quando existe disfunção pessoal e
organizacional significante. Em outras palavras, organizações e pessoas, quer sejam conscientes ou
não, ou estejam dispostas a admitir ou não, têm uma influência "tóxica" sobre os demais.
Conseqüentemente, a não ser que tenhamos discernimento espiritual, saibamos lidar com situações
complicadas, sejamos bem versados em áreas da ciência comportamental tais como sistemas
(dinâmica interpessoal), recuperação (o processo de ser curado de comportamentos viciantes) e
enfermidades clínicas, e estejamos fundamentados em todo o conselho das escrituras no que se refere
ao processo de resolução de conflito, podemos acabar sendo “sábios como pombas” na nossa
interação com outras pessoas que talvez sejam “inocentes como serpentes.” A verdade, sem a graça,
pode ser brutal, mas graça, sem verdade, pode ser letal.
O fato triste é que, muitas vezes, podemos ser ‘enganados’ pela disfunção, e isso acontece da seguinte
forma:
• A primeira tarefa da disfunção é se esconder. “Não faça perguntas sobre problemas, não fale
sobre problemas” é uma regra não escrita fundamental e bem difundida.
• Se isso não funciona, então a segunda tarefa passa a ser fazer com que as pessoas minimizem
a disfunção, subestimando os impactos negativos, afirmando que o grupo/pessoa está
passando por um estágio “normal” de ajustes; ou simplesmente mudando de assunto. A
unidade/conformidade relacional prevalece sobre a verdade/conexão relacional.
• A terceira tarefa, caso as anteriores não derem certo, é admitir que algo, de forma nebulosa,
"não está exatamente certo" e, talvez, referir-se aos problemas como sendo, principalmente,
uma questão de ter perspectivas/preferências diferentes. Há pouco compromisso para
reconhecer questões reais e pouca capacidade de lidar com essas questões.
• Se todas falharem, então a quarta tarefa, que na verdade pode ocorrer simultaneamente com as
tarefas mencionadas previamente, é desacreditar aqueles que estão tentando colocar o
problema em evidência, não levando em conta todo o cuidado que eles estão tendo ao lidar
com o assunto. Um erro comum de líderes/consultores que estão tentando ajudar é o de
superestimar suas habilidades de entender e lidar com a disfunção… e também de não ser
ferido no processo.
[Ponto de Discussão 4: quais são as outras formas pelas quais podemos ser enganados?
Como poderíamos nos enganar a nós mesmos?]
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Recursos para Ajuda
Existe muito material disponível sobre como ajudar as pessoas a resolver suas diferenças. No entanto,
esse material, normalmente, parte do princípio de que as pessoas estão agindo corretamente e que não
há disfunção significante em alguma das partes envolvidas. Mediadores, normalmente, tendem a
permanecer neutros, ajudando as pessoas a concordar em discordar, acreditando no melhor que cada
um tem para oferecer, preservando a unidade, aumentando a compreensão mútua, chegando a um
resultado em que todos saem ganhando, etc, o que, normalmente, é uma atitude obviamente sensata.
Porém, há momentos em que essa postura é inadequada, e confrontação e disciplina são necessárias.
Isso é amor exigente, que requer contrição e mudança. Caso contrário, pessoas inocentes, agora e no
futuro, são feridas. E a justiça não é levada a cabo. Os comentários sóbrios de Robert Schreiter sobre
reconciliação no aspecto social também são aplicáveis ao aspecto interpessoal.
Falar a verdade, lutar pela justiça, trabalhar tendo em vista o perdão: essas são as três dimensões
centrais do processo social de reconciliação. Em todas as circunstâncias que eu conheço, elas
nunca são encaradas em situação de igualdade; as conseqüências da opressão, da violência e da
guerra não levam as partes envolvidas no conflito a uma predisposição à honestidade, justiça e
mesmo às boas intenções. Tampouco os processos, na maioria das vezes, ocorrem de forma
ordenada. Eles nunca parecem ser completos. Aliás, normalmente os experimentamos como
truncados, concluídos prematuramente, seqüestrados pelo mais poderoso... Podemos encontrar a
nós mesmos consentindo com medidas que deixam a desejar, com meias verdades, com soluções
comprometedoras. (Schreiter, 2005, p. 4).

Sendo assim, como podemos aprimorar nossas habilidades na gestão de conflitos? Primeiramente,
quero recomendar enfaticamente que se tome o curso de uma semana Sharpening Your Interpersonal
Skills [Aguçando suas Habilidades Interpessoais]. Esse curso foi planejado para nos ajudar a
empregar princípios bíblicos na prevenção e solução das áreas problemáticas mais comuns. Quando
há disfunção significativa, eu recomendo fortemente o uso de propostas adicionais, de acordo com o
resumo na Tabela 2. Estude-as cuidadosamente! Assegure-se também de revisar os recursos essenciais
mencionados no final deste artigo.
Em segundo lugar, permita-me encorajar nossas organizações e a nós mesmos a desenvolver normas
de procedimento escritas para a resolução de conflitos que sejam claras. Assegure-se de incluir a
restauração e a disciplina bíblica, juntamente com temas relacionados com a justiça, em vez de ter
simplesmente um objetivo final de reconciliação (veja abaixo as ferramentas/diretrizes de Gardner).
Note que, quando não há normas de procedimento claras ou detalhadas, tendemos a inventá-las,
normalmente para a nossa própria vantagem, em lugar de atuar com imparcialidade e tendo os demais
em mente. Nossas diretrizes organizacionais também precisam enfrentar o teste de situações de
disciplina e/ou conflitos que são ambíguos e/ou quando existe um alto grau de toxicidade. Existem
alguns documentos organizacionais internos que podem ser de ajuda. Um exemplo encontra-se nos
estatutos da Pentecostal Assemblies of Canada [Assembléias Pentecostais do Canadá]
(info@paoc.org; By-Law 10.6 e 10.7.) Outro exemplo é o documento Reconciliation and Justice
[Reconciliação e Justiça], da JOCUM (www.ywam.org).
Em terceiro lugar, sugiro que as organizações possuam normas de procedimento claras para lidar com
queixas e com os problemas que são trazidos à luz. Essas diretrizes fazem parte das práticas da boa
gestão, e são adicionais às que são utilizadas para a resolução de conflitos. Observe o útil material da
organização People in Aid, no Reino Unido, por exemplo, especialmente o breve documento “policy
pot” que discute o processo de trazer os problemas à luz (www.peopleinnaid.org). Olhe também o
método de mediação usado pelo grupo de consultoria Peacemakers (www.hispeace.org). Essas
diretrizes refletem o apelo de Charles Handy para a boa gestão em Understanding Voluntary
Organisations [Entendendo Organizações Voluntárias]: “A virtude não precisa ser tão dolorosa, se for
organizada de maneira sensata” (1988, p. 9).
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Tabela 2. Dez Sugestões sobre como Lidar com Disfunções/Toxicidade
1. Existe uma variedade de respostas que precisa ser considerada. Essas possíveis respostas vão desde
retirar-se e proteger a si mesmo (Provérbios 27:12) até confrontar prudentemente, mantendo-se firme
(Provérbio 25:26). Aja com integridade, sem vacilar, baseado nas suas convicções pessoais e em conselhos
sábios.
2. A confrontação de disfunções sérias é feita em grupo, com solidariedade e não individualmente. Obtenha
orientação externa experiente e contínua, que, às vezes, inclua assistência legal. Colegas bem intencionados
que querem ajudar, mas que possuem uma compreensão limitada sobre disfunção/disciplina, podem criar
problemas ainda maiores. Consulte algum regulamento organizacional que trate sobre a resolução de
conflitos, queixas e sobre o processo de trazer os problemas à luz.
3. Normalmente, a confrontação é um passo necessário (e.g., intervenções profissionais/recuperação) antes,
ou como parte, das tentativas de mediação e reconciliação. Para isso, pressupõem-se que há pessoas
dispostas a correr certos riscos e que há uma estrutura de autoridade estabelecida para exercer influência e
para a prestação de contas. Inclua sempre uma revisão histórica que ajude a identificar padrões dominantes.
Com misericórdia, concentre-se na verdade e na justiça. Não se desvie nem seja enganado simplesmente pela
“dor” do outro.
4. Partes essenciais do processo de reconciliação em situações de disfunção/toxicidade incluem verdade,
justiça, contrição, perdão, restituição e disciplina. Tentar a reconciliação de forma prematura nunca é
recomendável. Em certas situações, o processo de reconciliação leva anos. E, sem que haja contrição e
mudança verificáveis, às vezes o único que podemos fazer é “minimizar nossas perdas”, seguir em frente e
entregar-nos aos cuidados do nosso fiel Criador (1 Pedro 4.19). Não obstante, perdão é um mandamento nas
Escrituras que deve ser buscado intencionalmente (Mateus 18. 21,22).
5. Imparcialidade e objetividade não implicam, necessariamente, neutralidade. Não tenha medo de
posicionar-se. Mas tome o cuidado de não ver nenhuma das partes como sendo “totalmente má” ou
“totalmente boa”. A verdade, embalada diplomaticamente, normalmente é uma boa forma de avançar. Falar
de padrões de comportamento em vez de problemas de personalidade, e influências situacionais em lugar de
fraquezas de caráter, pode ajudar a transformar o processo em algo mais aceitável. Mas seja realista: certas
questões sistêmicas e de caráter, que são predominantes e contínuas, não são fáceis de serem mudadas.
6. Deixe espaço para as variações cultural, geracional, de gênero e organizacional. Diferença não é sinônimo
de desvio comportamental. Preferências normalmente não são patogenias. Em muitas culturas, o confronto
direto pode não ser muito apreciado, não importa o quão diplomático ou respeitoso o interlocutor possa ser.
7. Conte com que haverá relatos divergentes sobre a “verdade” e tentativas de desviar a responsabilidade.
Além disso, o moderador será incompreendido, manipulado e acusado. É um processo confuso. É necessário
estar disposto a viver com concessões, questões importantes inconclusas, mínima contrição e justiça parcial.
8. Não se deve pressupor que haverá confiança, pois a confiança verdadeira é adquirida. São necessárias
boas razões, e tempo, para confiar profundamente em outros quando existe uma história de disfunção.
Confiança é construída lentamente, quebrada facilmente e reconstruída vagarosamente.
9. Se você pensa que está ficando louco à medida que lida com toxicidade, provavelmente você está. O custo
de lidar com toxicidade é alto para nossa sanidade. Obtenha supervisão e apoio externos. Não superestime
sua capacidade para repelir toxicidade ou de evitar que você mesmo se torne tóxico. A amargura contamina.
Resista a ela! (Hebreus 12.15)
10. Mantenha uma perspectiva bíblica sólida: nosso Senhor freqüentemente cuida de nós purificando-nos
através de experiências no deserto e através de injustiças. Ele ama zelosamente aos demais (mesmo aqueles
que são disfuncionais) tanto quanto ele nos ama; e todos nós somos grandes devedores, que necessitam de
misericórdia imerecida (Mateus 18.23-35).
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Ferramentas para a Saúde Organizacional
Eis aqui mais dois materiais que nos ajudarão a fortalecer nossas organizações, conforme lidamos
com nossa disfunção atual ou potencial. Essas ferramentas requerem pessoas comprometidas que
sejam íntegras, que tenham "coração compassivo, mentes sadias e mãos qualificadas” para usá-las
bem.
A primeira ferramenta, escrita por Laura Mae Gardner, da organização Wycliffe International,
identifica três passos gerais para restauração em casos de falhas morais ou outros pecados sérios. A
segunda ferramenta é usada por Rob Hay, da organização Generating Change [Gerando Mudança], do
Reino Unido. Ele nos oferece uma lista de perguntas cruciais, adaptadas do estudo ReMAP II sobre a
retenção de obreiros de uma organização, que pode ser usada pelas organizações e seus obreiros para
monitorar os níveis de saúde e toxicidade (os resultados desse estudo encontram-se na edição de
Junho de 2004 do Connections, na página www.wearesources.org. [Ponto de Discussão 5:
Relacione outros materiais importantes que seriam de ajuda.]
Ferramenta Um: Restauração para os Colegas, por Laura Mae Gardner
Sob quais circunstâncias uma pessoa com dificuldades significativas, que pecou seriamente ou
cometeu um lapso moral, pode ser restaurada à condição de obreiro pleno e a uma posição de
responsabilidade em uma organização missionária cristã? Eu gostaria de sugerir que se considerem
cuidadosamente os três passos seguintes. Esses passos são apresentados no espírito da “graça
corretiva” e com o entendimento de que organizações, assim como seus obreiros, também possuem
falhas e áreas de debilidades e iniqüidades.
Passo I. Disciplina
A liderança da organização deveria instituir alguma forma de disciplina. A esta altura, não estamos
falando de aconselhamento. Isso certamente envolveria alguma mudança de status, alguma
declaração pública, alguma perda de posição ou algo parecido. Pode ou não incluir um relatório para
a igreja do obreiro que está sendo disciplinado.
Passo II. Recuperação
Arrependimento. As circunstâncias relacionadas com a descoberta do pecado – a confissão foi
resultado da ação do Espírito Santo, evidenciando que a pessoa é sensível à voz de Deus e quer viver
uma vida santa, sem se importar com o preço, e ver-se livre, custe o que custar, do fardo da culpa ou
do pecado? Ou será que esse pecado é uma daquelas situações em que a pessoa foi “pega”, em cujo
caso as lágrimas bem podem ser lágrimas de remorso, como conseqüência da vergonha e do
constrangimento de ser colocada em evidência? Eu creio que, nesse caso, o arrependimento da
pessoa deve ser seriamente questionado, e tratado com cuidado.
Restituição. A pessoa demonstra estar consciente da dor que seu pecado causou a outros, e tomou
todos os passos possíveis para compensar e trazer cura àqueles que ela feriu? Isso significaria que a
pessoa “reconheceu” o pecado – foi ela quem fez isso, e é sua responsabilidade ajudar sua vítima
tanto quanto possível. A disposição de uma pessoa de participar na restauração, no caso de ter sido
pego antes de ter confessado o pecado, é uma maneira de medir se há arrependimento verdadeiro.
Reabilitação. A pessoa está disposta a olhar seriamente para seu interior e tentar identificar áreas de
vulnerabilidade e suscetibilidade na própria vida, para ver o que desencadeou o pecado, em que áreas
ela precisa ter cuidado no futuro, e como ela pode fortalecer sua própria vida. Mais uma vez, a
disposição da pessoa de se envolver em algo assim será um sinal de arrependimento.
Tempo. Tudo que foi mencionado acima demandará uma quantidade considerável de tempo. Isso
não pode ser feito de um dia para outro. A cura, o desenvolvimento do auto-conhecimento, a tomada
de responsabilidade pelo comportamento e de corrigir o que for necessário, o desenvolvimento de
padrões bíblicos do que é certo e errado – tudo isso exigirá uma quantidade enorme de tempo, que,
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possivelmente, será melhor usado na companhia e sob a orientação de um conselheiro piedoso. Esse
conselheiro ficará atento ao impacto que a situação causou no cônjuge de quem está sendo
disciplinado, já que essa pessoa pode ser parte do problema ou a parte profundamente prejudicada. A
cura também precisará ocorrer nessa área.
Disposição para reconquistar a credibilidade.
As pessoas estarão naturalmente, e
justificadamente, céticas, com uma atitude de “quero ver”. A pessoa que pecou não deve condená-los
por isso, mas, ao contrário, precisará estar disposto a dar todos os passos e o tempo que for
necessário para reconquistar o respeito e a confiança dos demais. Com muita freqüência, vemos a
pessoa que pecou tornando-se muito irritada com os demais por “não lhe perdoarem” ou por impor
alguma disciplina. Certamente, essa atitude não demonstra que há um coração arrependido ou um
‘espírito quebrantado e contrito’. Não evidencia que a pessoa reconheceu o pecado, nem que é
consciente do quanto ela feriu a outros ou trouxe vergonha sobre o nome do Senhor ou sobre a
organização.
Sem esses cinco elementos, eu não vejo como uma pessoa que cometeu um pecado moral, ou que tem
dificuldades significativas que afetam a si mesma e a outros, pode esperar ocupar, uma vez mais, uma
posição de responsabilidade. Se a pessoa foi ‘pega’ e não tomou a iniciativa de confessar seu pecado,
então com mais razão deverá demonstrar arrependimento, trabalhando diligentemente em todos os
cinco aspectos necessários para a recuperação.
Passo III. Restauração
Gálatas 6.1 exorta o corpo de Cristo a trabalhar para a restauração. Qual é exatamente o significado de
restauração – significa que a pessoa terá o mesmo status, posição e privilégio que antes? Não estou
muito certo. Muitas responsabilidades da liderança estão baseadas na confiança adquirida por meio do
caráter e da piedade comprovada que é digna de confiança, e isso foi destruído. É questionável se a
pessoa, alguma vez, conseguirá reconquistar plenamente a confiança original de seus seguidores. Com
certeza, a única forma de conseguir isso é por meio da demonstração de contrição piedosa,
arrependimento e um caminhar humilde com o Senhor em óbvia dependência dele. Junto a isso, deve
haver relacionamentos onde há prestação de contas e estratégias para a manutenção da vitalidade
espiritual e santidade.
Ferramenta Dois: Vida Organizacional, adaptada por Rob Hay
Este é um exercício para ser feito individualmente ou, preferentemente, em grupo. Gaste alguns
minutos refletindo sobre algumas de suas práticas organizacionais. Para cada uma das perguntas
seguintes, coloque um valor entre 0 e 6: 0 = não se faz, 1 = não se faz bem, até o 6 = se faz muito bem
(conforme evidenciado pelo tempo, esforço e eficácia). Some os números que você anotou, escreva o
total na linha A, divida A por B e escreva o resultado em C. Quais valores são os mais altos e quais os
mais baixos? O que está sendo bem feito, e o que está sendo mal feito? Como a qualidade do trabalho
e da vida pode ser melhorada? “Obreiros de grandes equipes melhoram seus relacionamentos por
meio de prestação de contas mútua, demonstrando, dessa forma, que respeitam uns aos outros e
possuem altas expectativas pelo desempenho uns dos outros” (Lencioni, 2002, p. 213).
1

Visão e propósito são compartilhados e compreendidos por todos na organização

2

Planos e descrições de trabalho são comunicados de maneira clara aos obreiros

3

A comunicação flui livremente dos obreiros para a liderança e vice-versa

4

A comunicação entre a base de envio e o campo é eficaz

5

Os obreiros da organização são incluídos nas principais decisões relacionadas ao campo
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6

As diretrizes são bem documentadas e compreendidas

7

A maioria dos líderes é um bom exemplo dos valores e convicções da organização

8

A maioria dos líderes detecta os problemas antecipadamente e toma as medidas

necessárias
9

A organização oferece boa supervisão no campo (quantidade e qualidade)

10

Os líderes realizam uma avaliação anual de desempenho/ministério com cada obreiro da
organização

11

Existem procedimentos documentados para que se possa lidar com as reclamações dos

obreiros
12

Orientação eficaz no campo está disponível para os novos obreiros.

13

Funções são designadas de acordo com os dons e experiências dos obreiros

14

Concessão de espaço aos obreiros para que desenvolvam e moldem seus próprios

ministérios
15

Os obreiros estão comprometidos com seus ministérios

16

Os obreiros estão comprometidos e são leais à organização

17

Os obreiros, geralmente, não estão sobrecarregados com a quantidade de trabalho que
realizam

18

Os obreiros, regularmente, avaliam e tentam melhorar o ministério da organização

19

Os obreiros estão alcançando as metas e expectativas da organização

20

Os obreiros estão desenvolvendo bons relacionamentos com as pessoas às quais eles
servem.

21

As pessoas às quais os obreiros da nossa organização servem estão se tornando

seguidores de Cristo
22

As igrejas no campo valorizam o ministério dos nossos obreiros

23

Os obreiros estão formando líderes entre as pessoas às quais estão servindo

24

Os obreiros sentem-se satisfeitos em seus ministérios
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25

Os obreiros são eficazes no apoio mútuo

26

Existe no campo cuidado pastoral eficaz (preventivo e em momentos de crises)

27

Conflitos interpessoais são solucionados em tempo hábil e da maneira apropriada

28

Ênfase é colocada na manutenção e crescimento da vida espiritual

29

A Assistência Médica para os obreiros e seus familiares é satisfatória

30

As férias anuais são respeitadas

31

Avaliação de riscos e planos para situações emergenciais funcionam em todos os campos

32

Há respaldo econômico para os obreiros que estão com o sustento baixo ou irregular

A. Total

B. Divida por 32

C. Média

D. Resultados mais altos e mais baixos

Pensamentos Finais
No nosso compromisso com a amizade, perdão e informalidade, eu me pergunto se, às vezes, não
estamos sendo muito ingênuos, tornando-nos vulneráveis demais e evadindo as boas práticas. Sim,
realmente! Também me pergunto sobre a nossa impressionante capacidade para o auto-engano,
distorções e atitudes defensivas quando estamos lidando com conflitos com os colegas. E, acima de
tudo, me pergunto sobre as toxinas desconcertantes e os esquemas abomináveis “do maior Criador de
Casos do universo”. Volto a dizer, Deus nos ajude, pois somos todos pecadores, grandemente
necessitados de receber e dar misericórdia (Gálatas 6:1 em diante)! [Ponto de discussão 6: O que
podemos aprender de nossos colegas “seculares” ou não-cristãos sobre como lidar com a
disfunção? Considere isso à luz de Lucas 16:8 “porque os filhos deste mundo são mais sagazes
para com a sua geração do que os filhos da luz.” Quais são alguns exemplos de toxinas e intrigas
do diabo? Como lidamos com esses fatores?
Há um provérbio árabe que diz que ‘o maior crime no deserto é encontrar água e permanecer em
silêncio.’ Eu gostaria de sugerir um complemento a esse provérbio: ‘O segundo maior crime no
deserto é encontrar água envenenada e permanecer em silêncio’ (veja também Provérbios 25:26). Às
vezes, as pessoas se metem em apuros porque resolvem falar e confrontar situações difíceis (água
envenenada). Eles atuam com integridade tanto em público como em privado. Isso não é algo fácil de
fazer. Tampouco é algo fácil de fazer bem, nem de fazer bem por si mesmo. Normalmente, é
assustador e arriscado. Às vezes, a coisa mais sábia a fazer é distanciar-se, ou seguir em frente. Em
outros momentos, precisamos permanecer firmes e dizer para a disfunção o que Gandalf, o Cinzento,
disse para o monstruoso Balrog nas Minas de Moria: “Você não pode passar!” (Tolkein, 1973, p.
429). * [Ponto de Discussão 7: Você já teve de confrontar “água envenenada”? Em caso positivo,
quais foram os resultados? O que você aprendeu?]
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