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Do SENHOR temos força para “conduzir” os Leigos:
Falando para Pastores ... Atingindo também os Leigos!
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1) O que significa “conduzir”?

No dicionário, encontramos diversas palavras / expressões para definir o
significado de “conduzir”:

- Guiar; Dirigir; Acompanhar; Carregar; Levar; Orientar; Transmitir;
- Dar rumo a; Ser responsável por; Ir na companhia de.

Mas antes de nos apropriarmos de algum destes significados, precisamos
explicitar outros elementos do processo de “condução”!
2) Quem “conduz”?

- O Pastor (chamado, vocacionado);
- O Senhor (quem chama, quem vocaciona);
3) Quem é “conduzido”?

- Os Leigos (membros da IELB);
- Os homens (passíveis de erros e pecados).
4) O que deve significar “conduzir” nesta perspectiva?
- Conduzir deve significar “aconselhar”!

“O Pastor não tem o privilégio de escolher se irá ou não aconselhar (conduzir) o seu
povo. A sua escolha não é feita entre aconselhar (conduzir) ou não aconselhar
(conduzir), mas entre aconselhar (conduzir) de maneira disciplinada e hábil
ou aconselhar (conduzir) de modo indisciplinado e inábil.” (Wayne Oates, 1959)
5) Como, então, “conduzir” os leigos de modo disciplinado e hábil?

- Atentar & Refletir;
- Ouvir & Falar;
- Perguntar & Responder;
- Confrontar & Informar;
- Encorajar & Apoiar;
- Liderar & Compartilhar;
- Enfim... Ensinar & Aprender.
6) O que diz a palavra de Deus sobre o “condutor”?
“Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro [...] que maneja bem a palavra
da verdade.” (2 Tm 2.15)
7) Alguns erros neste “conduzir”...

- O Pastor enxergar no Leigo um concorrente na liderança da igreja!
- Equivalente “lógico”: O leigo se colocar numa posição de concorrência ao Pastor!
- Uma possível solução: Entendimento do que é, de fato, a Liderança Espiritual!

- O Pastor não enxergar no Leigo um amigo na vocação da igreja!
- Equivalente “lógico”: O Leigo não zelar por uma relação de amizade ao Pastor!
- Uma possível solução: Entendimento do que é, de fato, a Vocação Cristã!
8) Reflexos para a LLLB e para a IELB desta nova “condução”...

- De uma liderança / atuação leiga enfraquecida (restrita ao sacerdócio congregacional);
- Para uma liderança / atuação leiga fortalecida (vivenciada no sacerdócio universal).

