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Qual o papel do coordenador
no discipulado?

O

coordenador é aquele colaborador
capaz de ajudar seu pessoal a atingir com sucesso seus objetivos. Ele
precisa ter a consciência de que foi chamado por Deus para exercer uma importante
função na engrenagem da igreja. Deve ser
alguém espiritual e devidamente treinado
para facilitar o trabalho do pastor e orientar
a obra dos líderes de PG. Ele tem um papel
importante no discipulado e pastoreio.
LIDERANÇA EM REDE
O conceito de liderança em rede é
apresentado na própria Bíblia no conselho
dado por Jetro a Moisés (Êxodo 18:13-27).
De acordo com o conselho, Moisés deveria
implantar uma estrutura de pastoreio: os
chefes de mil cuidariam dos chefes de cem;
os chefes de cem cuidariam dos chefes de
cinquenta; os chefes de cinquenta cuidariam dos chefes de dez e estes, por sua vez,
cuidariam de cada indivíduo do povo.

Segundo Ellen G. White, o conselho de
Jetro foi aceito, “e não somente trouxe
alívio a Moisés, mas teve como resultado estabelecer uma ordem mais perfeita
entre o povo” (Ellen G. White, Patriarcas e
profetas, 211).
No contexto atual da igreja no Nordeste, a responsabilidade do pastoreio
do rebanho também deve ser compartilhada. O pastor tem sob sua responsabilidade o direcionamento dos
trabalhos da igreja. O coordenador é
um braço forte do pastor para o pastoreio, a mobilização, o treinamento e o
discipulado dos líderes e membros da
igreja. Os coordenadores cuidam diretamente dos supervisores (onde houver) ou dos líderes de PGs. Os líderes
cuidarão dos membros. O objetivo é

ter uma igreja onde todos os membros
são pastoreados através da rede dos
Pequenos Grupos.
Essa estrutura pode ser demonstrada
através do seguinte organograma:

A presença na reunião
regular dos grupos
também é imprescindível
para o fortalecimento
da liderança. Em
hipótese alguma ela
deve ser desprezada.
Os líderes precisam do
apoio constante dos
coordenadores.

O COORDENADOR E O DISCIPULADO
Abaixo, vamos destacar algumas atividades dos coordenadores que ajudam
diretamente no processo do discipulado:
1. Realizar a reunião semanal
com os líderes de PGs.
O coordenador da igreja local deve
ter um encontro periódico (semanal ou
quinzenal) com seus líderes de PG para
oração, estudo de um livro (questões
espirituais ou funcionalidade dos PGs),
treinamento, atividades sociais, troca de
experiências e etc.
2. Visitar os líderes
O coordenador deve visitar regularmente cada supervisor ou líder em sua
residência. Uma sugestão é fazer uma visita a todos pelo menos uma vez por mês;
isso requer tempo de qualidade. Converse
sobre a vida pessoal e espiritual, saiba
como estão as reuniões do grupo, quais
são as alegrias e dificuldades que estão
enfrentando; oriente o líder e ore por suas
necessidades, pelas de sua família e de
seu pequeno grupo.

3. Orar pelos líderes
Ore constantemente, suplicando a
Deus sabedoria e unção divina por si
mesmo, pelos líderes e pelos PG.
4. Visitar as reuniões dos PGs
A presença na reunião regular dos
grupos também é imprescindível para o
fortalecimento da liderança. Em hipótese alguma ela deve ser desprezada. Os
líderes precisam do apoio constante dos
coordenadores.
5. Trabalhar o desenvolvimento
pessoal dos líderes
O coordenador precisa ter um olhar
atento sobre o líder. Uma de suas principais
funções é desenvolver os líderes. Ao perceber deficiências no líder, uma boa sugestão
é ter uma conversa intencional, oferecer literatura adequada e treinamento.
6. Realizar um protótipo
Uma das maiores necessidades da
igreja é de líderes. O coordenador poderá
ajudar na formação de novos líderes ao
recrutar pessoas e treiná-las através de
um pequeno grupo protótipo.

7. Pastorear os líderes
O coordenador equipa, capacita, mas
principalmente, pastoreia o líder de Pequeno Grupo. Quando ele cuida do líder, alcança os membros do PG. Sua ação é refletida
na ação do líder. Um líder bem cuidado é
um líder confiante, motivado e feliz.
CONCLUSÃO
O coordenador desempenha uma
função importantíssima dentro da rede
de Pequenos Grupos. Ele não apenas
deve auxiliar o pastor na implementação dos projetos, mas também deve
pastorear os líderes de PGs. No que diz
respeito ao discipulado, o coordenador
fará uma grande obra ao (1) realizar a
reunião periódica com os líderes, (2) visitá-los, (3) orar por eles, (4) participar
das reuniões dos PGs, (5) trabalhar no
desenvolvimento pessoal dos líderes,
(6) formar novos líderes através do protótipo e (7) pastoreá-los.
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