Estágios da Deslealdade
TEXTO: 2 Samuel 15:1-6
INTRODUÇÃO:
• A deslealdade não ocorre simplesmente da noite para o dia. Tornar-se desleal é um processo!
• Muitas pessoas não sabem que estão mudando para ser desleais.
• Muitos líderes nem percebem a deslealdade nas pessoas próximas a ele.
• Neste estudo vamos falar sobre os estágios da deslealdade.
• Há dois motivos por que você tem de conhecer esses estágios da deslealdade.
1. Isso irá ajudá-lo a identificar e a eliminar qualquer dessas tendências dentro de você.
2. Isso irá ajudá-lo a detectar deslealdade em qualquer pessoa com quem você convive. Isso se
aplica a família, célula, ministério, igreja e mesmo no emprego.
• Vamos analisar oito estágios importantes pelos quais uma pessoa passa quando ela está tomandose desleal.
1. Estágio: O ESPÍRITO INDEPENDENTE
• O estágio da independência é tão sutil que a maioria das pessoas não o reconhece pelo que ele
verdadeiramente é: deslealdade.
• Quando uma pessoa pertencente a uma célula, ministério ou a uma igreja desenvolve uma atitude
independente, ela quase se toma autônoma naquele contexto.
• As regras da organização não a controlam mais. Ela ainda é parte da igreja, mas faz o que quer
fazer, a despeito das instruções contrárias.
• Por exemplo, o pastor poderia dizer: “Nós todos jejuaremos na sexta-feira”. Mas a pessoa com o
espírito independente pensaria: “Eu já havia decidido jejuar na quarta-feira. Portanto, é isso que
farei”.
• Precisamos ter cuidado com líderes que têm espírito independente. Você poderá convocar várias
reuniões, mas a pessoa com um espírito independente decidirá ir apenas àquelas que ela
considera importantes. Ela obedecerá apenas a certas instruções — aquelas que ela pensar serem
as que realmente importam.
• Visto que Brasil é independente dos Estados Unidos, os feriados norte-americanos não são
seguidos pelos ganenses. Brasil e os Estados Unidos são dois países no mesmo mundo, mas
independentes um do outro. Quando Brasil declara feriado, os Estados Unidos ignoram isso,
porque eles são independentes de Brasil.
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Eu acredito na independência, e agradecemos a Deus por pessoas independentes. Todavia, se
você é parte de uma igreja, um grupo ou ministério, você não é independente.
Quando você começa a exibir um espírito de independência dentro de uma organização, saiba que
você está tornando-se desleal.
Ironicamente, pessoas independentes não vão embora.
Elas não decidem sair. Elas permanecerão nas imediações, mas farão o que querem fazer! Esse
é o espírito independente, e é um grau de deslealdade.
Algumas dessas pessoas são líderes em potencial, mas, pelo fato de serem independentes de mim
e da minha visão, não posso trabalhar com elas.

2. Estágio: A OFENSA
• Jesus disse: “Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos
outros se aborrecerão.” (Mateus 24:10).
• A partir desse versículo bíblico, você pode ver que as pessoas começam a trair e a odiar umas às
outras quando são ofendidas.
• A Bíblia diz que elas irão traí-lo quando forem ofendidas.
• Tenho sempre sido cauteloso com pessoas machucadas, porque sei que elas podem voltar-se
contra mim. O espírito da ofensa abre a porta para o espírito da traição.
• Querido líder, olhe ao seu redor e observe aqueles que foram machucados por um acontecimento
ou outro. Se essas pessoas não tiverem realmente superado suas feridas, ouça a voz do Espírito
hoje. Elas são separatistas em potencial, e podem facilmente se tornar suas inimigas.
• Nunca se esqueça disto: feridas e ofensas conduzem pessoas à estrada da deslealdade.
3. Estágio: A PASSIVIDADE
• Depois de serem ofendidas por uma coisa ou outra, as pessoas se tomam passivas.
• Quando alguém está no estágio da passividade do processo da deslealdade, não se envolve em
muita coisa.
• Ele senta e olha despreocupado e não envolvido.
• Procure por pessoas no grupo que são indiferentes e despreocupadas. Elas são potenciais
desertoras do barco.
• Por exemplo, considero membros como sendo passivos se eles não se envolvem em reuniões de
oração ou atividades das células. Essas pessoas podem ter sido feridas no passado recente. Elas
dizem coisas como: “Não quero mais problema nesta igreja. Deixe-me ficar em meu canto”.
• Jeremias 48:10 - “Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente! E maldito aquele
que preserva a sua espada do sangue.”
• Veja, a partir do versículo citado, Deus espera que você se envolva quando tem algo para
contribuir. Esse versículo está realmente nos ensinando que é uma maldição “não estar envolvido”,
quando você tem algo a dar.
• A pessoa que não se envolve, está sempre pronta a vê as falhas ao seu redor. Como dizem, é o
espectador que vê que o trabalhador está cavando uma trincheira torta.
• Todos os líderes devem aprender a procurar esse sinal importante de passividade entre seus
liderados.
4. Estágio: O CRÍTICO
• Uma pessoa desleal não fica passiva para sempre; ela avança para o próximo estágio: o de tornarse crítica.
• Esse é o estágio de observar e ampliar as falhas.
• Na igreja, ela encontra falhas na pregação da Palavra e na adoração. Ela analisa o prédio e
observa todas as deficiências.
• Miriã se tomou crítica de Moisés. Ela acompanhou sua liderança desde a saída do Egito, mas
depois começou a enxergar as falhas e a natureza humana de Moisés. E falou sobre os problemas
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conjugais dele (Números 12).
Nunca me esquecerei, quando na implantação das células, de certo domingo em que eu estava
diante da congregação. Ergui os olhos da Bíblia após orar e vi os olhos raivosos e supercríticos da
alguns membros que discordavam da estratégia que Deus estava nos dando.
Eu sabia dentro de mim que eles nunca encontrariam algo de bom no que eu iria pregar. Essa
atmosfera crítica quase matou a visão.
Naturalmente, uma atmosfera supercrítica não ajuda ninguém a exercer seu ministério.
Alguém me disse uma vez que todo ponto de vista é a vista de um ponto. O valor da coisa depende
do olhar que você olha para ela.
Se você olhar para algo com olhos críticos, verá apenas as imperfeições. Todavia, se você olhar
para ela com olhos de amor, verá algo bom e esperança para o futuro.

5. Estágio: O POLÍTICO
• Quando uma pessoa se toma política, ela tenta envolver outras em suas ideias e filosofias. Políticos
operam a partir do poder da opinião das pessoas.
• Muitos políticos não conseguem falar a verdade porque eles querem agradá-las. O que elas
pensam e dizem é o que mais lhes interessa.
• Quando uma pessoa está tomando-se desleal, ela procura envolver outras em suas ideias
traiçoeiras.
• Ela quer reunir seguidores e fazê-los acreditarem que ela identificou um problema real que deve
ser tratado.
• Foi exatamente isso que Absalão fez:
o Ele foi ferido (estágio da ofensa), então não falou nada por dois anos (estágio da
passividade). Absalão então se tomou indevidamente analítico das políticas de Davi (estágio
crítico). Agora ele começou a envolver outras pessoas em seus pensamentos desleais.
o Então, Absalão lhe dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te
ouça da parte do rei. (2 Samuel 15:3).
o A Bíblia nos diz que Absalão sentou-se no portão da cidade. Quando qualquer um ia para
ver o rei, ele perguntava se os cidadãos tinham algum problema. Ele então escutava
atentamente e demonstrava simpatia por eles.
o Ele explicava às pessoas: “E uma pena que o rei não tenha tempo para você hoje”. Ele
lamentava: “Infelizmente, ele nem se importou em designar alguém para cuidar dos seus
problemas”.
• Quando alguém se toma político, ele quer envolver outros em sua linha de pensamento.
• Pessoas desleais têm uma maneira insidiosa de discutir as falhas de seus líderes.
• Elas fazem perguntas como:
o “O que você achou do culto hoje? Achei que estava um pouco desanimado”.
o “Você acha que nosso pastor é tão ungido quanto ele era no ano passado?”
o “Você observou que muitas pessoas estão saindo da igreja?”
o “Acho que nosso pastor viaja muito. E você?”
• Essas perguntas são usadas como isca para cristãos ingênuos. Elas arrastam membros inocentes
para o interior de análises de assuntos que estão “acima” deles.
• A próxima coisa é que eles abordam você com relatos de descontentamento dentro da
congregação.
• Tenho aprendido por meio da experiência que quando uma pessoa está no estágio político da
deslealdade, ela tem três frases favoritas:
o “Várias pessoas estão dizendo ‘isso e aquilo’.”
o “Todos estão dizendo ‘isso e aquilo’.”
o “Muitas pessoas estão dizendo ‘isso e aquilo’.”
• E explicam: “Estou falando em nome de muitos que não estão contentes na igreja”.
• Quando uma pessoa chega a esse estágio político da deslealdade, ela se torna perigosa para a
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unidade e estabilidade da igreja. Esse indivíduo é uma ameaça à segurança da sua liderança.
É perigoso manter essa personalidade “absalônica” em meio às suas tropas. Na minha opinião,
você tem base mais que suficiente para livrar-se dela.

6. Estágio: O ENGANO
• Uma coisa de que tenho certeza é que as pessoas que se rebelam estão grosseiramente
enganadas. Se elas não estivessem enganadas, não iriam fazer algumas das coisas que fizeram.
• Muitas delas que se rebelaram acabaram em destruição. E eu sei que ninguém tem a intenção de
destruir a própria vida.
• Eu quero demonstrar alguns dos enganos comuns que as pessoas encontram à medida que
avançam na estrada da deslealdade. Você deve perceber, no entanto, que toda pessoa é tentada
com esses pensamentos.
• Muitas pessoas rebeldes enganam-se ao pensar que são maiores que seus líderes.
• Jesus disse: “Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que
estas.” (João 14:12).
• A História prova que isso é verdade. Atualmente, os evangelistas ministram a multidões maiores
do que aquelas às quais Jesus ministrou. Há ministros que têm escolas bíblicas maiores do que
as que Jesus teve (Jesus tinha apenas 12 discípulos em Sua escola bíblica). Jesus nunca viajou
mais de 300 quilômetros a partir do lugar onde nasceu.
• Tenho viajado milhares de quilômetros do lugar onde nasci. Jesus nunca escreveu um livro. Jesus
nunca teve um escritório para o Seu ministério, mas a maioria das igrejas tem.
• A maioria dos pastores recebe uma saída honrosa deste mundo. Mas Jesus não teve isso!
Enquanto Ele estava morrendo, os soldados sortearam uma das poucas coisas que Ele tinha nesta
terra: Sua túnica.
• Aprenda: Você poderá fazer obras muito maiores do que seu líder, mentor ou discipulador
fez, mas isso não significa que você é maior do que ele.
• Jesus disse: “Não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado, maior do que aquele que
o enviou.” (João 13:16).
• Infelizmente, quando progredimos um pouco no ministério, começamos a pensar que somos
maiores do que alguém que tenha estado antes de nós.
• Nunca despreze seu professor.
• Algumas pessoas têm uma pequena visão e sentem-se com “o rei na barriga”.
• Alguns pastores têm poucos milagres em suas igrejas e, a partir de então, não respeitam ninguém.
• Falando de Lúcifer o profeta Ezequiel diz: “Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura.”
(Ezequiel 28.17ª).
• Precisamos lembrar como nós nos tornamos o que somos hoje. Jesus disse: “Fazei isso em
memória de mim.” (Lucas 22.19c).
• Muitas pessoas rebeldes são enganadas porque são talentosas e ungidas.
• Absalão era talentoso, mas queria ser o rei. Muitos insurgentes pensam que têm adquirido todo o
conhecimento de que irão precisar.
• A mãe de todo engano é quando o desleal pensa que pode destruir seu líder e mentor.
• Pensa que tem entulho suficiente para bloquear aqueles que têm sido uma bênção para ele.
• O espírito de rebeldia não só leva desleais a fugirem, mas também os inspira a lutar contra as
autoridades que foram colocadas sobre eles.
7. Estágio: A REBELIÃO ESCANCARADA
• Esse é o estágio em que insurgentes enganados lutam abertamente contra a autoridade.
• Essa luta aberta ocorre devido à confiança que o rebelde desenvolve ao longo de meses e anos.
• Ele adquire apoio psicológico ao obter respaldo de algumas das pessoas com quem conversou.
Lembre que Lúcifer recebeu o suporte de mais de um terço dos anjos.
• O rebelde teve tempo para analisar os méritos e deméritos da pessoa contra quem estava
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rebelando-se. Então, de repente, expôs o que estava em seu coração.
“Chegou Judas, um dos doze, e com ele, grande multidão com espadas [...] E o traidor tinha-lhes
dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse; prendei-o.” (Mateus 26:47-48);
Judas havia lhes dito que agarrassem bem Cristo e não o deixassem ir. Essa é a luta aberta contra
seu líder, mentor ou discipulador. É o que chamo de estágio da rebelião às claras da deslealdade.
Isso nos leva ao estágio último e final deste drama. E o que chamo de estágio da pena de morte.

8. Estágio: A PENA DE MORTE
• O fim de todos os rebeldes é sempre um e o mesmo; pena de morte.
• A rebelião é essencialmente uma coisa diabólica. A Bíblia nos ensina que rebelião é como bruxaria.
• Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. (1 Samuel 15:23ª).
• A punição bíblica para a bruxaria é a pena de morte.
• “A feiticeira não deixarás viver.” (Êxodo 22:18).
• Deus não suporta a rebelião em qualquer forma ou feitio.
• Não se envolva em nenhum tipo de rebelião.
• As pessoas que se envolvem em revoltas são, muitas vezes, ingênuas. Muitas delas nem sabem
o que está adiante delas.
• “E de Jerusalém foram com Absalão duzentos homens convidados, porém iam na sua
simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. (2Samuel 15:11).
• Muitas pessoas correm para a rebelião devido a sua inocência e ignorância. Se os seguidores de
Absalão tivessem sabido exatamente o que estavam fazendo, creio que eles não o teriam seguido.
• O fruto da rebelião em toda a Bíblia é muito claro: pena de morte.
• Deus irá remover e substituir você por outro. Seu lugar será tomado por outro que é mais digno.
Você será banido para a obscuridade e o esquecimento. Haverá uma maldição sobre você e sua
família. Apenas estude a lista de penas de morte:
• Lúcifer – “E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás,
que engana todo o mundo; ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com
ele.” (Apocalipse 12:9).
• Absalão – “E o cercaram dez jovens [...] E feriram a Absalão e o mataram.” (2 Samuel 18:15).
• Aitofel – “Aitofel [...] se enforcou [...] e morreu.”(2 Samuel 17:23).
• Simei – “E o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu, e deu sobre ele [Simei], e
morreu.” (1 Reis 2:46).
• Adonias – “E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual deu sobre ele
[Adonias], e morreu.” (I Reis 2:25).
• Judas – “E ele [Judas] [...] foi-se enforcar.” (Mateus 27:5).
CONCLUSÃO
Seja uma pessoa leal, de modo que você possa ter grande crescimento em sua igreja, célula
ou ministério. Seja uma pessoa leal, de modo que você possa ter o favor de Deus, sobre tudo o que
você coloca a sua mão para fazer.
Que você possa um dia ouvir aquelas cobiçadas palavras: “Muito bem, servo bom e fiel (leal)”.
Que você possa experimentar os bons frutos e os benefícios que pertencem a cada cristão fiel.
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Estágios da Deslealdade
QUESTÕES PARA REFLEXÃO

1. Algum dos estágios estudados lhe chamou a atenção acerca de algum comportamento seu em
relação a sua liderança?

2. Você já se sentiu envolvido por alguém que estava vivendo um desses estágios?

3. Você já viveu em algum momento de sua vida um desses estágios e conseguiu reverter? Como?

4. O que você diria ou faria se percebesse alguém vivendo em um desses estágios?

5. O que você considera que pode fazer, a partir de hoje para melhorar sua lealdade com relação aos
seus líderes?
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