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Capítulo 1  
Atitudes na vida do novo cristão 

Atitudes são como o sal: comida que tem a quantidade certa de sal é deliciosa. Você diz, 
“este bife está ótimo!” Você alguma vez ouviu alguém dizer, “Este sal neste bife está muito 
bom”? Quando o sal é usado apropriadamente ele não chama atenção a si mesmo. Mas sua 
influência é clara, especialmente quando você compara a comida salgada com a sem sal. 

Nossas atitudes têm uma grande influência em nossas vidas. Nós não podemos 
conscientemente analisar nossas atitudes durante o dia, mas seu impacto é claramente visto. 
Nossa fala ou nossas ações revelam nossas atitudes. 

O cristão que quer crescer espiritualmente necessitará avaliar suas atitudes. Quão bíblicas 
são minhas atitudes? Quais necessitam ser mudadas? Que atitudes são mais importantes na 
vida do novo cristão? Como posso começar a mudar as minhas atitudes? 

Essas perguntas não podem ter simples respostas, mas a Bíblia dá claros ensinamentos 
sobre nossos pensamentos e atitudes. Deus nos dá um conselho muito simples sobre nossas 
atitudes em Efésios 4.23: “ É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente 
renovados.” (Nova Tradução na Linguagem de Hoje) 

Nosso principal objetivo neste curso é construir um fundamento para novas atitudes. O 
processo de desenvolvimento de atitudes como as de Cristo continuará até o dia da sua morte. 
Neste curso nós simplesmente queremos iniciar esse processo. 

A.  O que são atitudes? 

“Atitude” é uma palavra comum, mas muita gente levaria muito tempo explicando seu 
significado. Um psicólogo poderia dar a você uma definição muito complicada. Mas abaixo 
estão algumas definições que ajudam a explicar esta palavra. 

1. Um padrão de pensamento; 

2. Uma opinião; 

3. O jeito que você pensa; 

4. Um hábito de pensamento; 

5. Um ponto de vista; 
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6. Pensamentos que eu aprendi; 

7. Procedimento; comportamento; reação em relação a pessoa, circunstância 

(Minidicionário Luft); 

Você pode ter ouvido alguém usar a palavra “atitudes” como Jean usou. Jean estava 
assistindo a discussão de Daniel e Keli sobre de quem era a vez de limpar o banheiro. 
“Daniel, você com certeza teve uma atitude hoje”, interrompeu Jean. 

O que Jean realmente queria dizer é que Daniel teve uma má atitude hoje. Neste curso nós 
não vamos usar a palavra “atitude” como Jean usou. Atitudes podem ser boas ou más. Todos 
têm atitudes; nós as usamos todos os dias. 

Atitudes é o mesmo que emoções? Na realidade, não são. Emoções (sentimentos) não são 
pensamentos. Contudo, o padrão de pensamento (a atitude) que nós temos no trabalho 
geralmente tem algumas emoções relacionadas. Por exemplo: se você odeia trabalhar, então 
os sentimentos de frustração, raiva, ou desgosto podem acompanhar os pensamentos (as 
atitudes) que você tem o sobre seu trabalho. Se você ama o seu trabalho, então sentimentos 
alegres provavelmente virão quando você for trabalhar. 

B. Como eu gero atitudes? 
“Como as atitudes afetam a minha vida diária?” O jeito que você pensa tem efeito direto 

sobre como você se refere às suas experiências diárias. Você usa suas atitudes para decidir o 
que vai pensar, dizer, e responder de acordo com cada situação do dia a dia. 

Outra questão pode nos ajudar a compreender este problema. “Porque eu preciso de 
atitudes?” Elas ajudam a facilitar a vida para o seu cérebro. Nós gastamos uma grande parte 
do dia fazendo coisas que nós já fizemos várias vezes antes: levantar, trabalhar, comer, 
conviver com nossa família ou amigos. 

Nossas atitudes, nossos padrões de pensamento, nos ajudam a determinar como vamos 
responder ao fato de sermos chamados à mesa de jantar. A maioria de nós vai responder com 
pensamentos positivos, especialmente se nós estivermos famintos e o cheiro da comida 
estiver bom. 
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C. Como adquiro atitudes? 
Você tem estado no processo de construir atitudes desde que veio ao mundo. Suas 

experiências diárias têm tido uma grande influência nas atitudes que você tem desenvolvido. 
Como criança, você imitou muitas atitudes dos pais. Seus irmãos e outros parentes tiveram 
uma grande influência nas opiniões que você desenvolveu. 

Televisão, rádio, e outras coisas na sua casa e comunidade tiveram uma parte em ajudar 
você a desenvolver suas atitudes. Quando você começou na escola, seus professores, as aulas, 
os assuntos que você estudou, claramente influenciaram seus padrões de pensamento. 

Como uma pessoa forma atitudes?  

Há diversas formas de desenvolver atitudes na sua vida. Aqui vão algumas: 

1. Como um resultado da suas experiências diárias. 

2. Você as aprende através de assistir a outras pessoas. 

3. Então você aprende as atitudes. 

4. Você pode estudar e memorizar novos padrões de pensamento. 

Nossas atitudes mudam? A cada dia enfrentamos novas experiências. Elas podem ajudar a 
fortalecer nossas atitudes, ou elas podem fazer o oposto. Se seu padrão de resposta está lhe 
tornando a vida mais difícil e causando uma porção de problemas para você, provavelmente 
você vai mudar de atitude. Nós normalmente mudamos as nossas atitudes para facilitar a vida 
para nós mesmos. 

É importante ver que você é responsável por suas atitudes. Mesmo se você foi ensinado 
sob um determinado ponto de vista quando era pequeno, ainda assim você é responsável por 
isto. Você não pode culpar seus pais, seus professores ou seu ambiente. Com a ajuda de Deus 
você pode mudar qualquer atitude que tenha. 

Capítulo 2 
O processo de construir novas atitudes 

Alguma vez você esteve em uma situação em que ficou sem fala? Você se sentiu 
embaraçado ou amedrontado, porque você não sabia o que dizer ou fazer? 
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Quando você se depara com uma situação totalmente nova, seu cérebro diz, “Espere um 
segundo! Eu não tenho uma atitude para lhe indicar como agir”. Então, rapidamente avalia a 
situação e determina como você vai responder. 

Se você enfrentar essa mesma nova situação por mais vezes, provavelmente vai 
desenvolver uma atitude previsível em relação a ela. Você vai desenvolver um padrão de 
resposta a essa situação. Dentro de pouco tempo, sua reação vai vir tão naturalmente que você 
nem mesmo conscientemente vai pensar sobre como responder. Sua nova atitude se tornou 
firmemente estabelecida. 

A. Em que áreas da minha vida eu preciso desenvolve r 
novas atitudes?  

O novo cristão freqüentemente tem atitudes que não condizem com o modo de vida que 
Cristo quer para ele. Filipenses 2.5 (NTLH) diz, “Tenham em vocês o mesmo modo de 
pensar que Cristo Jesus tinha”. Quais foram as atitudes que Cristo desenvolveu? Quais são as 
atitudes mais importantes para os novos cristãos desenvolverem? Em aula nós discutimos 
diversos versículos que nos falam sobre o que nós temos que tirar de nossas vidas, e as novas 
coisas que Deus quer que venhamos a introduzi-las. Em muitos casos isto significa livrar-nos 
de alguns velhos padrões de pensamentos e substituí-los por novas atitudes.  

Cheque suas notas de aula para as atitudes listadas em Efésios 4.17-32 e Colossenses 3.5-
15. Aqui estão algumas outras áreas onde novos cristãos têm declarado a necessidade de 
desenvolver novas atitudes. 

1. Me livrar do meu orgulho 

2. Aceitar críticas e conselhos com entendimento 

3. Tratar os outros com respeito 

4. Aprender a amar os outros 

5. Admitir que estou errado 

6. Aprender a confiar no Senhor quando eu tiver lutas e problemas  

7. Trabalhar  

8. Tratar minha família corretamente 

9. Ter atitudes apropriadas quanto ao sexo  
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10. Obedecer a pessoas com autoridade 

11. Aceitar a mim mesmo 

O processo de construir novos modos de pensar pode ser fácil para você. Contudo, se 
você achar difícil, lembre-se de que Deus tem prometido dar a força e a sabedoria para fazer 
o que Ele quer que você faça. Veja Filipenses 4.13 e Tiago1.5-6. 

B. Por onde eu devo começar a desenvolver novas 
atitudes? 

Efésios 4.23 nos conta o que devemos fazer: “É preciso que o coração e a mente de vocês 
sejam completamente renovados.”(NTLH) 

Romanos 12.2 nos dá uma idéia de como desenvolver novas atitudes. “E não vos 
conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, 
para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de DEUS.”(Bíblia 
Almeida Revista e Corrigida). 

Então onde eu começo? 

1. Que atitude eu devo mudar? 

Você precisa decidir que atitude você quer mudar. Vamos dizer que você quer mudar sua 
atitude em relação ao trabalho. 

2. Que pensamentos dirigem minha presente atitude e m relação ao 
assunto? 

À primeira vista, isso pode parecer uma simples questão. Mas muitas vezes nossas 
atitudes são tanto um hábito mental, que não sabemos com clareza o que pensamos sobre algo 
em particular. Respondemos sem mesmo conscientemente pensar. 

Dê uma olhada no que você pensa sobre o seu emprego. Você o odeia, tolera, ou ama? 
(Pode ser que você goste demais do seu emprego!) Suas ações quando você está trabalhando 
mostram suas atitudes. Você é negligente ou responsável? Você é muito lento ou muito 
rápido? Você é de confiança ou não é de confiança? 

3. Aonde eu quero chegar? 

Vamos supor que você sabe que sua atitude presente em relação ao trabalho não é as que 
Cristo quer que você tenha. Mas o que está incluído em uma atitude bíblica em relação ao 
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trabalho? Você precisa de um alvo se você espera fazer mudanças significativas nas suas 
atitudes em relação ao trabalho. 

Estudo bíblico é um passo importante aqui. Saiba o que Deus tem a dizer sobre o 
trabalho. O livro de Provérbios tem muito a dizer sobre o assunto. Dois versos no Novo 
Testamento têm algumas idéias-chave que podem ajudá-lo a conhecer quais são algumas 
partes importantes de uma atitude bíblica em relação ao trabalho. 

Colossenses 3.23 – (NTLH) 

“O que fizerem façam de todo o coração, como se est ivessem servindo o 
Senhor e não as pessoas”. 

2 Coríntios 8.11- (NTLH) 

“Portanto, continuem e completem o trabalho. Façam isso com o mesmo 
entusiasmo que tiveram no princípio, dando de acord o com o que têm”. 

Você poderia achar útil escrever abaixo os pensamentos-chave que você pensa estarem de 
acordo com uma atitude bíblica em relação ao trabalho. 

4. Como eu vou chegar lá?  

Quais são os passos específicos que você vai dar para se desfazer das suas velhas atitudes 
em relação ao trabalho e substituí-las por atitudes bíblicas? Nós vamos discutir isto mais 
detalhadamente mais adiante nesta seção. Esse processo de mudança não vai acontecer 
automaticamente. Isto vai tomar tempo, trabalho duro, e muita autodisciplina. 

O Espírito Santo vai ajudar você. Seus amigos e sua família podem ajudar você, 
especialmente se você contar a eles o que está querendo fazer. 

5. O quanto é forte o meu desejo de desenvolver ess a atitude 
bíblica? 

Você pode achar o processo de mudar suas atitudes muito doloroso e lento. (Ambos, lento 
e cheio de dor!) Você pode ser tentado a esquecer de tudo e “ser você mesmo”. Mas Deus é 
muito claro em Suas instruções a nós – nós temos que nos desfazer dos velhos hábitos, 
desejos, e atitudes, e substituí-los por novos. O crescimento pode ser doloroso às vezes, mas 
com o passar do tempo as recompensas farão o esforço ter valido a pena. A estrada para 
alcançar o sucesso começa com uma atitude bíblica em relação ao trabalho.  
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C. Que métodos me ajudarão a desenvolver novas 
atitudes? 

Vamos olhar mais de perto duas diferentes aproximações da nossa mudança de atitudes. 
Nós podemos começar por mudar nossas atitudes, que vão liderar as mudanças das nossas 
ações. Ou nós podemos começar por mudar as nossas ações, que vão liderar as mudanças nos 
nossos pensamentos. Que aproximação é melhor? Isto depende da sua personalidade e da 
atitude em particular que você está tentando mudar. 

1. Mudar minhas ações  

José nunca gostou do trabalho. Se ele encontrava um jeito, ele evitava o trabalho o mais 
que podia. Ele sempre se queixa cada vez que tem que fazer um trabalho. Aqueles que o 
conhecem sempre reparam como ele faz mal o trabalho. Há aquelas raras vezes, porém, 
quando José pega interesse pelo trabalho e só larga quando termina. 

José decidiu mudar algumas atitudes suas em relação ao trabalho. “Quando eu tiver um 
trabalho a fazer, eu não vou me queixar. Eu vou começar o trabalho imediatamente”. 

Já que ele está envolvido no trabalho, ele pode tentar fazer o melhor que pode. Ele 
poderia também memorizar alguns versículos da Bíblia que vão ajudá-lo a desenvolver um 
padrão bíblico de pensamento sobre o trabalho. Um verso desse tipo é 2 Coríntios 8.11( Nova 
Tradução na Linguagem de Hoje). A primeira frase desse versículo diz: “Portanto, continuem 
e terminem o trabalho”. Horas de meditação, estudo, e oração podem não ser o melhor 
caminho para desenvolver uma atitude bíblica em relação ao trabalho. Estudo é importante, 
mas é o próprio trabalho que provê a melhor maneira para mudar a atitude. 

Se você atualmente é um aluno, provavelmente vai ter temas (trabalhos pós-classe). 
Vamos assumir que você quer mudar sua atitude em relação ao tema. Pode ser que você odeie 
fazer o tema. O melhor lugar para trabalhar na mudança disto pode ser enquanto você está 
fazendo o seu tema. Não gaste horas tentando mudar suas atitudes antes de começar o seu 
tema. 

Enquanto estiver fazendo o seu trabalho, você poderá perceber suas atitudes mudando, 
especialmente quando você completar todas as tarefas. Embora odiando seu trabalho (e os 
professores que deram ele para fazer), você pode começar a sentir-se alegre. Você pode 
mudar suas opiniões em relação ao tema se você realmente quiser. 

2. Mudar minhas atitudes 
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Há algumas atitudes que podem ser mais fáceis de mudar se começar com os seus 
pensamentos primeiro. Por exemplo: João tinha padrões morais totalmente não-bíblicos antes 
de se tornar um cristão. Ele havia vivido com várias mulheres diferentes nos últimos anos, 
mas nunca se casou. João agora quer desenvolver uma atitude bíblica em relação ao sexo. Por 
onde ele deveria começar? 

João pode achar o processo de mudar sua atitude mais difícil do que mudar seu 
comportamento. Ele pode achar fácil parar suas atividades sexuais não-bíblicas com 
mulheres. Mas isso não vai automaticamente mudar seus pensamentos. 

Aqui está um exemplo de uma atitude que pode ser mudada começando-se por seus 
pensamentos. João necessita estudar cuidadosamente o que Deus diz sobre como deveria ser a 
atitude cristã em relação ao sexo. Assim que ele aceita os padrões de Deus e faz deles uma 
parte dos seus pensamentos, sua atitude começará a mudar. João também vai precisar 
aprender a como resistir às tentações de Satanás de desejar e cometer outros pecados sexuais. 

Então o que é melhor—começar mudando seus pensamentos ou começar mudando suas 
ações? Como você pode saber o que é melhor para você? A experiência pode ser a sua melhor 
professora aqui. Tente das duas maneiras. Não tem a mínima importância o jeito que você 
fizer, mas sim se suas atitudes estão se tornando como as de Cristo. Uma combinação das 
duas formas também pode funcionar. 

3. Reflexão  

Reflexão pode ser uma das melhores maneiras de mudar suas atitudes. Provérbios diz, “o 
homem é o que ele pensa.” O princípio bíblico é claro – você se torna o que você pensa. 
Outra palavra usada para descrever essa atividade é a meditação. 

João quer desenvolver uma atitude bíblica quanto ao sexo. Se ele imaginar como vai ser 
viver esse padrão bíblico de pensamento, isto o pode ajudar a reforçar a nova atitude que ele 
está desenvolvendo nessa área. Mas se o João constantemente recorda “os bons tempos” e 
sonha sobre as suas aventuras sexuais, isso vai ajudar a reforçar sua velha atitude em relação 
ao sexo. Estas reflexões também vão impedir o João de desenvolver uma atitude bíblica em 
relação ao sexo. 

4. Use estudo bíblico pessoal para ajudá-lo a desen volver novas 
atitudes 

Uma das melhores maneiras de mudar suas atitudes é encher a sua mente com a Palavra 
de Deus. As coisas que há na sua mente são sobre as quais você pensa. Memorize versos que 
tenham a ver com o novo padrão de pensamento que você quer desenvolver. Mantenha-se 
revisando esses versos a cada dia. Medite nessas verdades dia e noite. Quando você saturar a 
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sua mente com a verdade de Deus, você vai achar mais fácil desenvolver novas atitudes 
bíblicas. 

Aqui está um padrão de estudo bíblico que você pode achar útil para desenvolver novas 
atitudes. 

1. Liste a(s) situação(ões) onde você usou uma má atitude.  

2. Faça a Deus esta pergunta, “que novas atitudes tu queres que eu use hoje?” 

3. Escreva abaixo as atitudes bíblicas que você precisa desenvolver. 

4. Escreva isso no seu estudo bíblico. Estude versos que tratem sobre esse assunto. 

5. Fixe metas para hoje. Faça uma lista das coisas que você pode terminar hoje e que 
podem ajudá-lo a desenvolver essa atitude bíblica. Escolha uma meta e a alcance hoje. 

6. Faça uma avaliação dos resultados após terminar as metas de hoje. 

Não existe nenhum passo simples para mudar atitudes. Mas Deus tem prometido nos 
ajudar. Filipenses 1.6 diz, “Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho 
na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no Dia de Cristo Jesus.”(Nova 
Tradução Na Linguagem de Hoje) 

Capítulo 3 
Atitude correta a ter quando for corrigido ou 

criticado 

 

A. Porque as pessoas me perseguem?  
Maria chegou ao Desafio Jovem há apenas três dias. No momento ela está muito irritada. 

Ela se enfurece com o seu diretor e diz: “Porque todo mundo me persegue? Toda vez que eu 
faço alguma coisa, alguém me diz o que eu tenho que fazer ou para parar de fazer. Porque 
eles não me deixam em paz? Isso aqui é o quê, uma prisão?” 

Cláudio se tornou cristão há pouco tempo e agora está freqüentando uma igreja perto de 
sua casa. Ninguém mais na sua família é cristão, e por isso estar entre outros cristãos, 
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especialmente na igreja, é uma nova experiência para ele. Nos últimos dois domingos, um dos 
diáconos da igreja tem chamado o Cláudio em particular após o culto da igreja e falado a ele 
sobre algumas coisas que tem visto Cláudio fazer durante a semana. Cláudio gosta das 
pessoas dessa igreja, mas está começando a querer saber por quê eles estão se intrometendo 
na sua vida particular. 

Algumas vezes você se sente como a Maria ou o Cláudio? Nas últimas semanas você tem 
passado por situações onde as pessoas criticam ou tentam corrigir você? É difícil suportar 
esse tipo de pressão. Mas vamos admitir: novos cristãos geralmente são um tanto criticados. 
Eles também acham que os seus líderes vão tentar corrigi-los e apontar suas faltas e erros. 
Isso é doloroso – não importa o quão maduro você é. Todos nós detestamos ter as nossas 
fraquezas expostas. 

Neste capítulo, nós queremos examinar o problema da crítica e da correção. Nós vamos 
dar uma olhada mais de perto sobre qual deveria ser a atitude de um cristão quando estivesse 
sendo corrigido ou criticado. 

B. Que atitude bíblica devemos tomar quando formos 
corrigidos ou criticados? 
A Bíblia tem bastante coisas a dizer sobre como você deve responder quando estiver 

sendo corrigido (a) ou criticado (a). Muita vezes os novos cristãos vêm de um passado onde 
eles aprenderam a responder bem rápido de uma maneira não-bíblica às críticas e correções.  

A atitude que você tem em relação às críticas afeta diretamente o que você diz e faz 
quando alguém critica você. Mas o que Deus tem a dizer sobre sua atitude? 

Aqui está um padrão de pensamento que os cristão usam quando eles estão sendo 
corrigidos ou criticados. 

 

Uma atitude bíblica a ter quando corrigido ou criti cado 
 

1. Estou sendo corrigido (ou criticado). Provérbios 10.17  

2. Eu vou ouvir atenciosamente. Josué 1.19 

3. Eu sou grato porque ele/ela está me corrigindo. 1Tessalonicenses 5.18 

4. Eu estava errado. Provérbios 28.13 
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5. Como eu posso prevenir isto (coisa errada) de acontecer de novo? 
Provérbios 15.31-32 

 

Vamos dar uma olhada mais de perto em cada um desses pensamentos que pode ser usado 
quando alguém está corrigindo ou criticando você. 

Pensamento 1: Estou sendo corrigido ou criticado 

O primeiro passo em responder com uma atitude bíblica quando for corrigido ou criticado 
é perceber que você está sendo corrigido. Isto soa simples, mas pare e pense por um minuto 
sobre como você responde quando alguém critica você. Alguns de nós reagem imediatamente 
com o pensamento: “Quem tu pensa que é? Porque não vai cuidar dos seus próprios 
negócios?” A pessoa que reage desta forma está claramente consciente de que está sendo 
criticada. 

Se você vai responder às críticas com uma atitude bíblica, você vai ter que refrear suas 
reações, e conscientemente dizer a si mesmo: “Eu estou sendo corrigido. Agora como eu 
posso responder a esta correção com uma atitude bíblica?” Muitos de nós vamos ter que 
desenvolver uma maior sensibilidade ao que está acontecendo ao nosso redor. Nós vamos ter 
que estar alertas, prontos a reconhecer a que se refere, na verdade, a correção ou crítica. 

Então, quando você for corrigido ou criticado, a primeira coisa que deverá pensar é: “Eu 
estou sendo corrigido”. O que você deveria fazer e dizer nessa circunstância? 

Não diga nada. Olhe para a pessoa. Mostre a ela que você quer escutá-la. Mantenha-se 
quieto. 

O livro de Provérbios tem vários versículos que podem ajudar você a usar este primeiro 
pensamento. 

Provérbios 10.17 (NTLH) 

“Aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não 
aceita cai no erro”. 
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Provérbios 23.11 (NTLH) 

“Preste atenção no que lhe ensinam e aprenda o mais que puder”. 

Provérbios 3.11e12 (NTLH) 

“Filho, preste atenção quando o SENHOR Deus o castiga e não se desanime 
quando ele o repreende. Porque o SENHOR corrige quem ele ama, assim como 
um pai corrige o filho a quem ele quer bem”. 

Provérbios 3.11-12 diz claramente que Deus nos corrige. A parte dolorosa desta verdade é 
que Ele muitas vezes usa pessoas para fazer isto. Infelizmente, Deus freqüentemente usa 
pessoas que fazem muito mal esse trabalho de corrigir os outros. Todos nós temos 
experimentado aquelas vezes em que pessoas nos corrigem de uma forma errada. Pode ser 
muito difícil nessas situações perceber que Deus está corrigido você através dessa pessoa. 
Então quando sentir que está sendo criticado, primeiro pense “Eu estou sendo corrigido.” 
(Deus está me corrigindo através desta pessoa.)” 

Pensamento 2: Eu vou ouvir cuidadosamente  

“Eu vou ouvir cuidadosamente por mais de três segundos, ou até que eu possa entender o 
que ele/ela quer comigo.” Este pensamento é simples, mas é muito difícil para alguns de nós 
fazer. Nossos velhos padrões de resposta às críticas eram absolutamente diferentes.  “Assim 
que eu perceber o que ele/ela está querendo dizer, vou falar poucas e boas.” Ainda que você 
esteja escutando a pessoa, você pode ser tentado a interrompê-la e contar a sua própria versão 
da história. 

Tiago 1.19-20 dá alguns bons conselhos para ajudá-lo a ter sucesso ao usar este 
pensamento quando você for corrigido. 

Tiago1.19-20 (NTLH)  

“Lembrem disto, meus queridos irmãos: cada um esteja pronto para ouvir, mas 
demore para falar e ficar com raiva. Porque a raiva humana não produz o que 
Deus aprova”. 

Três coisas estão estreitamente relacionadas a este pensamento quando você está sendo 
corrigido. Primeiro, este versículo diz: “Cada um esteja pronto para ouvir”. Vamos 
acrescentar a idéia – prontos para ouvir atentamente. Segundo, Tiago diz que nós deveríamos 
ser “demorados para falar.” Para muitos de nós, acontece o contrário quando alguém nos 
critica. Somos demorados para ouvir e rápidos para falar. 
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Se conseguirmos aprender a ser “prontos para ouvir” e “demorados para falar”, então será 
mais fácil fazer a terceira coisa que Tiago nos diz. Seja “demorado para ficar com raiva”. Ira 
é muito comum em situações quando alguém está sendo corrigido ou criticado. É fácil 
responder com ira quando a pessoa que está corrigindo você está fazendo isso de uma forma 
errada. 

Se você for usar essa atitude bíblica ao ser criticado, você vai ter que se esforçar para 
desenvolver a qualidade de caráter de autocontrole. 

Provérbios 13.3 (NTLH) 

“Quem toma cuidado com ao que diz está protegendo a sua própria vida, mas 
quem fala demais destrói a si mesmo”. 

Tiago 1.26 (NTLH) 

“Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua 
religião não vale nada, e ele está enganando a si mesmo”. 

Mesmo que você acredite que a pessoa que está corrigindo ou criticando você está errada, 
escute atenciosamente. Isto pode requerer uma dose poderosa de paciência. 

“Então, o quê eu posso dizer quando for criticado ou corrigido?” 

Não diga nada. 

“O que eu devo fazer?” 

Continue olhando para a pessoa que estiver corrigindo você. E escute atenciosamente. 
Tente mostrar pelas suas expressões que você quer ouvir o que a pessoa tem a dizer (Lembre-
se, ainda não é hora de ficar zangado). 

Pensamento 3: Eu sou agradecido porque ele/ela está  me corrigindo 

É este um pensamento realista neste ponto quando você for corrigido ou criticado? 
Porque você deveria ser agradecido, especialmente quando você sabe que a pessoa está 
errada? Como pode Deus esperar que uma pessoa faça isso? 

Primeira Tessalonicenses 5.18 diz, “Não importa o que acontecer, sejam sempre 
agradecidos, pois essa é a vontade de Deus por vocês estarem unidos com Cristo Jesus.” 

Você pode achar difícil pôr esse pensamento em prática em sua vida. Mas esse é o seu 
objetivo. Se você conseguir aprender a pensar esse pensamento quando você for criticado, 
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você vai achar muito mais fácil agir da maneira que Deus quer que você aja. É muito difícil 
estar agradecido e zangado ao mesmo tempo. 

Você poderá precisar começar dizendo a si mesmo: “Eu deveria ser grato exatamente 
neste momento enquanto estou sendo corrigido. Eu sei que eu não estou alegre, mas eu quero 
estar agradecido”. 

Pode ser que você esteja se perguntando, “Porque eu deveria estar alegre quando eu estou 
sendo corrigido? Porque eu deveria estar alegre quando estou passando por esta experiência 
dolorosa?” Ter um entendimento claro do porquê de você estar alegre pode lhe ajudar a 
realmente experimentar alegria nesses momentos. 

Uma razão pela qual você deveria estar alegre é porque está escrito em 1 Tessalonicenses 
5.18. Outra razão para você estar alegre é porque você sabe que está começando a responder 
às críticas e correções com uma atitude bíblica. Você está se tornando mais parecido com 
Cristo. Tiago 1.2-4 dá mais algumas razões adicionais para se estar alegre quando corrigido. 

Tiago 1. 2-4 (NTLH) 

(2) Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. (3) 
Pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz 
perseverança.(4) Que essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam 
maduros e correto, não falhando em nada! 

Repare em particular na última parte do versículo quatro. Se você tirar proveito da 
correção, então você vai crescer e se tornar uma pessoa sem “pontos fracos”. Esta é uma boa 
razão para se estar alegre. Esta pessoa que está me corrigindo está me ajudando a me tornar 
uma pessoa madura e sem pontos fracos. 

Nós já mencionamos anteriormente que Deus está nos corrigindo através de outras 
pessoas. Outra razão pela qual você pode estar alegre é saber que Deus está pessoalmente 
tomando tempo através dessa pessoa para ajudar você. Ele está fazendo isso porque Ele ama 
você e quer que você cresça e se torne uma pessoa melhor. 

Você pode ser tentado a questionar as razões da pessoa que está corrigindo ou criticando 
você. Suas antigas atitudes nessas situações pode ter sido: “Esta pessoa esta só querendo me 
dificultar a vida”. 

Uma pessoa usando a atitude bíblica quando corrigida não vai questionar sobre as razões 
da pessoa que a está corrigindo. Como cristãos nós devemos amar os outros – este é o 
segundo maior mandamento da Bíblia. Primeira Coríntios capítulo 13 dá uma lista completa 
das maneiras que nós podemos mostrar amor aos outros. Uma característica do amor fala 
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diretamente sobre sua atitude em relação à pessoa que está corrigindo ou criticando você. 
“Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência”. (1Co 13.7) Dê 
à pessoa o benefício da dúvida. Assuma que a pessoa está corrigindo você porque ama você e 
se importa o bastante com você, a ponto de lhe corrigir quando vê que você está fazendo 
alguma coisa errada. 

“O que eu devo dizer e fazer se eu estou tendo o pensamento ‘eu estou sendo grato por 
estar sendo corrigido?” 

Primeiro, mostre simpatia e apreciação em suas expressões faciais e tom de voz. Tente 
deixá-los à vontade e deixe-os saber que você não está zangado porque eles estão tentando 
corrigir você. 

Agora seria um bom momento para você começar a dizer suas primeiras palavras, uma 
vez que a pessoa começou a corrigir ou criticar você. Você poderia tentar dizer, “Obrigado 
por me chamar a atenção quanto a isto”, ou “Eu gosto quando você me corrige”. 
Imediatamente prossiga com uma afirmação que concorde com o próximo pensamento nesta 
atitude bíblica. 

Pensamento 4: Eu estava errado  

“Eu estava errado” podem ser as três palavras da língua portuguesa mais difíceis de dizer. 
Para a pessoa que está querendo desenvolver uma atitude bíblica quando for corrigida, este 
pensamento é essencial. Outro pensamento que complementa esse é, “O que foi que eu fiz 
que fez ele achar que eu estava errado?” 

A pessoa que está criticando ou corrigindo você usualmente tem algo específico em 
mente a dizer para você. É importante que nós tentemos ver a situação do ponto de vista da 
pessoa.  

O que eu deveria dizer a essa altura da conversa? 

Você pode querer dizer algo como: “O que eu ouço você dizer é ___________________”. 
(Explique rapidamente que você está entendendo ele/ela dizer que você está errado.) “Você 
está certo, eu errei”. 

“Espera aí”, você diz consigo mesmo, “eu não estava totalmente errado. Ele não está 
vendo a minha versão da história. Ele está tirando as conclusões antes de ver o meu lado na 
história. Isso não está certo. Eu quero justiça”. 

É muito fácil negar as acusações e replicar, “Não, está tudo errado! Escuta o que 
realmente aconteceu: _______________”. E então nós contamos a nossa versão da história. É 
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claro que quando nós tivermos terminado, nós sabemos que vamos estar justificados por tudo 
que houvermos feito. Nós realmente não fizemos nada de errado. Isso não poderia ter 
acontecido. Muito seguidamente uma discussão começa desta forma. 

Muitos cristãos vão achar difícil usar esse pensamento, “eu estava errado”, quando forem 
corrigidos ou criticados. Apenas pensar nesse pensamento já é um desafio. Dizer as palavras 
certas para expressá-lo pode ser ainda mais difícil. 

“O que eu ouço você dizer é...” “você está certo, Eu errei”. Essas palavras podem ser 
ditas de muitas maneiras. É muito importante como você diz. 

1. Você pode dizer isso cheio de medo. Você sabe que essa pessoa tem o poder de 
lhe prejudicar ou mandar embora do seu emprego. Então, para se proteger, você diz 
aquilo que sabe que a pessoa quer ouvir. 

2. Você pode dizer isso com ironia. Você pode fazer isso soar sincero, mas dentro de 
si você sabe que não quer dizer isso. Você sabe que a pessoa quer ouvir você dizer 
“eu errei”, então você diz isso para fazer a pessoa pensar que você concorda com ela. 
Ser um hipócrita pode funcionar no momento, mas não vai funcionar muito bem com 
o pensamento número 5, que diz, “como eu posso prevenir esse erro de acontecer de 
novo?” 

3. Você pode dizer isso com um tom de voz sarcástico. Isto provavelmente vai irritar 
a outra pessoa e ajudar a piorar a discussão. 

4. Você pode dizer, “eu errei” a Deus e deixar a outra pessoa ouvir. Isso concorda 
com o que nós dissemos no pensamento número 1. 

Deus está usando essa pessoa para corrigir você. Então a questão realmente importante 
neste ponto é contar a Deus que você estava errado. Seja honesto com Deus e com a pessoa 
que está corrigindo você. Se você disser essas palavras com um tom de voz triste, e elas 
realmente significarem o que você está dizendo, eles provavelmente vão ver que você está 
sendo sincero. 

Muitas qualidades de caráter vão ajudar você a expressar uma atitude bíblica neste ponto-
humildade, coragem, honestidade, imparcialidade e discernimento. Dois versículos em 
Provérbios falam diretamente sobre esse pensamento que vão de acordo com a sua atitude 
quando corrigido. 

Provérbios 5.21 (NTLH) 

Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que faz. 
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Provérbios 28.13 (NTLH) 

Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem 
misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. 

Outra coisa que você precisa fazer nesse esse ponto é determinar se a ação errada era 
pecado. Se você pecou. Então você precisa confessar isso a Deus e pedir o Seu perdão. Se 
você não pecou, então não há nenhuma necessidade de isso como pecado a Deus. Por 
exemplo, digamos que você estava varrendo o piso de maneira errada, e o seu líder vem e 
corrige você. Você admite a ele que errou, e você começa a varrer como ele mandou. Então 
você não precisa pedir perdão a Deus por ter varrido o chão de forma errada. 

Muitas vezes sua atitude errada vai ofender alguém. Se você roubou dinheiro de alguém, 
então você tem que ir até aquela pessoa, confessar o seu pecado, e pedir e ela para perdoar 
você. Esteja pronto para fazer a restituição das coisas que você roubou ou destruiu. 

Pensamento 5: Como eu posso prevenir essa coisa err ada de 
acontecer de novo? 

Este pensamento dá significado a todo o processo de correção. Esperançosamente a 
pessoa que está corrigindo você está fazendo isso porque espera vê-lo crescer. Este 
pensamento na atitude é essencial se a correção for de fato para beneficiar você. 

“Mas, e se a pessoa está simplesmente me criticando?” Você diz. Pensar este pensamento 
só vai aumentar a dor causada pela sua aproximação. Se você está pensando este pensamento, 
dirija-o a Deus também. Peça para Ele lhe dar discernimento e claro entendimento sobre 
como crescer através dessa experiência. 

Este pensamento também pode ajudar a prevenir uma discussão. Este pensamento enfoca 
atenção no futuro ao invés de prestar atenção no passado. Se você põe toda a sua atenção no 
passado, é fácil ficar conjeturando sobre os detalhes do que realmente aconteceu. Engula o 
seu orgulho e os seus sentimentos de dor e peça ajuda. Provérbios dá excitantes promessas a 
aqueles que agem assim. 

Provérbios 12.26 (NTLH) 

Quem é direito serve de guia para o seu companheiro, porém os maus se perdem 
pelo caminho. 

Provérbios 13.14 (NTLH) 

Os ensinamentos das pessoas sábias são uma fonte de vida; eles ajudam a evitar as 
armadilhas da morte. 
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Provérbios 15.31-32 (NTLH) 

Aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Quem 
rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais 
sábio. 

“O que eu deveria dizer sobre esse ponto quando for corrigido ou criticado?” 

De uma forma não-ameaçadora você pode dizer, “Eu estou interessado em mudar na área 
que você mencionou. Eu gostaria de lhe pedir para me ajudar. Eu realmente apreciaria 
algumas sugestões que você possa me dar sobre como eu poderia me prevenir de isso 
acontecer de novo”. 

Pode ser que eles dêem a você algumas idéias. Se eles derem, ótimo! Se eles não derem 
nenhuma idéia – deixe-os saber que também está tudo bem. Seja cuidadoso de não dizer isso 
com a atitude errada: “se você é tão esperto para ver meus problemas, então me conte qual é a 
solução. Se não, cuide dos seus próprios negócios”. Essa não é a maneira mais correta de se 
aproximar para pedir ajuda. 

Você também pode querer pedir ajuda a um amigo ou líder em que você confia. Não 
tenha medo de pedir ajuda. 

Há muitas qualidades de caráter que se relacionam a esta parte de sua atitude quando for 
corrigido. Aqui vão algumas: honestidade, cooperação, respeito, sinceridade, criatividade, 
seriedade, e humildade. 

Assegure-se de agradecer à pessoa por quaisquer idéias ela der a você. Se ela não tem 
nenhum conselho para lhe dar, então agradeça à pessoa por corrigir você. Você pode ainda 
desejar pedir à pessoa que ore por você. 

Estes cinco pensamentos são apenas um conjunto de pensamentos que podem 
desenvolver uma atitude bíblica a usar quando corrigido ou criticado. Há outros pensamentos 
que poderiam ser incluídos. Você pode achar algumas idéias que funcionem melhor para 
você. Ótimo! O importante é começar a desenvolver e usar uma atitude que seja 
verdadeiramente bíblica. 

C. Quais são os benefícios de se usar uma atitude 
bíblica quando for corrigido ou criticado? 
Quando você estiver podendo ver claramente os benefícios de se usar uma atitude bíblica 

ao responder às críticas, isto poderá ajudá-lo a mudar a sua atitude. Aqui vão alguns dos 
benefícios que você pode experimentar se aplicar esta atitude bíblica em sua vida. 
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1. Você se previne de um monte de problemas dolorosos, alguns dos quais vão ser 
discutidos na próxima seção deste capítulo. 

2. Você pode deixar Deus alegre. Deus se alegra quando nós colocamos Sua Palavra 
em ação nas nossas atividades diárias. 

3. Você pode transformar uma experiência dolorosa em uma oportunidade de 
crescimento. Isto é particularmente verdade se você segue com o próximo 
pensamento, “como eu posso prevenir essa coisa errada de acontecer novamente?” 

4. Você pode formar algumas sólidas amizades. Se você pode aprender a aceitar 
críticas e enxergar isso como uma experiência positiva, então a amizade com a 
pessoa que o está corrigindo vai se fortalecer. 

D. Quais são os problemas relacionados a essa 
atitude? 
Você pode achar mais fácil fazer uma lista de cinco problemas relacionados a essa atitude 

do que fazer uma lista de cinco benefícios. 

1. Ira 

Um dos maiores problemas relacionados a essa atitude é a ira. Ambos, você e a pessoa 
que está corrigindo você, podem achar fácil responder com ira. Tiago 1.19-20 e Efésios 4.26-
27 falam sobre a ira. 

Efésios 4.26-27 

Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não 
fiquem com raiva o dia inteiro. (27) Não dêem ao diabo oportunidade para tentar 
vocês. 

O último versículo dá uma clara advertência. Quando nós estamos com raiva, o Diabo 
tem muito mais facilidade para nos tentar a pecar. 

Seria muito melhor responder com tristeza do que com ira quando corrigido. Responda 
com tristeza se a pessoa está corrigindo você moderadamente. Embrabecer-se com a pessoa 
não vai ensiná-la a como corrigir com as outras pessoas das próximas vezes. 

2. A pessoa me criticou de forma errada 
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Outro grande problema relacionado à correção é a pessoa que está corrigindo ou 
criticando você. Ele ou ela usualmente faz isso de uma forma errada. É difícil o bastante ser 
corrigido quando isso é feito da maneira certa. Às vezes parece impossível aceitar as críticas 
por causa do jeito que a pessoa fala com você. É aí que você vai ter que pedir a ajuda do 
Espírito Santo para dar a você a força para responder com uma atitude bíblica. Veja 
Provérbios 20.22. 

Quando a pessoa corrigir você de uma forma errada, responda com o perdão. Quando 
Jesus estava na cruz, ele orou: “Pai, perdoa esta gente, pois eles não sabem o que estão 
fazendo” (Lucas 23:34 NTLH). Pode ser que seja essa a oração que você vai fazer se a pessoa 
corrigiu você de uma forma errada. Pode ser que essa pessoa não saiba como corrigir você de 
um jeito melhor. 

3. A pessoa não tem as informações corretas 

Quantas vezes você disse, “ele não tem as informações corretas. Ele não sabe o que de 
fato aconteceu”. Antes de tirar essa conclusão e ignorar com a pessoa, deixe-a dar a sua 
versão da história. Isto pode requerer uma grande quantidade de paciência e autocontrole, 
mas você vai prevenir uma discussão e possíveis mal-entendidos no futuro. 

A regra de ouro em Lucas 6.31 cai muito bem aqui. Responda a ele da mesma forma que 
gostaria que ele respondesse se fosse você que o estivesse corrigindo.  

4. Eu não estava errado! 

Deus conhece toda a verdade. Ouça a Deus e à pessoa que está corrigindo você. Se você 
estiver certo, então Deus vai ajudar a outra pessoa a ver a verdade. Se as pessoas acusaram 
Cristo falsamente, porque espera que seja diferente com você? 

5. Eles não vão acreditar em mim se eu responder co m uma atitude 
bíblica  

Você pode estar certo. Algumas pessoas jamais viram alguém reagir com uma atitude 
bíblica quando corrigido ou criticado. Mas se você se mantiver calmo e continuar a usar sua 
atitude bíblica, Deus vai ajudar você nessa situação. Não é sua responsabilidade forçar os 
outros a crer que você é sincero. 

6. Eu esqueci de usar minha nova atitude quando cor rigido 

Não se surpreenda se você se esquecer de usar sua nova atitude quando alguém criticar 
você. O importante é você ficar revisando sua nova atitude a cada dia. Quanto mais você 
encher a sua mente com essa atitude, mais fácil vai ser usar ela na hora certa. 
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7. A pessoa que está me criticando não quer me ajud ar 

“Ele só está tentando me incomodar. Ele na verdade não se importa em me ajudar”. 
Algumas vezes as pessoas vão ter motivos errados quando corrigirem ou criticarem você. 
Pode ser que elas tenham os mesmos problemas que estão acusando você de ter. Você é o 
responsável por corrigir os seus próprios erros e fraquezas. Deixe o Espírito Santo tratar com 
essa pessoa sobre esse problema. Não tente corrigi-la ao mesmo tempo em que ela está 
corrigindo você.  

Em Lucas 6.27-28, Jesus dá conselhos práticos sobre como lidar com pessoas que 
criticam e dificultam a sua vida. 

Lucas 6.27-28 (NTLH) 

Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos e façam o bem 
para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem 
em favor daqueles que maltratam vocês. 

8. Me machuca quando alguém me critica  

Para muitos de nós, seria difícil fazer esta declaração, “Fere o meu orgulho quando 
alguém me corrige”. Se nós formos falsamente acusados, pode ser que muito mais que o 
nosso orgulho sejam feridos. Mas bem seguidamente é o nosso orgulho que faz com que nós 
queiramos dar uma chicotada de volta, com raiva, na pessoa que nos critica. Talvez a questão 
aqui seja: você quer crescer, ou quer apenas proteger o seu orgulho? 

9. E se o meu líder me manda pecar?  

Há raras ocasiões em que o seu líder vai mandar você fazer alguma coisa que você pense 
ser pecado. Você se recusa a fazer, e ele tenta corrigir você por não fazer o que ele mandou 
você fazer como ele mandou. O que você deve fazer? Isto é uma questão difícil, e você 
precisa avaliar cuidadosamente a situação e determinar se é pecado ou não. Você pode querer 
discutir isso com outro cristão que você respeite. 

Esse problema é discutido mais detalhadamente no Grupo de Estudos Para Novos 
Cristãos, no curso intitulado Obediência ao Homem. Três homens no Antigo Testamento 
enfrentaram essa situação. Daniel capítulo três conta a história de como Sadraque, Mesaque e 
Abednego responderam a esse problema. 
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Uma Atitude Bíblica a Ter... 
 

Meu Pensamento  Sentimentos  Qualidades Internas 
Positivas 

O que eu deveria dizer  

1.Eu estou 
sendo corrigido. 
Provérbios 10.17 

 Atenção  
Sensibilidade 

Nada 

2. Eu vou ouvir 
atentamente 

 Sinceridade 
Respeito 
Paciência 
Entendimento 

Nada 

3.Eu estou agradecido 
porque ele/ela está 
me corrigindo 
1Tess.5.18 

Alegria Agradecimento 
Cortesia 
Sinceridade 

Obrigado por me 
chamar a atenção ou 
Eu gosto quando você 
me corrige. 

4. Eu errei.(O quê eu 
fiz que fez ele pensar 
que eu errei?) 

Tristeza 
Culpa 

Humildade 
Imparcialidade 
Sensibilidade 
Discernimento 
Coragem 
Objetividade 
Honestidade 
Responsabilidade 

O que eu entendi você 
dizer é 
Você está certo. 
Eu errei. 

5. Como eu posso 
prevenir esse erro de 
acontecer 
novamente? 
2Cor.8.11  

Alegria 
Culpa 

Seriedade 
Entusiasmo 
Discernimento 
Criatividade 
Cooperação 
Flexibilidade 
Honestidade 
Adaptabilidade 
Objetividade 
Paciência 
Persistência 
Respeitabilidade 

Eu gostaria de pedir que 
você me ajudasse. Eu 
realmente gostaria de 
quaisquer sugestões 
que você me desse 
sobre como prevenir 
isso de acontecer de 
novo. 
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...Quando Corrigido ou Criticado 
 

O que eu devo fazer  Versículos  Antigas atitudes (Antigos 
pensamentos e ações) 

1. Olhar para a pessoa. Mostrar a 
ela que tem a minha atenção 

Prov.10.17 Porque ele/ela está me 
incomodando? 

2. Continuar a olhar para a 
pessoa. Ouvir atentamente. 
Manter-me calmo; não me 
precipitar. 

Tiago 1.19 
Prov. 13.3 
Prov. 15.28 

Não escute essa pessoa. 
Tente fazer ela parar? 

3. Mostrar simpatia e apreciação 
em minhas expressões faciais e 
meu tom de voz. 

1ª Tess 5.18 Se zangue com a pessoa. 
Critique e condene a pessoa. 

4. Mostrar que estou triste pelas 
minhas expressões faciais. 

Filipenses2.2,3 
Prov. 28.13 
Tiago 4.9 

Negue as acusações. Comece 
a discutir com a pessoa. 

5. Mostrar seriedade em minhas 
expressões faciais. Manter-se 
calmo. Fixar metas e alcançá-las. 
Provérbios 12.26 

2ªCor. 8.11 
Prov. 12.26 
Prov. 13.14 
Prov. 15.31,32 
Prov. 10.17 
Tiago 1.22-25 

Manda a pessoa cuidar da sua 
vida. Aponte os defeitos da 
vida da pessoa. 
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E. Como eu começo a desenvolver essa atitude? 
Se você é um novo cristão, desenvolver essa nova atitude pode ser um grande desafio. 

Aqui estão algumas idéias de por onde você pode começar a mudar. Lembre-se: isso pode 
tomar vários dias ou semanas antes de você dominar essa nova atitude. Mas você tem que 
começar em algum lugar, um passo de cada vez. 

1. Memorize os pensamentos que condizem com essa atitude bíblica. 

2.  Revise essa nova atitude várias vezes durante o dia. 

3. Memorize os versículos bíblicos que concordam com cada pensamento. 

4. Observe outros que respondem com uma atitude bíblica quando são corrigidos. 

5. Reveja situações onde você tem sido corrigido ou criticado recentemente. Avalie como 
você respondeu. 

Você pode não fazer um trabalho muito bom ao levar adiante todas essas cinco partes 
dessa nova atitude. Mas a cada situação quando você for criticado ou corrigido, pare e avalie 
o que você fez e disse. Quais foram seus pensamentos quando você estava sendo corrigido? 

Agora imagine. Reviva aquela situação, mas agora use a nova atitude bíblica. O que você 
pensaria, diria, e faria de um modo diferente? Este tipo de meditação (lembrança) pode ajudar 
você a ver formas práticas de usar essas novas atitudes nas atividades diárias. Este tipo de 
teste está explanado no Teste 4 no Caderno de Estudo deste curso. 

Nas páginas 24 e 25 está um quadro simplificado mostrando a atitude que pode ser usada 
quando uma pessoa está sendo corrigida. 

N. do T.: Por uma questão de adequação, preferiu-se uma tradução do texto bíblico em Inglês para o Português às 
versões em língua portuguesa. 

Capítulo 4 
A atitude correta quando corrigir alguém 

Quantos cristãos você conhece que usam constantemente atitudes e métodos bíblicos 
quando eles estão corrigindo alguém? Estás encontrando muita dificuldade em achar pessoas 
para colocar nessa lista? Muitos outros cristãos encontrariam a mesma dificuldade para fazer 
a mesma lista. Porque? 
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Os cristãos freqüentemente têm negligenciado estudar cuidadosamente o que Deus tem a 
dizer sobre como devemos corrigir os outros. Muitos de nós, que conhecemos de fato o que a 
Bíblia diz sobre o corrigir os outros, temos falhado ao usar essas diretrizes em nossas 
atividades diárias. 

Esta atitude é muito importante na vida de cada cristão. Nossas vidas serão muito mais 
felizes se usarmos uma atitude bíblica quando corrigirmos os outros. Vamos dar uma olhada 
mais de perto em toda essa área de corrigir os outros. 

A. A quem eu devo corrigir? 
“Como um cristão, tenho eu a responsabilidade ou liberdade de corrigir alguma outra 

pessoa quando ela fizer alguma coisa errada?” Quando você escuta como as pessoas 
respondem quando elas estão sendo corrigidas, a resposta a essa questão parece ser – NÃO! 
O que Deus diz sobre isto? 

1. Cristãos espiritualmente maduros deveriam corrigir um cristão que peca. 

Gálatas 6:1 (NTLH) 

Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais 
devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham 
cuidado para que vocês não sejam tentados também. 

2. Se você está como autoridade sobre outra pessoa, você tem a responsabilidade de corrigir 
a pessoa quando ela faz alguma coisa errada. 

3. Pais têm a obrigação de corrigir os seus filhos. 

Provérbios 13:24 (NTLH) 

Quem não castiga o filho não o ama. Quem ama o filho castiga-o enquanto é 
tempo. 

4. As regras atuais da sua casa ou residência estabelecem claramente a sua responsabilidade 
em corrigir os que fazem algo errado? 

Talvez os seus pais deram a você regras sobre quem controlar, quando, e como você deve 
corrigir os outros em sua casa. Alguns centros Desafio Jovem dão a cada aluno a 
responsabilidade de cuidar (liderar) outros membros dos seus grupos. Se o líder naquele 
grupo não cumpre corretamente a sua responsabilidade, então a pessoa é considerada parte do 
problema, e vai ser disciplinada por falhar em corrigir o transgressor que ele soube que estava 
fazendo algo de errado. 
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Em outros locais, as pessoas não têm a responsabilidade de corrigir outros. Eles podem se 
meter em problemas se tentarem corrigir outros que estejam fazendo alguma coisa errada. 
Você precisa conferir as regras do lugar onde você vive. Peça aos seus líderes para tornar 
claro o que é sua responsabilidade quando uma pessoa fizer algo errado. 

B. Que atitude bíblica devemos tomar quando 
corrigimos alguém? 
Existem muitas formas diferentes de se corrigir alguém. Mas nós podemos identificar 

vários pensamentos-chave que devem ser parte de nossa atitude ao corrigir alguma pessoa. 
Esses pensamentos podem ser usados sem importar qual método bíblico você vai usar quando 
corrigir alguém. 

Pensamento 1: esta pessoa é um dos amigos especiais  de Deus. Eu 
quero ser capaz de causar uma boa impressão a essa pessoa. 

Deus ama profundamente essa pessoa, não importa o que ela tenha feito de errado. Você 
tem que ter em mente desde o começo que você está falando com um dos melhores amigos de 
Deus. Este pensamento também esclarece porquê você vai corrigir uma pessoa. Seu motivo 
deve ser ajudar essa pessoa a se tornar mais parecida com Cristo, de forma que você possa 
causar uma boa imagem a esta pessoa. É muito fácil ter motivos errados quando corrigir uma 
pessoa. Por exemplo: você pode corrigi-la de um jeito que ela pareça ser uma má pessoa. Nós 
não podemos permitir que esse motivo nos controle. 

Pensamento 2: O que a pessoa fez de errado? 

Você pode ver que esse pensamento é uma pergunta. Muitas vezes corrigimos a pessoa e 
não fazemos essa pergunta. Nós pensamos que temos a resposta para isso. Nós vamos pelo 
que vimos ou ouvimos e achamos que sabemos tudo o que aconteceu. 

Ao invés de falarmos à pessoa o que ele/ela fez de errado, seria melhor que nós 
pedíssemos para a pessoa explicar o que ela fez. Dê a ela a oportunidade de explicar o que ela 
estava fazendo. Após ter o outro lado da história, então você vai poder responder muito 
melhor a esta pergunta: “O que a pessoa fez de errado?”. 

O que você faria se descobrisse que entendeu mal os fatos? Se você ainda não fez 
nenhuma acusação, provavelmente vai ter facilidade de manter um diálogo. Mas se você já 
fez algumas graves acusações sobre o que a pessoa fez de errado e vê que as coisas “não eram 
bem assim”, você terá que pedir perdão pelas suas falsas acusações. Isso é muito humilhante, 
como você deve saber por suas próprias experiências. 
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Ao ajudar a pessoa a perceber o que ela fez de errado, nós precisamos ter cuidado em não 
condenar a pessoa. É sua responsabilidade ajudá-la a corrigir o problema, não executar 
vingança. 

Se você é a autoridade, você também tem que disciplinar a pessoa pelo o que ela fez de 
errado. Seja cuidadoso de não deixar que suas emoções controlem seus pensamentos e ações. 
Deixe-a ver que você claramente expressa a emoção de tristeza, não raiva ou orgulho por 
você tê-la pegado fazendo algo errado. 

Pensamento 3: Qual é o jeito de Deus de corrigir um a pessoa? 

Nós temos uma responsabilidade de fazer mais do que apontar o que a pessoa fez de 
errado. Gálatas 6.1 diz para nós “encaminhar o tal com espírito de mansidão” (Almeida 
Revista e Corrigida). Se Deus estivesse falando com a pessoa agora neste momento, o que Ele 
diria para ajudar essa pessoa a corrigir o problema? Como Deus daria esse conselho? 

Nós temos que pensar que princípios bíblicos se relacionam ao problema em questão. Nós 
não temos que sempre dar versículos bíblicos à pessoa nesse momento. 

Pensamento 4: Como eu posso ajudar essa pessoa a se guir o 
caminho de Deus? 

Pode ser fácil fazer esta pergunta em nossas mentes ao corrigir alguém. Mas você pode 
realmente ajudar essa pessoa a seguir o caminho de Deus? Isso vai ser muito mais difícil do 
que um simples pensamento. O modo de você corrigir a pessoa vai influenciar diretamente o 
jeito de ela seguir a Deus. Gálatas 6.1 diz para “gentilmente e humildemente” conduzir a 
pessoa ao caminho correto. 

Esse processo de voltar ao caminho de Deus pode tomar muito mais tempo do que levou 
para contar à pessoa o que ela fez de errado. Se nós estamos verdadeiramente comprometidos 
em usar uma atitude bíblica, nós vamos tomar tempo em ajudar a pessoa a retornar ao 
caminho certo. 

“E se a pessoa não quiser a minha ajuda?” Você não pode forçar a pessoa a aceitar a sua 
ajuda. Se você demonstrar disposição em ajudar e mostrar a atitude correta, ela pode mudar 
de opinião e mais tarde voltar e pedir a sua ajuda. Mas se você tenta forçar a pessoa a aceitar 
a sua ajuda, ou a critica por não aceitar a sua ajuda, você vai atrapalhar bastante o 
relacionamento com a pessoa. 

Esses quatro simples pensamentos dão a você uma atitude bíblica que você pode usar  
cada vez que corrigir alguém. Se você der uma olhada nas diferentes situações em que corrige 
as pessoas, vai rapidamente ver que não são as mesmas. Algumas envolvem erros bem 
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pequenos que as pessoas têm feito. Em outros casos, envolverão problemas maiores que você 
vai tentar corrigir. Em cada situação, nós vamos ter que estar constantemente orando: “Deus, 
me mantenha no caminho. Me ajude a manter a atitude correta enquanto eu estou corrigindo 
esta pessoa”. 

Agora vamos dar uma olhada em alguns dos métodos e linhas-mestra a seguir quando 
corrigir alguém. O que você deve dizer e fazer quando usa essa atitude bíblica? 

C. Como eu devo corrigir os outros? 
“Há um simples padrão ou método que eu possa usar cada vez que corrigir alguém?” 

Uma olhada rápida na vida de Jesus vai responder essa questão. Não, há muitos métodos 
diferentes que podem ser usados para corrigir uma pessoa. 

1. Três chaves para escolher o método certo de corr igir 
alguém 

“Como saber que método usar?” Aqui estão três chaves para ajudá-lo a como corrigir 
alguém. 

a. A quem eu estou corrigindo? 

Você não pode usar sempre o mesmo método para corrigir qualquer pessoa. Cada 
personalidade é diferente. Alguns vão responder a uma aproximação muito gentil. Outros vão 
precisar de uma aproximação mais firme. Em uma ocasião Jesus usou uma linguagem muito 
forte quando corrigiu a Pedro, um dos Seus doze discípulos. 

Mateus 16.23 (RC) 

Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves 
de escândalo; porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que 
são dos homens. 

Jesus não usou essa aproximação com outros homens que Ele corrigiu. 

Quando você está pensando sobre como vai corrigir uma pessoa, você tem que decidir 
cuidadosamente qual a melhor forma de se aproximar da pessoa. Peça ao Espírito Santo para 
dar a você um melhor entendimento sobre essa pessoa. 

b. Qual a seriedade do erro que a pessoa fez? 
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Se seu filho está colocando manteiga demais no seu pão, você o corrige. Mas o seu 
comportamento vai ser bem diferente se o seu filho roubou um carro. A seriedade do “crime” 
vai ter uma influência decisiva no que você vai dizer à pessoa. 

 

c. Sua personalidade vai afetar os métodos que você  usar 

Se você tem dois metros de altura e 125 quilos de sólidos músculos, as pessoas vão 
provavelmente ouvir caladas quando você as corrigir. Mas se você tem apenas um metro e 
sessenta e mal tem cinqüenta quilos, o seu tamanho físico não vai impor o mesmo respeito 
que o seu amigo mais alto. Ser um homem ou uma mulher vai afetar em como as pessoas vão 
lhe responder quando você as corrigir. 

Sua personalidade vai também afetar diretamente o método que você usar quando corrigir 
alguém. Se você tem uma personalidade autoritária e espera que as pessoas pulem quando 
você diz: “pulem”, então você vai ser bem firme quando corrigir alguém. Mas se você tem 
uma personalidade muito quieta e tímida, você raramente vai usar uma confrontação para 
corrigir outros. Algumas pessoas são uns “críticos de nascença”. Eles não têm o mínimo 
medo de corrigir alguém. Outros provavelmente nunca iriam corrigir alguém se tivessem 
escolha. 

Só porque o seu líder é bem-sucedido ao usar um método de correção, não significa que 
você também pode ter sucesso com o mesmo método.  

Então, como você pode ser bem-sucedido em corrigir outras pessoas? A qualidade mais 
importante a se desenvolver é o discernimento - aprender a descobrir a melhor maneira de 
Deus em lidar com cada situação. Deus tem prometido nos guiar em toda verdade. Ele pode 
nos ajudar a ter sucesso em corrigir outros quando eles errarem. A chave aqui é “seja você 
mesmo” e como Jesus. E use uma atitude bíblica ao corrigir alguém. 

2. Métodos bíblicos para corrigir alguém 

Há muitas passagens bíblicas onde instruções específicas são dadas sobre como corrigir 
pessoas. O Livro de Provérbios é cheio de escritos que diretamente e indiretamente se 
relacionam a corrigir outros e dar conselhos. Muitas outras escrituras nos contam como dar 
conselhos. Isso é o que você está fazendo quando corrige outros. 

a. Gálatas 6.1 (NTLH) 
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Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais 
devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham 
cuidado para que vocês não sejam tentados também. 

Este verso estabelece que aqueles que são “espirituais” – os líderes espirituais – devem 
restaurar aqueles que caíram em pecado. Se a pessoa está fazendo algo errado que não é 
pecado, geralmente não há problemas de outra pessoa, além dos líderes espirituais, corrigir a 
pessoa. Por exemplo: Carla está fazendo seu serviço errado. Michele, uma nova amiga de 
Carla, vê o problema e a corrige. Ainda que Michele não seja a líder espiritual de Carla, ela 
ainda assim pode corrigi-la nessa situação. 

b. Mateus 18.15-17 (NTLH) 

Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro. Mas faça isso em 
particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você 
ganhou de volta o seu irmão. Mas, se não lhe ouvir, leve com você uma ou duas 
pessoas, para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: 
“Qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas 
testemunhas”. Mas, se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte 
tudo à Igreja. E, se ela não ouvir a Igreja, trate-a como um pagão ou como um 
cobrador de impostos. 

Este padrão bíblico se refere a situações onde a pessoa pecou. Contudo, o padrão é 
excelente para cada vez que você corrigir alguém. Faça isso em particular. Pode ser que você 
se lembre de vezes quando alguém corrigiu ou criticou você na frente de outras pessoas. O 
embaraço e a ira provavelmente foram maiores naquela situação do que se a pessoa tivesse 
falado a você em particular. 

A tentação de se discutir o pecado da pessoa antes de a corrigir pode ser grande. Resista à 
tentação de fazer fofoca, pois você pode mudar de opinião quando ouvir o outro lado da 
história. 

c. 2 Timóteo 3.16 (NTLH) 

Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a 
verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. 

Este versículo não fala diretamente sobre corrigir outros, mas dá de fato quatro possíveis 
modos de corrigir pessoas. 

(1) Ensine a verdade; 

(2) Censure o erro; 
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(3) Corrija a falta (restabeleça a direção da vida da pessoa); 

(4) Dê instrução sobre a maneira correta de viver (treinando-o a em boas maneiras). 

Quando examinamos os métodos que Jesus usou em corrigir pessoas, vamos descobrir 
que Ele seguidamente usou um ou mais destes métodos quando corrigiu as pessoas. Quando o 
mestre da lei tentou enganar Jesus (Lucas 10.25-37), Jesus não censurou o homem por seus 
reais motivos. Ele usou os métodos 1 e 4. 

Na primeira parte da sua discussão, Jesus usou o método “Ensine a verdade”, e discutiu as 
verdades bíblicas que tinham a ver com as perguntas do homem. Jesus viu pela resposta do 
homem (verso 29) que ele ainda não havia abandonado suas más ações. Então Ele contou a 
história do Bom Samaritano, um exemplo do método 4, “Dando instrução sobre a maneira 
correta de se viver”. 

Os três fatores-chave discutidos nas páginas anteriores vão influenciar grandemente 
qualquer um dos quatro métodos quando você corrigir uma pessoa. Jesus demonstrou uma 
grande sensibilidade para com a pessoa que Ele estava corrigindo. Ele escolheu um método 
que poderia ajudar a pessoa, e não simplesmente expor o seu problema. 

É demasiadamente fácil para alguns de nós usar o método 2 “Censure o erro”. Pode ser 
que você tenha ouvido alguém dizer: “Afinal de contas, eles estavam errados. Todo mundo 
precisa saber – principalmente a pessoa que é culpada. Ela precisa sofrer pelo seu pecado”. 
Nós precisamos desenvolver a habilidade de usar os outros três métodos de correção. Então 
poderá ocorrer de não precisarmos censurar as pessoas tão seguidamente. 

Vamos olhar mais de perto nesses três métodos dados em 2Timóteo 3.16.  

1. Ensine a verdade 

O método aqui é ensinar a simples verdade bíblica relacionada ao problema na vida da 
pessoa. Algumas vezes novos cristãos cometem erros e fazem a coisa errada porque eles não 
sabem o que Deus quer que eles façam. Ajude a pessoa a descobrir a verdade de Deus. Em 
alguns casos você vai ter que ajudar a pessoa a ver como essa verdade se encaixa na sua vida. 

2. Censure o erro 

“Pára com isso!” é uma censura muito utilizada pelos pais. Em algumas situações isso é 
tudo o que é necessário. A criança sabe o que ela deveria estar fazendo e uma breve censura é 
o bastante para colocá-la na linha de novo. 

Nós precisamos ser cuidadosos sobre como nós censuramos outras pessoas, 
especialmente adolescentes e adultos. Uma simples reprovação pode ser muito dura e 
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machucar a pessoa que nós estamos tentando corrigir. Os outros métodos de correção 
seguidamente tomam mais tempo e são mais complicados, mas os resultados são “de longe” 
muito melhores. 

3. Corrija o erro 

Outra maneira de descrever este método é “Restaure a direção da vida de um homem”. 
Este método de correção enfoca primariamente a correção do problema criado pela ação 
errada da pessoa. 

Se você está em uma viagem, e toma uma rota errada, a primeira coisa que tem que fazer 
é voltar à estrada original. Simplesmente saber qual é o caminho certo não vai resolver o 
problema. Você tem que imaginar como voltar à estrada. 

Quando usamos este método de correção, nós queremos ajudar a pessoa a voltar ao 
caminho certo. Você pode também querer tomar tempo em mostrar à pessoa como se prevenir 
de acontecer isto de novo.  

Nós também poderíamos comparar este método ao trabalho de cozinhar. Se uma pessoa 
está cozinhando a comida adequadamente, ela não deveria ter princípios de incêndio na 
cozinha todos os dias. Mas se o fogão não está instalado apropriadamente, então cada fez que 
for cozinhar, uma perigosa chama de incêndio pode começar. A solução imediata é colocar o 
fogo para a rua. Mas a solução a longo prazo é se assegurar de que o fogão está bem instalado 
e usar métodos seguros de cozinhar. 

Algumas pessoas já conhecem a maneira certa de viver. Mas, bem como a cozinha, 
precisam de ajuda para corrigir alguns problemas que as estão impedindo de terem sucesso. 

4. Dê instrução de um modo de viver correto 

Este método também pode ser descrito como “treinando a pessoa a viver corretamente”. 
Este método de correção enfoca o ajudar a pessoa a viver corretamente a cada dia. Novos 
cristãos precisam ter entendimento claro de como eles podem continuar a viver uma vida 
cristã sólida mês após mês. 

Este método de correção pode ser comparado a ensinar uma pessoa como cozinhar 
apropriadamente, e assim incêndios podem ser prevenidos (e assim a comida ficar saborosa). 

Algumas vezes a melhor maneira de ajudar uma pessoa que tenha feito algo errado é dar a 
ela claras instruções de como viver corretamente. Mostre a ela os versículos bíblicos 
específicos que se relacionam com o problema. Ajude-a a ver como essas verdades, quando 
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colocadas em ação, ajudam a pessoa a viver de um modo que agrada a Deus e não machuca 
as outras pessoas. 

Os quatro métodos possíveis dados em 2 Timóteo 3.16 podem ser usados separadamente 
ou juntos. O Espirito Santo pode dar ajuda a você em saber que método usar quando corrigir 
alguém. Contudo, é importante desenvolver sua própria habilidade em usar todos os quatro 
métodos. 

D. Quais são algumas sugestões de como corrigir 
outros? 

Aqui estão algumas idéias adicionais que podem ajudar-lhe a ter sucesso ao corrigir 
alguém. 

1. Aproxime-se da pessoa com o desejo de saber a ve rdade 

Assegure-se de que seus motivos são puros. Se você realmente quer obedecer ao segundo 
maior mandamento da Bíblia, então mostre isto agora com claro amor por essa pessoa. Se 
eles fizeram algo errado, então você deve amavelmente tentar restaurá-los e corrigi-los. Se 
eles não fizeram nada de errado, e fofocas e mal-entendidos estão sendo comunicados, então 
você tem que fazer algo ao seu alcance para esclarecer isso. Siga o conselho de Tiago 1.19 e 
seja pronto ao ouvir a sua versão da história.  

2. Aproxime-se da pessoa com uma mente aberta 

Diga a você mesmo, “eu ainda não conheço o lado dele/dela da história”. Faça perguntas 
abertas que dêem à pessoa liberdade para explicar o que aconteceu. Não faça perguntas 
fechadas do tipo, “você quebrou esta regra, não foi?”. Se você faz perguntas deste tipo, a 
pessoa vai saber que você já tem em mente que ela é culpada.  

3. Não tire conclusões precipitadas 

Não tire conclusões antes de você ter ouvido o seu lado da história. Se você se aproxima 
da pessoa com a opinião formada de que ela está errada, você pode acabar acusando a pessoa 
errada. Seguir cuidadosamente este ponto pode também lhe prevenir de “trocar os pés pelas 
mãos”. 

4. Seja positivo em sua aproximação  

Aproxime-se da pessoa com um tom de voz não-ameaçador e positivo. Como você diz é 
tão importante quanto o que você diz. A regra-de-ouro cai bem aqui – fale aos outros do 
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mesmo modo que você gostaria que lhe falassem quando você tivesse pecado ou cometido 
um erro. O conselho de Tiago também é muito útil: “seja tardio no falar”. (Tiago 1.19) 

5. Não venha com atitude: “eu estou certo e você es tá errado’’. 

Se você chega na pessoa com a atitude, “eu estou certo e você errado”, você só está 
arranjando problemas. Se você tem essa atitude e a pessoa discorda de você, discussões e 
ânimos exaltados podem facilmente destruir quaisquer benefícios positivos que se pudesse ter 
por você corrigir a pessoa. Lembre-se do conselho de Gálatas 6.1 para nós sermos gentis e 
humildes ao tentar corrigir a pessoa que pecou. 

E. Quais são as limitações Bíblicas na correção de 
outros? 

A Bíblia claramente fala sobre nossa responsabilidade de corrigir os outros quando eles 
fizerem algo errado. Mas a Bíblia também coloca limitações aos cristãos nesta área. Quando 
você vê uma pessoa fazendo alguma coisa errada, você tem que rever rapidamente essas 
limitações bíblicas antes de você começar a corrigir a pessoa. 

1. Eu tenho o mesmo problema? 

Uma das razões pela qual alguns de nós somos tão rápidos em detectar um problema na 
vida de outra pessoa é porque temos o mesmo problema. Mateus 7.1-5 dá claras instruções 
acerca disto. 

Mateus 7.3-5 (NTLH) 

(3) Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na 
trave de madeira que está no seu próprio olho? (4) Como é que você pode dizer 
ao seu irmão: “Me deixe tirar esse cisco do seu olho”, Quando você está com uma 
trave no seu próprio olho? (5) Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no seu 
olho e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. 

“Mas ninguém é perfeito”, você diz. “ Isto significa que somente quem não tem nenhum 
problema pode corrigir os outros?” Não, mas o padrão é claro. Cuide do seu próprio problema 
antes de corrigir a outros que tenham o mesmo problema. 

“Isto significa que eu deveria ignorar uma pessoa que faz algo errado se eu tenho o 
mesmo problema?” Não, você não deve. Pode ser que você possa ajudar a pessoa sem 
confrontá-la diretamente. Por exemplo: você poderia chegar na pessoa e dizê-la que ela tem 
um problema. Pergunte: “Pode me ajudar a encontrar algumas soluções para este problema?” 
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Vocês dois poderiam encontrar soluções para os seus problemas trabalhando juntos. Desta 
maneira você estará ajudando a pessoa a lidar com o seu problema sem confrontá-la 
diretamente sobre isto. 

2. Crianças não devem corrigir seus pais 

Lembre-se: corrigir pessoas é uma responsabilidade que é dada a nós. Não é um direito 
ou liberdade que nós temos. Deus tem dado aos seus pais a responsabilidade de lhe corrigir 
quando você estiver errado. Na maioria das famílias, os pais não têm dado aos seus filhos a 
responsabilidade de corrigir os pais.  

Poderá haver ocasiões em que Deus queira que você diga algo a seus pais. Certifique-se 
que é Deus quem esta mandando. Não os censure. Use um dos outros métodos para corrigi-
los. 

3. Equilíbrio na vida cristã  

Há mais na vida cristã do que simplesmente corrigir outros e ser corrigido. Qualquer 
coisa boa pode ser usada e abusada demais. Deus não colocou nenhum de nós para ser Seu 
agente especial, para corrigir os outros 24 horas por dia. Se você olhar atentamente, vai 
conseguir sempre achar um defeito em qualquer pessoa.  

Deus quer que vivamos uma vida cheia de amor e paz. Procure as boas coisas que as 
pessoas estão fazendo. Aceite as pessoas sem se importar com seus defeitos. Um provérbio 
moderno cai bem aqui: “seja paciente, por favor, Deus ainda não acabou comigo”. 

4. Eu preciso ter os motivos certos 

A limitação de Deus é clara neste ponto. Tudo o que fizermos deverá dar glória a Deus. 

1 Coríntios 10:31  

Portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer coisa, façam tudo 
para a glória de Deus. 

Se seus motivos são para se vingar ou ferir a outra pessoa, então você não vai estar 
fazendo a vontade de Deus quando corrigir a pessoa. Às vezes é fácil justificar nossas ações 
dizendo que estamos querendo o bem da pessoa. Nós temos ser que cuidadosos ao examinar 
nossos motivos. Tenha certeza que o seu motivo é dar glória a Deus. 

5. Se eu sou uma parte do problema 
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Se você fez a outra pessoa errar, ou de alguma forma se envolveu no erro, você não 
deveria tentar corrigir a pessoa. Por exemplo, se você tem um desentendimento com outra 
pessoa e começa a discutir com ela, você não deveria tentar dizer à pessoa que ela errando ao 
discutir com você. Acima de tudo, o que um não quer, dois não fazem. 

Se você de alguma forma se envolveu no problema, é seu dever confessar o erro e pedir à 
outra pessoa para lhe perdoar. Você não está desobrigado de corrigir alguém quando você é 
parte do problema. 

6. Devo corrigir meus líderes?  

E se o seu chefe no trabalho faz algo errado? Você tem a responsabilidade de corrigi-lo? 
A chave desta questão é a palavra “responsabilidade”. Em muitos lugares você não vai ter a 
responsabilidade de corrigir os seus líderes. Os seus líderes são os únicos que têm o direito de 
dizer a você para fazer isso.  

Se o seu líder está fazendo algo que viola diretamente as leis do seu estado ou país, então 
você tem que considerar seriamente como você poderá ser parte da solução. Você precisa 
seguir o padrão de Mateus 18 e falar à pessoa em particular, e tentar resolver o problema. Se 
você não tiver sucesso, então leve dois ou três junto consigo que saibam do problema e 
peçam a ele para esclarecer esse problema. Se isso falhar, então vocês devem levar isso ao 
conhecimento do chefe dele, ou ainda à polícia. Você tem que considerar cuidadosamente as 
conseqüências das suas ações, e reconhecer que você pode perder o emprego. Se você não é 
capaz de resolver a questão, você pode decidir que a melhor alternativa é renunciar ao seu 
emprego. 

Se você está trabalhando em um ministério cristão, ou se o seu chefe é um cristão, o 
problema de corrigir os outros é um pouco mais complicado. Algumas vezes líderes de 
organizações cristãs não têm conselheiros ou outras pessoas próximas a eles. Pode ser que 
apenas os empregados saibam que o seu chefe está fazendo coisas erradas. Os empregados 
devem contar a outras pessoas sobre os problemas dos seus líderes? Não. Em alguns casos 
você pode estar fazendo a coisa certa em contar ao seu líder o erro que ele/ela está fazendo. 
Tenha certeza de que Deus o está levando a fazer isto. Seja muito cuidadoso no modo como 
vai falar com o seu líder. Censurá-lo pelo seu erro pode não ser a melhor maneira de se 
aproximar dele. O que você diz pode ser verdade, mas se ele não aceitar você pode perder o 
seu emprego. 

Se você é um novo cristão, a limitação nesta área é ainda maior. Apenas em casos 
extremos você deve corrigir o seu líder. Você pode querer pedir conselho ao um cristão mais 
antigo antes de falar com seu líder. 

7. Você espiritual o suficiente para corrigir outro s?   
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Anteriormente nós falamos sobre a informação dada em Gálatas 6.1. Diz, “Meus irmãos, 
se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa 
a se corrigir” (Gálatas 6.1). Este versículo estabelece um limite sobre quem deve corrigir 
outros cristãos – vocês que são espirituais. 

O “cristãos espiritualmente maduros” pode ser uma forma mais clara de se explicar 
sobre quem deve fazer a correção. Aqueles que são espiritualmente maduros estão num 
relacionamento mais próximo com Deus e devem ser mais sensíveis à liderança do Espírito 
Santo. Portanto, se houver algum cristão mais antigo presente quando surgir um problema, 
deixe essa pessoa fazer a correção. 
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Conclusão 
Nossas atitudes são uma parte muito importante das nossas atividades diárias. Novos 

cristãos precisam cuidadosamente avaliar suas atitudes para ver se elas estão de acordo com a 
Palavra de Deus. Deus prometeu nos ajudar a crescer. Nenhuma atitude é difícil demais para 
mudar a ajuda de Deus. 

Quando cometemos erros e pecamos, temos que responder com uma atitude bíblica 
quando corrigidos. Pode levar meses até que você possa responder com um padrão bíblico de 
pensamento, mas continue tentando. 

Nós vamos enfrentar situações onde vamos ter que corrigir outros que tiverem feito algo 
de errado. Corrigir a pessoa com um padrão bíblico vai tornar muito mais fácil à pessoa 
responder com uma atitude bíblica. A promessa de Deus é clara: “com a força que Cristo me 
dá, posso enfrentar qualquer situação”. 


