
7 - LEALDADE
PERMANECER FIEL QUANDO ERRAM COM VOCÊ



ATOS CAPÍTULO 6  
PARTE 1



COM O CRESCIMENTO VEIO….

À medida que o número de discípulos crescia, surgiam 
MURMÚRIOS de descontentamento. - At 6:1 

murmuração: do grego goggusmos 

• debate secreto

• desprazer secreto não declarado abertamente

A MURMURAÇÃO!



Atos 6: (NVT)

1 À medida que o número de discípulos crescia, surgiam 
murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega* se 
queixavam dos de fala hebraica**, dizendo que suas viúvas 
estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de 
alimento.

*HELENISTAS: judeus que falavam grego 

**HEBREUS: judeus que falavam aramaico 



Atos 6: (NVT)

2 Por isso, os Doze convocaram uma reunião com todos os 
discípulos e disseram: “Nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao 
ensino da palavra de Deus, e não à distribuição de alimentos. 

3 Sendo assim, irmãos, escolham sete homens respeitados, 
cheios do Espírito e de sabedoria, e nós os 
encarregaremos desse serviço. 

4 Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra”.



Atos 6: 5  - A ideia agradou a todos, e escolheram Estêvão, 
homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, 
Prócoro, Nicanor, Timom, Pármenas e Nicolau de 
Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo.  

• A maioria dos discípulos era de judeus hebraicos, mas eles 
escolheram 6 judeus helenistas e um judeu prosélito (gentio 
convertido ao judaísmo)

• TODOS ELES ERAM CRISTÃOS — maior do que etnia, raça, cor, 
língua, nação — somos todos filhos de Deus! 



QUEM ERA ESTEVÃO?

• Atos 6:8 (NVT) 8 Estêvão, homem cheio de 
graça e poder, realizava milagres e sinais 
entre o povo.



QUEM ERA FILIPE?
Atos 8:5-8 (NVT)  

5 Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre 
o Cristo.  

6 Quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os 
sinais que ele realizava, deram total atenção às suas 
palavras.  

7 Muitos espíritos impuros eram expulsos e, aos gritos, 
deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram 
curados. 8 Por isso, houve grande alegria naquela cidade.



Atos 6: (NVT). 

6 Esses sete foram apresentados aos apóstolos, que 
oraram por eles e lhes impuseram as mãos.

7 Assim, a mensagem de Deus continuou a se 
espalhar.  O número de discípulos se multiplicava em 
Jerusalém, e muitos sacerdotes também se converteram.



O que acontece quando não lidamos 
corretamente com a murmuração?  

 

Seja quando eu murmuro… 
Ou quando murmuram contra 

mim…



O caminho da deslealdade
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Como saber se eu corro o risco de me 
tornar desleal? 
• Deslealdade é um processo, não acontece de repente; 
• Estágios progressivos; 
• Exemplos bíblicos: Joabe e Absalão.
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1. O estágio da Independência
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•Não parece deslealdade 

•Acha que as orientações da liderança da 
igreja não se aplicam a ela; 

•Acham-se  no direito de fazer do seu jeito; 

•Não se trata de AUTONOMIA — isso é bom.  

•Temos autonomia num casamento, mas 
não independência. Mesmo em empresas.



A pessoa independente acha que faz o 
melhor, mas que a direção do líder não foi a 
melhor —  ele teria um jeito melhor de fazer. 

Normalmente pessoas independentes não 
vão embora. Elas ficam conosco, mas fazem 
apenas aquilo que querem e como querem. 
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2. O estágio da decepção  
     ou da ofensa

•Ficamos ofendidos…  feridos… com ódio… 
•Quem guarda a ofensa e acha que tem o direito de 

ficar ferido, está cheio de justiça própria!  
•O espírito de ofensa sempre abre porta pra o espírito 

de traição. E não precisa ser grandes ofensas. 
•
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•Jesus disse que onde há ofensa, o resultado é a 
traição e o ódio 

“Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, 
trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos 

profetas surgirão e enganarão a muitos.” – Mt 
24.10-13
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2. O estágio da ofensa

•Um cristão não tem o direito de  
ficar ofendido; 
•Devemos perdoar a todos e do ÍNTIMO; 

•O erro do líder é um teste para o liderado. 
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E quando estiverem orando, se tiverem alguma 
coisa contra alguém, perdoem-no, para que 
também o Pai celestial lhes perdoe os seus 
pecados. Mas se vocês não perdoarem, 
também o seu Pai que está nos céus não 
perdoará os seus pecados.” – Mc 11.22-26



2. O estágio da ofensa

O espírito de ofensa sempre abre porta 
para o espírito de traição. Quem não 
supera suas feridas se torna desleal 

aonde quer que vá. 
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3. O estágio do isolamento

•O ofendido se isola, se torna 
passivo e ressentido 
•Pessoas feridas não se envolvem; 
•Se tornam indiferentes; 
•Acabam se tornando CRÍTICAS  

da liderança e da obra.
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3. O estágio do isolamento

•Todo ferido é orgulhoso - porque é o 
ego que fica ferido.  
•Líder passivo: certamente foi ofendido,  

mas não  perdoou; 
•Para ser círitoco preciso me colocar de 

fora, avaliar, menosprezar. 
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Somente há 
relacionamento sólido 

após alguma decepção. 



Aceite que o outro tem defeitos, 
como você também tem.  

Não tenha grande expectativa nas 
pessoas! Espere no Senhor! Quem 

espera demais se decepciona.



A falha do outro é sempre 
um teste para mim.  

Deus quer te ensinar algo 
através do erro do outro. 



Jesus não guardava 
ofensa, não se isolava, 

mas perdoava e 
entregava tudo ao Pai – 

ficando LIVRE.
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“Ele não cometeu pecado algum, e nenhum 
engano foi encontrado em sua boca.” Quando 
insultado, não revidava; quando sofria, não 
fazia ameaças, mas entregava- se àquele que 
julga com justiça.” -1 Pe 2:19-24



1 - Independência 
2 - Ofensa 
3 - Isolamento 
4 - Crítica



4. O estágio da crítica

•Sai da passividade para a crítica 
•Observa e amplifica as falhas da igreja e dos líderes 
•Como é o teu olho?  
•Olhos críticos: vê somente problemas e defeitos; 
•Olhos de amor: vê o que é bom, tem paciência e  

espera mudanças.
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5. O estágio da dissimulação
•Acontece junto com o estágio da crítica; 
•É ocultar, encobrir com astúcia, disfarçar, fingir; 
•Quer reunir outros que acreditem nele — que algo 
precisa ser mudado! 
•A pessoa procura atrair outros insatisfeitos ou que 
também estão ofendidos e se isolaram; 
•Demostra simpatia — mas é sutilmente maledicente.
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5. O estágio da dissimulação

• ”Eu pessoalmente não concordo… mas fazer o quê? O 
pastor mandou…” 

• ”Vamos orar pelo nosso pastor… ele está muito 
ocupado…” 

• ”Eu só estou nesta igreja por causa de você… se você 
for, eu irei também…”
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O que os desleais falam para o líder

•Todo mundo está dizendo “isso e aquilo”. 
•Ouvi alguém dizendo “isso e aquilo”. 
•Alguém falou comigo “isso e aquilo”, mas 

pediu para não revelar o nome. 
•Eu estou falando em nome de muitos da 

igreja...
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6. O estágio da rebelião às claras

•A rebelião, antes oculta, agora é aberta; 

•Demonstra toda a deslealdade; 

•Luta abertamente contra autoridade; 

•Dominada por um espírito de engano 

•Pessoas simples ou desinformadas podem se deixar 
levar pelos rebeldes.
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7. O estágio da morte

•Morte espiritual; 
• Pode chegar a morte física; 
• Caso de Saul, caso de Judas; 
• Rebelião ➔ orgulho, arrogância.  

“Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância 
como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra 

do Senhor, ele o rejeitou como rei.” – 1 Sm 15:23
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Atos 6: (NVT). 

6 Esses sete foram apresentados aos apóstolos, 
que oraram por eles e lhes impuseram as mãos.

7 Assim, a mensagem de Deus continuou a se 
espalhar.  O número de discípulos se multiplicava em 
Jerusalém, e muitos sacerdotes também se converteram.



A IGREJA  
passou pela primeira luta 

interna.  

Mas por serem cheios do 
Espírito venceram!


