
Como confrontar um amigo.  
 
Texto - Gálatas 6: 1-3 
 
No verso 6:1 Paulo estabelece alguns princípios.  
 

Podemos dividir o conselho de Paulo em quatro princípios:  

 

As pessoas necessitadas. 
Paulo diz que não devemos ignorar uma situação quando vemos “alguém surpreendido 

nalguma falta,” 

 

• Isso não significa que temos que confrontar qualquer um que venhamos a 

ver pecando de alguma forma.  

• I Pedro 4:8 (amor "cobre a multidão dos pecados") e I Cor.13: 5 “o amor 

não se irrita facilmente...") e I Cor.13: 7 (Tudo sofre, tudo crê, tudo 

espera, tudo suporta. ")  

• este versos nos mostram que não devemos ser apressados para criticar e 

informar as pessoas sobre seus defeitos.  

 

• Paulo diz  que não devemos fazer de desapercebidos quando alguém “for 

surpreendido"  ultrapassando limites em um pecado.  

 

• Ou seja, um hábito pecaminoso que a pessoa não consegue superar sem 

intervenção externa.  

 

• Portanto, Paulo insiste que os cristãos não devem  ser apressados para 

criticar, nem medrosos para confrontar. 

 

 

 

O responsáveis 
Paulo diz "vocês que são espirituais" são os responsáveis para confrontar a pessoa 

apanhada em pecado.  

 

• Deve ser óbvio que Paulo não está se referindo apenas a uma elite espiritual.  

• Temos que ler este versículo no contexto do 5:16-18 e 15.  

• Ele está dizendo: "Se você seguir os ditames do Espírito, os desejos do Espírito, 

você vai fazer isso."  

• Em outras palavras, esta responsabilidade pertence a quem está tentando viver 

uma vida cristã. 

 

 

 

 

 



A ação necessária  
Paulo nos diz para "restaurar" a pessoa apanhada em pecado.  

 

• A palavra “restaurar” é uma palavra muito instrutiva no grego, katartizdo.  

• Este termo foi amplamente usado no grego significando: colocar no lugar um osso 

deslocado.  

• Agora, um osso deslocado é extremamente doloroso, porque ele não está na sua 

relação natural com as outras partes do corpo.  

• Para colocar um osso de volta no lugar é, inevitavelmente, infligir dor, mas é uma 

dor de cura.  

• Isso significa que precisamos confrontar, mas também buscar uma mudança de 

vida e de coração. 

 

 

 

O espírito necessário.   
Paulo nos adverte contra um espírito duro e nada cativador de duas maneiras.  

 

• Primeiro, ele diz que este confronto deve ser feito "com mansidão."  

i. Então, ele também os lembra que esta mansidão só virá se observarem a 

si mesmos, reconhecendo suas próprias susceptibilidade à tentação.  

• Este conselho é muito difícil, mas prático.  

i. Você não será capaz de confrontar cativantemente alguém se você pensa 

que não é capaz de cometer um pecado semelhante.  

• Se você achar que está acima da pessoa, o seu ar de superioridade irá aparecer e o 

intercâmbio não irá "restaurar" irá destruir. 

 

É extremamente importante ver a conexão entre os versos 1 e 2.  
 
Confrontar o pecado é uma forma de servir aos outros, é uma forma de carregar a carga 

uns dos outros.  

 

• Isto significa que a pessoa corrigida tem que perceber que esta é a maneira da 

qual os outros membros do Corpo de Cristo dispõem para servir-la. 

• Por outro lado, isso significa que quando nós confrontamos, temos que analisar 

profundamente os nossos motivos.  

i. é nossa responsabilidade buscar servir a pessoa que estamos criticando - 

e não apenas criticá-la.  

• Devemos dividir os problemas da pessoa, e não buscar nos livrar dos problemas 

da pessoa! 

 

 

 

 

 



"Note o quão positiva é a instrução de Paulo. Se detectarmos alguém fazendo algo 

errado, não devemos permancer inertes com o pretexto de que isto não é da nossa conta 

e não temos nenhum desejo de participar. Também não devemos desprezar ou condená-

lo em nossos corações, e se ele sofre por sua contravenção dizer "Bem feito" ou "Deixe-o 

colher o que plantou”. Nem tampouco devemos denunciá-lo ... ou fazer fofocas para os 

nossos amigos ... Nós devemos 'restaurá-lo' ... " 

  -John Stott, A Mensagem de Gálatas. 

 

"Corra até a pessoa, e estendendo a mão, levante-o novamente, conforta-o com palavras 

doces, e abraça-o com braços de mãe." 

   -Martinho Lutero  

 

 

 


