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NOTA INTRODUTÓRIA 
 
        Através dos anos, muitas situações práticas  seja no serviço, seja nas igrejas, me levaram a 
reflexões sobre liderança. E essas reflexões esparsas são compartilhadas nesta revista. Lendo os 
artigos, vc poderá olhar para si mesmo e ao seu redor  para  reescrever as suas próprias reflexões e 
conclusões.  Não convém ler tudo de uma vez, talvez só dar uma ‘passada de olhos’ para ter noção 
geral . e, depois,é melhor  ir lendo aos poucos  conforme  sua capacidade de absorção.Deixando 
Deus  trabalhar em seu íntimo à medida em que vc considera Sua Palavra.  Deus os abençoa  
 

01    O  LIVRO  de    J U Í Z E S  
 
Nenhum outro livro mostra a extrema importância da LIDERANÇA, como o de Juízes . 
   Sem liderança por haver rejeitado a liderança do Senhor, cada um fazia o que bem lhe parecia e 
viva sucessivas fases de opressão sob o inimigo. Até que,  ao clamarem a Deus ( Ex 22.23) na 
Sua misericórdia , o Senhor levantava um juiz que os livrava e havia paz enquanto o juiz vivia.  
 
Tudo ... está escrito, para nosso ensino “ Rm 15.4  
Todo Velho Testamento é Manual Prático de princípios de andar com Deus e de batalha espiritual, 
tanto para ser vencedor, quanto mostra como se faz para ser derrotado  
 
Após a tremenda libertação do Egito, 40 anos de peregrinação no deserto, sob Moisés 
Após o tremendo feito da conquista de Canaã, sob Josué  
Ocorre cerca de 400 anos de desnorteio político por falta de liderança !  
 
POR QUE ??? 
(P ) Sucesso ou fracasso como povo ou  nação, está diretamente ligado à qualidade da liderança - 
e esta depende da maneira como esses líderes são formados. 
 
 
COMO FORAM FORMADOS  OS LÍDERES DO ÊXODO e CONQUISTA DE CANAÃ ? 
1- Moisés: 40 anos aprendendo a ser alguém, no Egito 
                  40 anos aprendendo a ser ninguém, escondido no deserto 
                 Após experiência pessoal impactante com Jeová que revela Seu nome pessoal e diz: 
                  - Vai... obedece ! > Só então foi possível a Moisés cumprir  40 anos de serviço 
 
2- Josué,SERVO de Moisés “Js 1.1  ter sido 'servo' foi a qualificação dele para suceder Moisés  
                                                   #  Antes de ser líder eficaz é preciso aprender a seguir ordens e 
                                                 - estar aberto para absorver a experiência dos que vieram antes. 
 
3 Anciãos que viram as obras do Senhor: houve ordem enquanto viveram Jz 1. 7 
                                                    ( note a importância da experiência pessoal ) 
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Há uma ordem geral : pais de família andem com Deus, liderem suas famílias :  
*Ama ao SR: 1- guarda Suas Palavras no coração , na alma, nas atitudes Dt 6.5-9 
                       2- Inculca a Palavra  nos filhos através das atividades do cotidiano  
                       3- a Palavra é o critério, Gabarito de atitudes +  fundamento e esteio da  família  
 
ONDE A FALHA QUE OCASIONOU A SITUAÇÃO NO TEMPO DOS JUÍZES ?        
 
Não houve o cuidado em fazer tudo como ordenado, inculcando a Palavra nos filhos. 
#  Boa liderança é formada com instrução e convivência . Jesus deixou bom exemplo. 
* Os pais não tiveram o cuidado de amar / obedecer ao Senhor 
  Os anciãos não tiveram o cuidado e nem se deram ao trabalho de formar a geração seguinte  
Veja como é importante observar a eficácia em toda alinha de comando a partir do líder –
cabeça : depois, enquanto vivia  juiz levantado por Deus, o povo andava com o Senhor 
               Note como é uma liderança que dá certo:  
                 > Deus escolhe a quem O escolhe: como escolheu Davi, 1 Sm 16. 
                >  Deus unge a quem envia 
                >  O líder submisso a Deus leva seus liderados à vitória por obedecerem a Deus               
 
O método de Jesus com os discípulos fez dar continuidade ao Seu ministério e dura até hoje. 
Paulo instrui a Timóteo : 'o que de mim ouviste de muitas testemunhas, transmite-o a homens 
fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros’ 2Tm 2.2  
     # foi o segredo do sucesso da igreja em Éfeso  
 
 POR QUE TANTA RESISTÊNCIA AO MÉTODO DO DISCIPULADO ?  
 
Discipulado era o que Deus tinha em mente  mas sem chamar por esse nome.  
 
1-  No discipulado, o líder vai junto dando o exemplo e instruindo ( repete o ensino até 
aprender )  corrige, exorta, incentiva.  Jesus, o líder  exemplar.  
 
Cada pai deveria ser o líder discipulador de sua família com a responsabilidade de liderar 
pelo exemplo e instruindo sobre as Escrituras ( repetindo até saber de cor) . 
-  Os levitas tinham a função de instruir os homens  
    - As festas eram ocasiões para  todos ouvirem a Lei mais uma vez.  
 
2- Além do culto a Deus,  
    > a necessidade  do Ouvir / Obedecer era  dar a Israel a unidade de povo  
 
    Israel era formado de doze tribos   ‘soltas’ na terra. Alguns outros povos haviam se organizado  
de modo semelhante:  tribos esparsas com origem comum mantêm a unidade pela observância 
das mesmas leis, convergência de culto a certo ponto pré-determinado e perpetuação do costume 
de festas que congregam principalmente os cabeça das famílias. A unidade e identidade de 
Israel como povo dependia de cada um ser fiel ao Senhor, seguir a Lei, obedecer as 
ordenanças dos sacrifícios ( CULTO)  
- e comparecer às festas estipuladas.  
 
*Cada um amando e obedecendo ao Senhor, o Senhor mesmo estabeleceria a unidade 
como o pano do guarda-chuva torna útil  as varetas presas ao cabo. Uma vareta quebrada 
já é o bastante para prejudicar o perfeito desempenho da função do guarda-chuva.  

 
   Israel era um povo nômade: não habitava em cidades,não era cercado por muros.  Não tinha 
governo centralizador . O objetivo de Deus ao dar a Lei  era  estabelecer   unidade  ao povo 
através da observância estrita das diretrizes indicadas. Estabelecer um culto único e festas anuais 
onde todos se reuniam para confraternização e reforçar a unidade pela identificação pessoal ao 
modelo estabelecido.   
 
3-  ‘ cada um fazia o que achava mais reto” ( Jz 21.25 RA) é a frase que conclui o livro de Juízes e 
define o motivo de  sua dificuldade: viver  sucessivas  fases sob  opressão   do inimigo 

# Olha o perigo do “ achômetro”. Cristão não acha nada  
Filho de Deus firma-se no que “está escrito” Lc 4.4 

 
* Conclusão: Toda esta fase se passa sob a misericórdia de Deus, Lm 3. 22-23  
 Este salmo histórico diz: “ quantas vezes...” ( Sl 78.40 ) o povo ‘pisou na bola’ e Deus os 
recolheu.    O Senhor ‘conhece nossa estrutura e lembra-se que somos pó Sl. 103.14  
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
A situação no tempo dos Juízes  evidencia princípio ( P )  espiritual básico  
 
 > “achegai-vos a Deus e Ele Se chegará a vós”” Tg 4. 8-10 
>   ‘o Senhor está convosco enquanto vós estais com Ele’ 2Cr 15.2 
 >   se o buscardes, o achareis; mas se o deixardes, ele vos deixará’  
 
A situação histórica do tempo dos Juízes  leva à reflexão sobre princípios mais amplos: 
 
1- Questão de escolha 
 
Quando Deus criou os anjos, havia só um  “partido “ : o partido  ‘de Deus’, a jurisdição da luz  
 
A rebelião do querubim e sua conseqüente expulsão do céu originou a jurisdição das trevas :  

Passou a existir  duas ‘jurisdições’ no Universo. 
 - por isso O HOMEM FOI CRIADO: PARA ESCOLHER em qual lado quer ficar  
    Deus preparou a Terra bem calibrada para o ser que seria criado para nela habitar  
     Deus criou o homem, fez habitar na Terra, deu a  Terra ao homem, Salmo 115.16 
 
-  Foi dotado de Livre Arbítrio  justamente por Deus saber  existir as duas  jurisdições  
       mas, não adiantava explicar ... o homem não tinha condição de entender. 
 
- Deus criou uma situação de escolha : duas árvores.     
  -Deu-lhe a liberdade de escolha sem intimidação Gn 2.9, 16-17 
   -   ‘no dia em que ...’ deixa aberta a possibilidade de escolher comer  
        -  POR QUE ?   Ouvi dizer : uma das alegações de Lúcifer foi a de que Deus só é Soberano 
por ser Tirano. Ao ser banido dos céus, hipoteticamente, teria dito: - Viu , eu tinha razão ! 
Então, Deus criou o homem dando-lhe a oportunidade de escolher a quem servir 
‘ sois servos daquele a quem obedeceis’ Rm 6.16 a 
A verdadeira questão não era  comer ou não comer MAS a quem eles iriam obedecer,  a palavra  
de quem eles acatar : a de Deus ou a do diabo incorporado na serpente. , 
Há um princípio ( P ) espiritual: ‘ sois servos daquele a quem obedeceis’ Rm 6.16 a 
Em conseqüência,    a este a quem obedecemos, constituímos senhor de nossas vidas :  
                                                                                                   Dt 30.19 Js 24.15 1Rs 18.21 
 
2- Questão:  a quem seguimos ?   
   Toda essa   aparente divagação decorre de ser a Bíblia  um todo. 
    -  Os fatos  e os  princípios espirituais só terão seus significados devidamente apreendidos   
          -  caso sejam  analisados no contexto amplo  da Palavra , Histórico e espiritual. 
 
O problema no tempo dos Juízes era cada um fazer o que bem lhe parecia: não havia liderança 
   - Qual o motivo de não haver liderança?  
     Tudo se resume em:  >A QUEM OBEDECEMOS ?    > A QUEM SEGUIMOS?  
                                       > QUEM LIDERA SUA  VIDA?  >  QUAL A SUA ESCOLHA PESSOAL ?  
 
3- Questão de hierarquia : de suma importância é observar a hierarquia, a linha de comando:          
                         saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem a cabeça  da mulher, 
                           -  e Deus a cabeça  de Cristo’ 1Co 11.3             
               Jesus, o  homem, deu o exemplo: ‘faço sempre o que é do Seu agrado’ Jo 8.29          
                                                        ‘aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu’ Hb 5.8  
                                                        Abriu mão do Seu querer: ‘seja como Tu queres’ Mt 26.39  
 

Rejeitar a liderança de Deus  
e ausência de  liderança humana  leva a  ficar  sob a opressão do inimigo.  
 
1-   O contexto espiritual que permeia as Escrituras é de confronto com o diabo,  
       ex: Is 14.14 + Ez 28.14 _ Gn 3 _ Jó 1 e2 _ Dn 10.13 _ Zc 3.1 _ Ef 6.12 _ Ap 12.7-11 
              Nossa luta não é contra carne ou sangue, lembra?  
No Velho Testamento, todas as tentativas de se eliminar o povo de Deus, de fato, foram tentativas 
de satanás para destruir a linhagem que traria ao mundo o descendente prometido em Gn 3.15 
Todas as tentações, apelos à nossa carne, são tentativas sutis ou descaradas de satanás, para 
ser senhor em nossas vidas e circunstâncias: A  exortação é: “não deis lugar ao diabo” Ef 4.27  
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             A quem obedecemos, constituímos nosso senhor. Rm 6.16 # 
 
2-  Seguir a Deus  não é um  caminho natural à Humanidade decaída.  
        
     2.1    A dificuldade está no fato de que, por ocasião da Queda  
             o planeta Terra, o sistema Mundo, foi entregue a satanás , Lc 4.5-6                                           
                          ‘o mundo jaz no maligno’ 1 João 5.19 
                   ‘Nossa luta não é contra carne e sangue...’  Ef 6. 12 
 
      2.2   a natureza humana decaída  é facilmente influenciada pelo mundo, pelas ‘iscas’ do diabo   
        
      2.3  Naturalmente, estamos sob  jugo do inimigo( externamente) e do pecado no íntimo  
                    > já estamos derrotado antes começar a lutar. Por isso há lutas vãs.    
 Enfim:  
3 -  Só nos chegando a Deus, recebemos a unção, somos fortalecido pelo Senhor: vencemos    
          Sl 27.8   >  Zc 4.6   > Is 59.19 corr    > Ef 1.13_ Ef 6.10-19  > Tg 4.7 
 
      - Foi por isso que Davi venceu o gigante Golias. Não foi ‘mágica’ 
        - Foi sucessiva observância de princípios espirituais que propiciaram a intervenção de Deus.  
                  >  um coração segundo  Deus,  Atos 13.22 
                  >  a unção, 1 Sm 16.7, 13  
                  >  experiência com Deus, 1 Sm 17.34-37  
                  >  o zelo pelo nome do Senhor, 1 Sm 17.26 
                  >  não apelar a  recursos humanos, 1 Sm 17.38-39  
                  >  ir em nome do Senhor, 1 Sm 17.45  
                  >  observar o inimigo 
                  >  observar suas possibilidades 
                  >  mirar  o alvo que o Senhor aponta. 
                  >  agir com confiança e fé   
                  >  vai até o fim: corta a cabeça do gigante, 1Sm 17.51, Salmo 18.37-38  
           - Eis o segredo da liderança vitoriosa de Davi.  
 
   Conclusão  
   * Note como a obediência de cada um  fazia toda a diferença  no  geral  
      -  Liderança eficaz começa com obediência individual 
           - Convém lembrar que o pecado só de Acã levou todo o povo à derrota em Ai, Josué 7.   
    * Não havendo liderança,  o povo sofre: ficam disperso  como ovelhas,à mercê dos predadores.  
 
 Que você, home, seja um líder  segundo o coração de Deus   Que Deus o abençoe. –x- 
 

02     AUTORIDADE     
 
REFLETINDO SOBRE  A U T O R I D A D E, em resumo: 
 
1- Autoridade abrange os sentidos de: 
 
  1.1- estar autorizado a...  2-ter o direito mandar ...  3- ter o poder de punir  
 
 
1.2- Pode ter o significado de Govêrno : 

•    estabelecer diretrizes de um país,  
• - dar ordens para que sejam cumpridas, 
• -  punir os infratores 

 
 1.3- Autoridade é, também,  um profundo conhecedor do assunto, Mt 7.29 
 
 
2- Basicamente, toda  autoridade legítima é  delegada  

•   Autoridade é obtida por delegação ou usurpação. 
•   Autoridade envolve um que manda, muitos que obedecem 
•   Autoridade se expressa em liderança que pode ser eficaz, falha ou tirania  
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3-  Toda a manifestação de autoridade expressa um princípio espiritual:   

• Deus, a autoridade suprema do Universo, delega autoridade a quem quer, Rm 13.1  
• Ex: princípio do governo humano foi estabelecido por Deus após o dilúvio, Gn 9.6 

                    Com a Lei, Deus estabelece diretrizes mais específicas às autoridades   
 

• Autoridade humana, visível , estabelecida no mundo físico, está interligada à  
• Autoridade espiritual , invisível, que atua nas regiões celestiais. 

                              Dn 10.12-13 e Ef 6. 12 
 
4-  O exercício de autoridade envolve observância de princípios morais  e éticos 
      Em regimes totalitários, a autoridade é exercida de modo abusivo e até cruel 

• Antigamente, os reis governavam ao sabor de suas índoles e humor do momento 
• A  Lei deu diretrizes para as autoridades exercerem seus cargos de forma justa 

                           # tem  título:  garimpando a lei ‘sobre autoridades’  
• Cristãos devem exercer autoridade  sob o temor de Deus cf Gabarito da Palavra 

                                       # Atualmente, há fiscalização sobre certos governos quanto ao  modo  
                              como exercem sua autoridade no sentido de preservar direitos humanos   

 
5-   O exercício de autoridade envolve prestação de contas  

• Adão foi chamado para dar contas do que fizera...apesar de ter sido Eva quem começou a 
“arte”. Aliás, qualquer delegação requer prestação de contas Ex_ parábola dos 
talentos, do mordomo infiel, do modo como se exerce a mordomia, da vinha arrendada,  
                     Mt 25.25, Lc 16.2, Mt 12.47-48 e 21.33 

• Pastores_ velam por vossas almas como aqueles que hão de dar contas delas” Hb 13.17  
• Mestres_ receberão “mais duro juízo”_ Tg 3.1  
• Todas as funções na igreja, que devem ser correspondentes aos dons do Espírito, 

   devem ser exercidas com zelo. Rm 12. 4-8, etc. 
• ' Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente' Jr 48.10 
• A advertência para todos os cristãos é _ “cada um veja como edifica” 1 Co 3.10  

 

  AUTORIDADE  CRISTÃ  
 
Especificamente, no caso do verdadeiro cristão, nascido de novo: 
 
1-  Toda autoridade espiritual do cristão deve advir da delegação da autoridade de Jesus :   
        ‘ Toda autoridade me é dada no céu e na Terra ‘  Mt 28.18 
 
2-   Para que o cristão precisa de autoridade ?  

• Nestes últimos tempos, tem havido muita confusão nesse sentido. 
• Alguns cristãos buscam e exercem autoridade alegada em nome de Jesus para 

“espetáculos”  de expulsão de demônios e sujeição de principados e potestades 
  espirituais em vidas  ou circunstâncias.  

• É preciso cuidado e muito equilíbrio para permanecer bem no centro da vontade de Deus. 
 
3-  Autoridade  de Jesus foi delegada para fins específicos 

3.1- para ... fazer discípulos, Mt 28.18  
                   - só sabe discipular quem foi discípulo.Há discipuladores natos mas  
                   - a Palavra dá diretrizes aos que querem seguir a ordem de Jesus 
 
3.2- para...  serem testemunhas de Jesus (At 1.8)  
      No grego, testemunha tem a mesmo raiz da palavra mártir, isto é _ alguém   
     que está pronto a morrer pela mensagem que difunde. Além disso, a  
     testemunha presenciou, vivenciou uma situação, e conta aos outros, 1 Jo 1.1-3 
    Testemunha que fala o que não viu, não ouviu, não vivenciou é testemunha falsa  
     Num júri humano, isso chama-se perjúrio, é mentira.O diabo é o pai da mentira.  

           No mínimo, é fofoqueiro, pois está repetindo o que ouviu outros dizerem.  
       Então, é preciso se questionar: 

•  Para que estou buscando o poder , a autoridade espiritual ? 
• Para que está sendo usada o grau de autoridade recebida? 
• Como está sendo usada a que se tem: bem aproveitada? desperdiçada?  
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      3.3-  ao serem enviados em  missão especial, Jesus disse: Lc 10.19  
              ‘Eis que vos dei autoridade para [pisar] serpentes e escorpiões, e sobre  
              todo o poder do inimigo; e nada vos fará dano algum’. 
 
4-  A verdadeira autoridade espiritual tem alguns sinais que a evidenciam  
                                                      [ ou serão condições que a propiciam? ] 
       4.1. Ser discípulo de Jesus : João 1.12, Lucas 9.23 e 14.33 
              a) regenerado , toma sua cruz cada dia e renuncia a tudo quanto tem 
      4.2  Exerce a autoridade que lhe foi delegada, como disse o centurião: 
                 -Também sou homem sujeito à autoridade Lc 7.8 
      4.3. Segue o exemplo de Jesus : 

•   Submissão ao Pai _ “seja feita a Tua vontade” _  
•   Obediência _ “aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu” Hb  
•    Dependência _ “como ouço, julgo” João  
•    Flexibilidade _ não agir por moto próprio  

                            mas seguir a direção do Espírito # Como um casal  
                             de patinadores em que a moça se deixa conduzir  

5- Sua  vida que expressa o caráter de Jesus como respaldo ao seu ministério 
• 'por seus frutos os conhecereis” Mt 7.15-23 >  ver fruto do Espírito, Gl 5.22-23 
•   “Faço sempre o que Lhe agrada” Jô 8.29, Rm 8.26 
• “nem todo o que me diz Senhor, Senhor..mas o que faz a vontade do...Pai” 

 
Conclusão: Todo cristão recebe certa autoridade advinda do Espírito Santo com que foi selado ao 
nascer de novo, porém há uma autoridade condicionada e proporcional ao seu crescimento e 
maturidade espirituais para o exercício do propósito a que cada um foi chamado por Deus. 
 
“Eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça” Jo 15.16 #  
FIM DO 02  
 

Adendo :  mais algumas considerações  
 
1-  Cristãos são orientados a sujeitar-se a toda autoridade dos governos humanos - 1 Tm 2.2 

 1.1  note o pronome reflexivo:  sujeitar- se  é sujeição voluntária, o cristão decide obedecer   
        à lei e às autoridades por entender o papel delas na sociedade, para  bom testemunho 
        de Jesus . Atitude diametralmente oposta a toda e qualquer tipo de   rebeldia.   

               Não apenas se sujeitam: 
       1.2  Também, acatam a exortação de  orar pelas autoridades  como dever,  Tt 3.1  

 
1.3   E esta atento para não abrir sua boca contra elas,  At 23.5 2 Pe 2.10 Jd 8  

               Obs: Rebeldia é princípio satânico e dá lugar à atuação do maligno  
 
2-  O marido tem autoridade delegada por Deus para gerir a família._ 1 Co 11.3  

‘que governa bem a sua casa e mantenha os filhos em sujeição’ 1Tm 3.4 
 

     2.1  Esposas são exortadas a não pretender usurpar a autoridade que Deus deu aos  
             maridos: usurpação é  princípio espiritual que deu origem a satanás e, 
             -  se observado por uma esposa, dá direito legal ao diabo de atuar naquela família.  
      
    2.2 *Há um ditado que diz_ “Todo homem é rei em seu lar”   [ou , pelo menos, deve ser ]  
            Provérbios dá   diretrizes de como agir em relação ao rei _ seja do país, ou do seu lar         

# Dica às mulheres: se quer ser tratada como rainha, faça do seu marido, rei em seu castelo 
 

Texto 1_ “o coração do rei está nas mãos do Senhor, segundo Seu querer o inclina” Pv 21.1 
                    Esposas têm o recurso da oração. A esposa sábia  

             a) usa do recurso da oração e é abençoada_ pois o coração do marido que terá sido  
                 “inclinado” por Deus... constituindo-Se o Senhor de toda a família.  
            b) Sabe que discussão não leva a nada, gera mais resistência, dá lugar ao diabo; 
                   �  sobre a rixosa, Pv 21.9, 19 25.24 27.15  

                  c)  Abigail é o exemplo mais enfático de que Deus está atento ao modo como o  
                   - marido trata sua esposa. 1 Sm 25.26-28 Ml 2.13-16 

   
 Texto 2   “o que provoca a ira do rei peca contra sua própria alma” _ Pv 20.2 
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 Há mulheres sofrendo “além da conta” por estarem constantemente provocando a ira do 'rei'. 
 
   Não só por rebeldia pessoal mas também, pelo modo equivocado como têm sido passados o 
conceito e o princípio de submissão da esposa ao marido _gerando mais resistência do que 
obediência, “obrigando” os maridos a “ pesarem a mão “ na forma como administram o lar_ ou _ 
largarem  mão de vez, deixando tudo a cargo da mulher. Tanto uma como outra, são soluções 
desfavoráveis à mulher  tendo como conseqüência : - opressão e humilhação ou  
- sobrecarga física e emocional [ao ficar mais velha quando precisar e quiser o apoio e liderança 
do marido ele não estará apto para assumi-la]  
 
 Texto 3 ‘maridos, vivei a vida comum do lar com entendimento dando honra à mulher ‘1 Pe 3.7 
               Basicamente, os mandamentos aos cônjuges querem dizer para cada um atender à 
necessidade básica do outro: a necessidade básica do marido é respeito à sua liderança que a 
esposa precisa atender sendo submissa, não se opondo à  liderança do marido 
    A necessidade básica  da esposa é ser acolhida, respeitada,cuidada. que o marido precisa 
atender   amando a esposa  _ que, de fato é tratá-la com honra e dignidade ( Pedro era casado e 
soube explicar bem esse detalhe )  
 
2.3  A grande questão é que submissão visível ao marido está interligada à submissão invisível 
          a Deus. Submissão ao marido é “termômetro”da submissão da mulher a Deus 
                                   _ “como ao Senhor” Ef 5.22 
 
 3-   Submissão também tem a ver com reconhecimento de autoridade  
      -Quando se reconhece a autoridade de alguém, fica mais fácil ser-lhe submisso.  
    Se a esposa reconhecer a absoluta autoridade do Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre 

o marido, e confia em Seu cuidado por ela, certamente irá entregar tudo, completamente nas 
mãos de Seu Pai celestial, independente de quão péssima seja a situação. Jesus disse a Pila- tos 

que O afrontava:  
     -“Nenhuma autoridade terias sobre Mim se do céu não te fosse concedida” João 19. 11  João 

12.27 
��De certa forma, ao permitir que alguém nasça homem ou mulher, Deus já está determinando a 

função que exercerá na sociedade e no casamento. Aceitar essa condição é básico e influi no 
resto. Avizinhando-Se da cruz, Jesus disse:_“Que direi Eu:_ Livra-Me...?  

Para isto vim   João 12.27 
 –x-  fim 02 
 
 

03    ÉTICA 
 
DEFINIÇÃO: estudo do juízos de apreciação referentes à conduta humana, suscetível de 
qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativa a determinada sociedade, seja de 
modo absoluto (dic)  
- Em termos mais práticos, e de acordo com a Bíblia, poderia se dizer que: 
'Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convém' 1Co 10.23 
'O amor...não se conduz inconvenientemente' 1Co 13.5 RA 
- Já repararam como certas pessoas têm o dom de serem inconvenientes? 
- Difícil explicar com palavras, mas todos sabem quando alguém é inconveniente: tem a ver com 
discrição, respeito, boa educação, consideração, observância de limites e observância de 
hierarquias, profissionalismo, de modo geral. Ética envolve a capacidade de perceber sutilezas, 
saber intervir de modo adequado, sem invadir...  
 

1. IMPORTÂNCIA: ética é de vital importância no trato com as pessoas, em geral e 
especialmente no pastoreio ou liderança de ministério na igreja.  Sejam cristãos 
maduros ou novos convertidos, sempre há fases na vida em que é necessário  o 
aconselhamento  e a primeira pessoa que vem à mente costuma  ser a pessoa do pastor 
Muito importante:  
 1.1  estar bem cônscio de que o pastoreio inclui o trabalho de  aconselhamento  
                 - e estar preparado para realizá-lo com eficácia e ética 
1.2   providenciar em sua igreja pessoas habilitadas para realizá-lo( caso não queira 
exercê-lo por   n motivos. Convém ter disponível ao menos um homem  e uma senhora.  
  
1.3  A postura de pastor é muito importante, também, pois se ele não tem atitudes de 
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conselheiro compassivo  e ético as pessoas não tem coragem de falar com ele e vão 
procurar ajuda com quem não está habilitado (às vezes). 

 
2. RAZÃO DE SER – Ética envolve toda a pessoa do conselheiro e é necessária em todas 

as funções que exerça, mesmo não estando diretamente relacionada com o 
aconselhamento Sem ética, problemas podem ser agravados.  
A Ética é imprescindível porque leva à discrição, aumentando a confiança do 
aconselhado, ao mesmo tempo em que faz com que o conselheiro tenha uma postura 
equilibrada em relação às situações. A ética fará com que o conselheiro  

a) respeite o aconselhado como pessoa,  
b) leva o aconselhado a pautar sua vida de acordo com o gabarito da Palavra. 
c) procure o melhor para a pessoa  
d) mantenha-se imparcial,  
e) seja discreto, saiba manter a devida distância sem, no entanto, deixar de ser 

compassível e afável. 
 
       3-    OBJETIVE OS ALVOS E SUAS RAZÕES / MOTIVOS: os  alvos acima alistados  
             precisam estar de tal forma fixados  na mente do conselheiro que venha a incorporá-los  
             tornando-se  modo de ser e agir naturalmente. a fim de que  seu aconselhamento não  
             fique desvirtuado. 
 

Outras qualificações ao discipulador /conselheiro adequado 
     Além da ética: essencial e básica,   cordialidade, sinceridade e empatia   # se não forem  
qualidades natas do conselheiro, precisam ser  buscadas com empenho por aqueles que se 
dedicam a esse ministério. Quando Deus conduz a tal serviço, dá a capacitação. 
 

Aspectos do aconselhamento eficaz  
 Exercido com a devida consideração ao aconselhado,  inclui exortação, consolo, comunhão, 
amor, entranhados afetos de misericórdia e  estar sob a direção do Espírito é indispensáveis.  
-x- fim 03  
 

04    ATITUDE DE PASTOR ? 
  
   Transcrevo desabafo de uma ovelha 'sem' pastor  
      Atitudes falam mais alto do que palavras, do que pregações.  
        -  Isso é atitude de Pastor* ? 
            (entenda-se _ pastor de ovelhas do Senhor ) 
 
O que se espera de quem se propõe a pastorear o rebanho do Senhor ?  
*Olhamos para Jesus e esperamos que o pastor expresse as qualidades do Mestre:  
_ que ouça, que atenda, que instrua,  
_ que esteja sempre presente,  
_ que admoeste com amor, 
_ que esteja atento às necessidades dos discípulos : 
- ‘Venha descansar comigo, em lugar à parte 
_ que envia sob sua autoridade 
_ que quer saber o que aconteceu  
_ que compartilha critérios conforme a Palavra   
    - e não sua opinião pessoal, expressão de sua personalidade, nem sempre rendida ao Senhor  
 
** Há padrão na Palavra sobre como pastorear o rebanho do Senhor: ‘tendo cuidado ( do 
‘rebanho’) não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, 
nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo (quem fizer assim, 
tem galardão) quando aparecer o Sumo Pastor : a incorruptível coroa de glória’ 1Pe 5.2-3  
Obs:  aos interessados:  ler ,em especial, cartas a  Timóteo e Tito _ e revista  ‘a Líderes no VT’ 
 
 

Há os que exercem  o pastoreio sem o chamado de Deus: 
 
1-  É triste ver pessoas que usam o púlpito como “degrau” para olhar as pessoas de cima:  
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 - ‘ Ouçam-me, calem-se e concordem comigo! ‘  # Se não, a porta da rua é a serventia da 
casa.(mesmo que as atitudes e palavras do pastor não estejam de acordo com a Palavra)  
 
2- *É triste ver pessoas arbitrárias, empenhando-se por alguns, deixando outros de lado:  
                  - pastor não pode fazer acepção de pessoas. 
 
3-   É terrível notar que o líder pensa que delegar é largar na mão do outro: - Que se vire... 
  Sem nunca se interessar em orar com a pessoa sobre o ministério, e a vida pessoal do obreiro.  
 
4- *É’ penoso sempre receber como resposta: - ‘ Não sei. Fale com Fulano.’ Fale com beltrano’ 
                            ( Receber o salário no fim do mês, ele sabe? ) 
5-  E’ terrível desistir de contar com alguém pois, aquele que deveria apoiá-lo, incentivá-lo, instruí-
lo, por muitas vezes, através de anos, só mostrou ... 
   -Indiferença ( - Deixa falar, um dia cansa...)  
      - Desprezo: 'os cães ladram e caravana passa...' leia-se:  
                          -‘Podem 'latir' á vontade, seus cães) eu faço o que quero,  e ponto final !  
         - Destrato: - Agora não posso...Estou de saída...Estou ocupado... Marque uma hora  
                             ( passa a mensagem; - Deixa estar, um dia vc desiste de falar comigo)  
             - Cinismo, quando argüido: -‘ Pastor, por que não me dá atenção? ‘ A resposta é: - 
Imagine, você tem um EGO muito grande, sempre quer atenção, sempre quer uma resposta, quer 
apoio às suas idéias_ sempre tem idéias_ nunca desiste de pensar, de sugerir, de buscar o 
padrão da Palavra (- E’ utopia!)  
 
Na realidade, a mensagem geral expressa pela atitude é: - ‘Nunca vou ouvir você’   
*Você só serve se servir  aos  meus interesses, se concordar com o que digo, se fizer o que eu 
mando, do jeito que eu quero: dê o dízimo, compareça a todas as programações propostas por 
mim ( o que passar disso é rebeldia, visa causar divisão na igreja)  
 
6- * É revoltante ver a obra de Deus sendo feita na carne, com politicagem e interesses pessoais 
                                                                                           1Co 3.3,  Tg 3.16  
7-  Todas essas atitudes fazem pensar:  
    *Será (?) que tais pessoas têm consciência de que...       Hb 13.17 
      7.1   ‘hão de dar conta delas’  > das ‘ovelhas’ que lhe foram confiadas  
 
     7.2   Como (?) não dão a mínima ao fato de que darão conta da oportunidade e privilégio que 
receberam do Senhor pelo modo como exerceram autoridade? 
 
    7.3  Tais pessoas ( pois são pastores só de nome)  precisam de muita oração, pois só Deus 
para tocar corações, dar visão, levar ao arrependimento...afinal: Ele é o Senhor da obra, e os 
obreiros são dEle. Rm 14.4  
 
Conclusão:  A   nós,  que olhamos aturdidos a tais situações, só compete orar: 1 João 5.16  
                     - Pai, cuida das Tuas ovelhas, manda pastores conforme o teu coração  
                               # e vigiar, para evitar cairmos nos mesmos erros  #  
Fim 04 
 

05   Tática coerciva  
 
Todos damos exemplo: bom ou ruim e tudo o que acontece é para nosso ensino,   Rm 15.4  
 - Saiba como um simples convite se transformou em uma lição de liderança.  
    # Certa vez, fui convocada para votação em uma reunião  cujo assunto seria surpresa.. Na hora, 
não atinei... Depois, achei muito estranho! Por que (?) ser convocada a participar de uma reunião, 
para tratar de assunto que  eu nem sabia se iria querer participar  nem, muito menos,  concordar ...  
 
1-   É forma de coagir as pessoas a concordarem : -Diante dos outros,  todos  irão concordar...' 
 
2- É forma de inibir  opiniões contrárias  pois quem não concordar  ficará inibido  de emitir sua   
     opinião  a fim de evitar   constrangimento  geral e ao  ‘dono’ da reunião  
 
3 –É  forma de  envergonhar quem tiver opinião contrária  gerando divisão no grupo, o que de   
    modo algum é o que deve acontecer entre verdadeiros cristãos. É preciso zelar para que nada  
    afete ou estrague a unidade do Corpo. 
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Da forma como foi colocado,  só há uma única  possibilidade: concordar.  
                        # Sinceramente, ou por constrangimento   
 
Que tipo de líder você pretender ser ( ou é ) ? Coercivo ou democrático, transparente 
 

# Pontos a ponderar: 
 
1- Fazer suspense é tática do mundo: atiçar a curiosidade para atrair participantes 
    Se o  motivo do convite for realmente amizade e consideração pela pessoa, (não apenas  
    interesse do apoio à sua idéia ou campanha) certamente o líder estará pronto a recebê-lo   
     para tomar um cafezinho, conversar... # ouvir e ser ouvido.  
 
2-  Coagir é tática satânica 
 

• *Deus dá opções, explica as conseqüências e Se retira:  
                                - deixa a pessoa livre para escolher, daí: LIVRE ARBÍTRIO.  

 
• *O diabo, não ! Arranja meios de atrair a atenção, apela para instintos básicos, instiga, 

semeia a dúvida, apresenta falsas vantagens para camuflar interesses próprios, seduz, 
induz: leva a pessoa a ... ‘engana’_ ‘obriga’_ ‘constrange’... 
                          # e se acha o máximo, por conseguir manipular as pessoas.  

 
3-  Cada um lidera de acordo com seu caráter  
     
     Dois tipos de proposta evidenciam o tipo de liderança / o tipo de Líder : 
    
    3.1   o diabo : o Diabo o levou a um monte muito alto; e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e 
a glória deles; e disse-lhe: Tudo isto te darei, se, prostrado, me adorares’ Mt 4.8-9 
              Nessa proposta indecente nota-se várias apelações malignas: instiga à cobiça, oferece a 
possibilidade de  ter para si,  dá a condição humilhante por trás da oferta: prostrar-se em adoração 
 
   3.2 – Deus  : O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti de que te 
                         - pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição; 
                           > escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência,'  
                               Para bom entendedor, a Palavra faz um discurso em poucas palavras #  
 
    3.3  Resta a  sua  decisão: que tipo de líder você pretende ser ?  
 
1-  Analise  seus reais motivos para agir como tem agido  
 
2- Vá ao Senhor :  1-   confesse motivos escusos  ou com segundas intenções  
                              2-  pergunte ao Senhor qual o plano dEle para você e a situação 
                              3-  peça  estratégias corretas, justas e adequadas  
3- Informe-se  
     mesmo que vc seja um líder  nato, precisa desenvolver a habilidade recebida de Deus   
     Conhecer e aplicar princípios para   
                               1-  motivar as pessoas a darem o melhor de si  
                               2- cumprir  o  propósito do Senhor  
                               3-  entender que é apenas servo sob a liderança de Deus,  Mt 8.9  
 
Ler / reler autoridade  ‘Autoridade Espiritual’ é estar sob autoridade.  
Fim 05 
 

 06  RESOLVER QUESTÕES  
 
 Resolver questões pode ser uma guerra! Líderes vivem tendo de resolver questões e, o modo 
como vc lida com a situação e as pessoas determina o sucesso ou fracasso do empreendimento 
  
Há estratégias simples para vencer ‘numa boa’ esta 'luta' com liderados e também com  cônjuge, 
filhos adolescentes, na igreja ou no escritório  CONFIRA :  COMO FALAR... a fim de resolver 
numa boa   questões com qualquer pessoa.  
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Livros sobre relacionamentos conjugais saudáveis e duradouros, mostram  princípios que, 
havendo empenho em praticá-los, constata-se servirem a qualquer relacionamento  
 
Tratamos sobre  resolver assuntos sérios que se delongam e precisam de preparo prévio 
 Depois que os  princípios forem apreendidos verá servirem para o cotidiano com igual eficácia 
 

Primeiro:  trate com seus sentimentos : nada entristecendo o Espírito Santo  Ef 4.30-32 
                    ‘Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, má intenção’  
                     antes (sim)  é prioridade : 
                                 sede benignos ( não maus) _ misericordiosos( não críticos)  
                                 - perdoadores ( não ressentidos) como Deus vos perdoou em Cristo ‘  
 
2º  depois, trate com Deus :  
              2.1   ore a Palavra, ore os Salmos um por dia da semana  
                       Salmo 9  ( 2ª)  18  (3ªf)  27 ( 4ª)  31 ( 5ª ) 46  (6ª) 118 (sáb) 35  (dom)  
                      # No livro de Rute, mostra estratégia para resolver situação crítica:  ameaçados de   
                      morte até à extinção do povo judeu, escolhida a única pessoa que poderia intervir  
                       com eficácia : a rainha, a primeira coisa que fizerem foi orar e jejuar. Depois...  
                                              #  bem, precisa fazer resumo do livro e não cabe aqui. 
 
              2.2   Louve a Deus ,  Sl 31.19-20 cada dia  
 
             2.3   peça sabedoria, com fé  : Tg 1.6-7 
                    Saiba como é a sabedoria do alto:  primeiramente,pura, depois pacífica, moderada,     
                    tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos,  sem parcialidade, e sem hipocrisia. 
                              # veja  se  vc  costuma agir com sabedoria .Note/anote  seu agir e motivos  
 
3º.  trate com a pessoa : chame- a  ‘numa boa’,em particular,  converse de igual para igual:  
    -  faça-a sentar-se ao seu lado Seu corpo fala: cuidado com sua postura e tom de voz  
         -  Estar ‘desarmada’ é a melhor forma de ‘desarmar ‘ a pessoa  
 

        3.1     nunca diga ‘ porque  VOCÊ...’ _  
                  i )    começar a frase com   – Você ...  encerra a conversa antes de começar               
                  ii)    sentindo-se atacada, a pessoa não vai lhe dar ouvidos ... 
                  iii)   vai ficar imaginando argumentos para  revidar o ataque  
 
      3.2  trate da situação : - Há uma situação que precisa ser resolvida  
 
                i )  exponha a situação ...Acontece isso...assim... E assim...  
                ii)  seja positivo:  mostre a necessidade e inclua-se na solução :  
                                             - ‘Precisamos fazer com que...  
                iii) dê os motivos:  ‘... pois  é melhor fazer  assim ...e assim... 
                                                    Por esse... esse... e esse... motivos  
 
        3.3  traga a pessoa para o  seu  lado:  - ‘Juntos, será bom para os dois...’ 
                                                     - Precisamos achar um jeito de resolver isso...  
                   > Jogue a ‘batata quente’ nas mãos do outro : ...  

                                              -  ‘Como você resolveria isso...?  
             > Enfim, deixe a conversa ‘de molho’: - Pense até amanhã... 
                                                                              - Depois conversamos... 
 
Enfim:  Escreva, reescreva o que quer dizer, pese as palavras...  
              -  não é para ler, mas para você saber o que vai dizer, e como dizer  
                 - pode fazer listinha de palavras- chave e deixar à vista, como lembrete  
                   -  e olhar discretamente, durante a conversa ...  –x-  

Ser cristão é viver como cristão em toda e qualquer situação:  
         ‘busque a paz e empenhe-se por alcançá-la’ 1Pe 3.11 
Fim 06 
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07  PASTOR DE ANTIGAMENTE, já não se fazem mais ... 
From    Pr. Lourenço S. Rega:_ Já não se fazem pastores como antigamente  
                Diretor da Faculdade Teológica Batista  
              Pastorear é ter sede pela convivência; é cultivar relacionamentos;  
               - é interessar-se por saber como está cada ovelha'.   
 
Depois de 30 anos de ministério trabalhando em igrejas locais e numa grande denominação 
brasileira, mais 32 anos no exercício do magistério teológico, tenho refletido sobre o que membros e 
líderes de muitas igrejas dizem a respeito da atuação pastoral. 
E fico cada vez mais perplexo com o que presencio. Hoje, muitas ovelhas procuram ficar distantes de 
seu pastor por acreditarem que, ao se aproximarem do ministro, vão ouvir algum sermão ou receber 
uma tarefa. Aí, concluem que pastor só serve para 

(1) dar bronca ou  
(2) se aproveitar de mão de obra útil e barata ☺ grátis ! _ disponível nas igrejas –  
     _ e ainda ‘pagam a conta’ no fim do mês, dando o seu dízimo. 
(3) ☺ Narcisistas, cheios de si, são o centro de seu mundo, o que afasta’ _ as ovelhas cansadas das 
elogiosas menções ao seu próprio nome sem qualquer vermelhidão na face.  
       ☺ explícitas ou implícitas em tudo o que faz / diz ... !  
(4) há ainda o pastor que , em vez de pastorear, cuidar do rebanho, acaba como que um 
      verdadeiro gerente da congregação. Ele agenda eventos, determina prioridades e supervisiona   
      todas as atividades do rebanho, como um verdadeiro executivo dos púlpitos. O controle é tão  
      grande, e muitas vezes exercido com mão de ferro, que o que chamam “obra de Deus” passa a  
      ser mais importante que o próprio Deus. Para estes, o cristianismo deixou de ser vida, para ser  
      apenas trabalho maçante. 
 
(5) Muitos acabam agindo como despachantes do Senhor. Há pastores e líderes que acreditam  
      piamente que apenas a sua oração é que tem acesso livre e desimpedido a Deus. Assim,  
       tendem a transformar suas ovelhas em servos do ministério,  
        > em vez de levá-las a depender de Deus.  
(6) E o que dizer dos pastores “showmen”, que tranformam o culto em espetáculo? Para estes,  
     minúcias como a data de aniversário ou o problema familiar de um determinado fiel passam em   
     brancas nuvens. Só se lembram da ovelha quando a vêem no culto. 
 
Todavia, ser pastor é muito, muito mais do que isso.  
(7) Pastorear é ter sede pela convivência; é cultivar relacionamentos; é interessar-se por saber  
       como está cada ovelha – quais são seus dilemas, suas ansiedades, suas angústias e até  
       mesmo suas falhas, para poder ajudá-la no aperfeiçoamento de vida. Ser pastor... 
       -   é acordar de madrugada para orar pelos membros da congregação, por suas famílias.  
      -   é depender de Deus para conseguir levar a sobrecarga do ministério,  
      -   é partilhar suas atividades com um grupo de discipuladores. 
 
E ... já não se fazem pastores como antigamente... 
 
Autor: Lourenço Stelio Rega, é teólogo, educador e escritor. 
Fonte: http://www.crentesdebereia.com/2008/06/j-no-se-fazem-pastores-como-antigamente.html 
 Fim 07  

  08  TESTE DE LIDERANÇA 
 

QUEM VAI DAR CONTINUIDADE AO SEU TRABALHO ? 
 
ESTÁ INVESTINDO NA FORMAÇAO DE 'SANGUE NOVO'?  
 
Lide com seus filhos como a extensão de sua vida :  
 > ensine e incentive-os a se superarem em vez de...#  a diretriz de Deus aos pais é Dt 6.5-9   
       #  ensine princípios da Palavra para o filho aprender a fazer escolhas consequentes 
 
1- competir com eles, querendo mostrar que vc é sempre O melhor  
2- omitir-se, deixando que 'a vida ensina ...'  
3- ser pai que ‘abandona’ a família, mesmo que de 'corpo' presente  
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MANÁ DA SEGUNDA http://www.cbmc.org.br 
http://www.facebook.com/CBMCBRASIL 
https://soundcloud.com/cbmcbrasil 
8 de julho de 2013 Quinze anos servindo as comunidades empresarial e profissional  

O Teste de Liderança: Próxima Geração Por Robert Tamasy  
 
Se perguntássemos a 100 executivos quais são as características de um bom líder, certamente 
eles dariam 100 diferentes respostas. Contudo, quando se fala em deixar uma herança duradoura, 
a marca dos grandes líderes é determinada por aquilo que permanece depois que eles saem de 
cena.  
Líderes determinados e decididos a serem bem-sucedidos são capazes de “fazer as coisas 
acontecerem”, desejosos de transformar sua visão e sonhos em realidade. Entretanto, 
a melhor forma de avaliar líderes é depois que se vão: sua eficiência em liderar aqueles sob seu 
comando se revela pelo que permanece.  
Em seu excelente livro, “Good to Great' (Empresas Feitas Para Vencer), Jim Collins afirma que 
grandes líderes “desejam que suas empresas alcancem ainda mais êxito na próxima 
geração, despreocupados diante da ideia de que a maioria das pessoas sequer saberá que a raiz 
desse sucesso está em seus esforços originais”.  
Collins também descreveu líderes “nem tão grandes assim”: “...Preocupados com sua 
própria reputação de grandeza (eles) frequentemente falham na tentativa de preparar a 
organização para ser bem-sucedida na próxima geração.  
Afinal de contas, quer testamento melhor de sua própria grandeza,  
do que tudo desmoronar depois que você partir?” 
É interessante observar como a partida de dois ícones da liderança empresarial afetou as 
empresas de ponta que fundaram. Steve Jobs, cofundador da Apple Inc. morreu em outubro de 
2011. Sua visão, criatividade e magnetismo pessoal construíram a Apple, levando-a a ser a mais 
inovadora empresa de seu tempo. Quando Jobs se afastou da Apple no final dos anos 80, a 
empresa cambaleou até que ele reassumiu anos mais tarde. Desde sua morte, a Apple tem 
enfrentado dificuldades e especialistas imaginam se ela voltará a ter a mesma estatura que 
desfrutou sob a direção de Jobs. Será que ela acabará sendo “ainda a mais bem-sucedida na 
próxima geração”? Isso não tem o intuito de diminuir as realizações de Jobs, mas nem todos os 
líderes exercem impacto de longo alcance.  
Em 1982 a mente visionária de Al Neuharth gerou o USA Today, primeiro jornal americano de 
âmbito nacional. O tempo confirmou que havia um mercado pronto para ele e Neuharth tirou 
proveito da tecnologia emergente para facilitar a publicação do jornal de costa a costa. Quando 
morreu meses atrás, aos 89 anos de idade, seu legado estava preparado. Depois que seu 
envolvimento diário cessou, o USA Today firmou-se como instituição de mídia e 
comunicações, preenchendo a descrição de “próxima geração mais bem-sucedida”.  
A Bíblia apresenta inúmeros exemplos da ideia de “próxima geração”. Moisés passou o cajado a 
Josué, e Elias literalmente passou o manto a Eliseu. O maior exemplo foi Jesus Cristo que confiou 
Sua missão a um pequeno número de discípulos.  
Hoje incontáveis milhões de pessoas se tornaram Seus fieis seguidores.  
Provérbios 29.18 diz: “Onde não há revelação divina, o povo se desvia; mas como é feliz quem 
obedece à lei!” Jesus deu a Seus seguidores uma visão simples: “Portanto, vão e façam discípulos 
de todas as nações... ensinando-os a obedecer a tudo o que Eu lhes ordenei...” (Mateus 28:19-
20). Nitidamente eles foram fieis à sua vocação,  
visto que o sucesso de sua missão hoje se estende a incontáveis gerações. 
 
No seu trabalho, (no seu modo de trabalhar e gerenceiar seu negócio ou ministério )  
há líderes lançando e delineando visões a serem abraçadas pelas gerações vindouras? 
 
Próxima semana tem mais! Robert J. Tamasy, vice-presidente de comunicações da Leaders 
Legacy, corporação beneficente com sede em Atlanta. Geórgia, USA. Com mais de 30 anos de 
trabalho como jornalista, é co-autor e editor de nove livros. Tradução de Mércia Padovani. 
Revisão e adaptação de J. Sergio Fortes (fortes.sergio@gmail.com) 
 
Questões Para Reflexão ou Discussão  
 
1. Que traços você considera eficientes em um líder? 
2. Você concorda que a verdadeira medida para o sucesso de um líder está no que permanece 
depois que ele não mais ocupa esse posto?  
3. Você já viveu a experiência de ver uma empresa depender tanto de seu líder que sua partida 
tenha afetado de forma negativa o futuro da empresa?  
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4. Por que, em sua opinião, mesmo depois de mais de 2.000 anos da morte e ressurreição de 
Jesus Cristo, o cristianismo não dá sinais de enfraquecimento?  
Desejando considerar outras passagens da Bíblia relacionadas com o tema, sugerimos: 2Reis 2.1-
15; Mateus 28.16-20; Lucas 24.36-49; João 20.19-29; 2Timóteo 2.2.  
 
Robert J. Tamasy, vice-presidente de comunicações da Leaders Legacy, corporação beneficente 
com sede em Atlanta. Geórgia, USA. Com mais de 30 anos de trabalho como jornalista, é co-autor 
e editor de nove livros. Tradução de Mércia Padovani. Revisão e adaptação de J. Sergio Fortes 
(fortes.sergio@gmail.com)  
MANÁ DA SEGUNDA® é uma reflexão semanal do CBMC - Conectando 'Business' e Mercado 
a Cristo, organização mundial, sem fins lucrativos e vínculo religioso, fundada em 1930, com o 
propósito de compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com a comunidade profissional e 
empresarial. © 2013 - DIREITOS RESERVADOS PARA CBMC BRASIL - liong@cbmc.org.br -
Desejável distribuição gratuita na íntegra. Reprodução requer prévia autorização. Disponível 
também em alemão, espanhol, inglês, italiano e japonês.  
Somos contra o SPAM na rede e em favor do direito à privacidade. Esta mensagem não é 
considerada SPAM, pois o remetente está identificado, o conteúdo claramente descrito e com a 
opção de exclusão de seu e-mail. Para exclusão do seu nome de nossa lista de mailing , por favor, 
envie um email para quem lhe enviou o MANÁ escrevendo 'REMOVER DO MANÁ' no campo de 
assunto. 
 
Fim 08  
 

09     LIDERANÇA ALERTA ÀS TATICAS DO INIMIGO  @             

09 Liderança precisa estar alertada e sobre as táticas de ataque do inimigo  

 
Atrapalhando a obra de Deus –Ne BATALHA ESPIRITUAL  
 
Situando a história no tempo: 
- Judeus voltam da Babilônia para Jerusalém 1a leva em 536 aC 
- Reedificação do templo: 536, cessa até 520aC, termina em 516aC  

- Profetas: # Ageu e Zacarias 
- Ester, judia, torna-se rainha, 478aC, livra judeus do massacre, 473aC 
- Xerexes morre 13 anos após o casamento e 8 anos após o livramento  
- Sob Artaxerxes I ( 465-625aC) *enteado de Ester 
- Esdras em 457aC sai da Babilônia para Jerusalém, 2a leva, Ed cap 7 
- Após 13 anos, Neemias em 444aC , reconstrói o muro de Jerusalém 
Cap 1 No 20o ano de Artaxerxes Ne 1.1, 11 e 2.1, 6,  

Neemias, copeiro do rei, cargo de confiança: honra e boa remuneração  
Cap 2 A - Orou 4 meses até...surgir ocasião de fazer o pedido ao rei 2.1, 4  

- Deixa a corte, nomeado pelo rei como Governador 2.7-9 5.14 
Sit - Esdras fôra para instruir na Lei os que voltaram do cativeiro;  

- Neemias vai para estruturá-los políticamente  
mesmo após 100 anos ainda estavam desestruturados, sem muros 

- Neemias evidencia liderança equilibrada: 
1- espiritual, entremeada a 2- firmeza e bom senso  
3-humildade / 4- submissão às autoridades legais 2.5-6, 13.6. 

esta “rainha” ... seria Ester ? Ed 2.5  
Enfocam-se: princípios ( P) de batalha espiritual (BAT) e de liderança ( Lid )  
Sublinhá-los em cores diferentes e / ou siglas às margens; ex: Bat / Lid  

P comum : oração cap 1, 2.4  
Lid “cartas aos governadores” 2.7, 9 e Material de construção 2.8  
BAT Reação dos inimigos: grande desagrado, zombam, intimidam 2.10, 19 
Lid -Não vem apregoando suas intenções 2.11-16 
-Sozinho, vai 1o ver o estado das coisas. Evidencia a situação 2.17 
-O motivo da ação proposta = motivação.Testemunha do Senhor, 
-Propõem irem juntos. 2.18 Coloca-se sob a autoridade de Deus, 2.20 
-Sendo eles apenas servos. Rejeita com firmeza a intromissão inimiga 
-Isto posto, imediatamente começam a edificar. 3.1  
-Consagram ao Senhor as etapas vencidas  
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Grifar “ao seu lado” 3. 2,4, 5,7-10, 12, 14-15, 17-18, 20-25, 27-32 
Obs: Dá para perceber a importância e a necessidade do trabalho conjunto, unânime ? 

 
 

15 / 09 Neemias 4 e 6 Mais detalhes sobre Esdras 3  
Lid sempre há: 1_ os que se recusam a colaborar 3.5,  

2- os que participam em família: “ele e suas filhas”v12,  
3- os que não podem se afastar de suas casas v23, 28, 30  

Cap 4 BAT: avanço da obra do Senhor sempre provoca a ira do inimigo 4.1  
Tática 1 Escarnecer ante os outros, “destruir” = vai cair 4.2-3 

Neemias ora e continua a obra 4.4-6 ( ainda animados)  
Tática 2 Muita ira, fazem alianças, propõem desviar o intento 4.8-9 

Neemias ora e vigia / 1o efeito negativo= desânimo 4.10 
Tática 3 Ataque sorrateiro 4.11, dez vezes avisados 4.12 
O inimigo, desmascarado pelo Senhor, aquieta-se 4.15 a  

Neemias: vigilância + trabalho em família + prontidão para a luta,  
����“não temas” 4. 13-14, 15c , 16-23 
- Animados pela ação de Deus, voltam ao trabalho 4. 15 
- Organizados, sabem que a vitória vem do Senhor 4. 20 

Cap 5 Problema social, 5.14, parece ter ocorrido depois da construção dos muros  
será visto com cap 13  
Cap 6 Tática 4 Associar-se para prejudicar, tirar da obra 6.1-2 
Neemias: _ “Estou ocupado, não tenho tempo” 6.3 

Tática 5 Insistência respondida com persistência 6.4 
Tática 6 Insistência afrontosa e difamatória para intimidar 6.5-7 

Neemias manda dizer (não vai) expõem os fatos mentirosos 6. 8 
Tática 7 Todos = ação conjunta, procuram atemorizar 6.9 

Semeiam palavras negativas sobre o trabalho 
Neemias clama a Deus 6.9c 

Tática 8 Ataque pessoal de gente próxima, com “boa intenção” 6.10 
Neemias vê o princípio mais amplo, espiritual, que envolve o ataque 6.11-14 
Discernimento espiritual + consciência de si + oração 
= Obra concluída em tempo recorde  
Resultado: Atemorizado, o inimigo reconhece a mão do Senhor 6.16 
Tática 9 fofocas e bajulação, 6. 17-19 
Tática 10 casamento misto 13. 4 e 28  
Liderar não é mandar; é levar a obra avante através de todos os ataques, até o fim.  

 

 
 

Neemias 7 -- 9 
 

Cap 7 Lid Terminada a obra, dedicação dos muros 7.1, 12.27-47 + 13.1-3 
1- Nomeia responsáveis e 2-Normatiza o uso 7.1-3 

Vê a necessidade seguinte : povoar a cidade 7.4,  
Solução sob a liderança do Senhor 7. 5 

às vezes, a solução vem através de táticas indiretas. 7.6 – 72com 12.1-26  
alistar todo o povo que veio desde o início, parece perda de tempo! 
levanta-se ofertas = verificam-se recursos financeiros disponíveis 

Afinal, “habitaram nas suas cidades“ : distribuição adequada 7.73 
Cap 8 Agora, é tempo de obedecer, cultuando ao Senhor  
Liderança espiritual: A_ Ordem no culto  
1-Cada qual em sua função _ 2- ESDRAS lê a Lei 8.2-6  
3- Adequado à necessidade do povo Levitas ensinam a Lei, explicando seu sentido, pela dificuldade 
de entenderem o hebraico antigo, degenerado em aramaico durante o cativeiro 8.7-8 
Púlpito +ouvir a Lei em pé 8.5 ☺ Virá daí o nosso costume ? 8.6  
Amén’s, levantar as mãos, adorar com rosto em terra :☺ por que não?  

Efeito de ouvir a Lei = quebrantamento 8.9  
P “a alegria do Senhor é a nossa força” 8.10 

6- Os líderes, também, atentos à Lei, 8.13-14 
Publicam = tornar público os requisitos da festa dos tabernáculos  
O povo age conforme o modelo das Escrituras. 8.16-17 

(o que não era feito desde os dias de Josué ! ) 
9- Leram a Lei de dia em dia e fizeram conforme o rito, 8.18 
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Cap 9 B) Acertando o passo com Deus  
- No íntimo: Arrependimento, separação, confissão  
- No exterior: lê a Palavra,confessa, adora 

Olham para o Senhor (“amarelar”: és, Tu, o no do versículo) 
Erro 9.16-17 a, 18, 26 ( Conseqüência (~ ) 9.27 ) 28-29 a, 30b, 34-35  
SIT Na época = 9.36-38 ) 
P “mandamentos e juízos_ o homem que os cumprir, viverá” 9.29 

Obs: A Graça não aboliu o princípio da obediência aos princípios da Palavra 

 
17 / 09 Neemias 10 -- 12 

 
SIT “fizemos um firme concerto” 9.38  

Cap 10 -Introduz a lista dos nomes e os termos do concerto  
P O pacto com Deus é pessoal , é para os que se separam 10.1-28 
Obs: Sublinhar os termos do pacto que consta em 10.29-39 
Ex: “firmemente aderiram que andariam na lei de Deus” 10.29 
“não dar filhas e nem tomar filhas deles” 10.30 

Cap 11 Relação dos que habitaram em Jerusalém :em 7.73 colocar cap 11 e vice versa  
SIT Sortearam um a cada dez para morar em Jerusalém 11.1 

Cap 12 Sacerdotes que vieram para Jerusalém com Zorobabel 12.1-26 
“genealogias” 12.1-26 ( referências recíprocas) com 7. 5: é importante !  

☺ Dá início à linha sucessória dos sacerdotes que governarão Jerusalém no tempo entre os 
testamentos. Jesua� Joiaquim� Eliasibe� Joiada� Jadua 12.10-11 

SIT São estabelecidos os levitas 12.24 
- A Festa da dedicação dos muros 12.27-43  

anotar em 7.1���� 12.27-47 e vice versa  
- “No mesmo dia”, é definido o ministério no Templo 12.44 

Cap 13 - “Naquele dia leu-se que” não entram na congregação de Deus:  
- Amonitas e moabitas, Motivo 13.2  

SIT “Apartaram de Israel toda a mistura” 13.3  
(P) separação  

 
18 / 09 Neemias 5 e 13 

 
Neemias remove diversos abusos: cap 5 e 13  

Cap 5 Clamor dos pobres contra os ricos cap 5 
SIT Escassez de alimentos exorbitava os preços .5.2 

A) Para sobreviverem, os pobres: 1- empenharam suas terras 5.3 
2-Emprestaram dinheiro (a juros) para pagar impostos ao rei, 5.4  
☺ na Lei dizia para não emprestar dinheiro a juros aos conterrâneos 

Autônoma em sua administração, Judá ainda precisavam pagar tributo à Pérsia  
Por não poderem pagar, 1-haviam perdido as terras 5.5  
algumas filhas foram feitas servas.  
Lid Aos ricos, repreensão de Neemias 5.6-9 

Solução 1- deixar tal ganho, prática comum entre eles 5.10-11 
Restituir-lhes os bens = prática do ano do jubileu  

Fazendo contas: Haviam voltado em 536aC, estavam em 432aC ( 444aC + 12 anos )  
Em 436aC já completara o 2o ano do jubileu (2 X 50 anos) que eles não haviam observado  
Obs: “sacudir o regaço” 5.13 = eximir-se de envolvimento com a situação 
Data: Desde o ano 20 até o ano 32 (de Artaxerxes I) são 12 anos 5.14  
A Neemias faz retrospectiva de sua atitude desinteressada: 
não recebeu nem o que lhe era devido pelo cargo de Governador 

2-ainda alimentava muita gente às suas próprias custas.  
3- O faz oração 5.13- 19 

Cap 13 Tem início no verso 4 pois 13.1-3 é continuação da idéia de 12.47 
SIT 1 Após 12 anos, Neemias vai buscar nova licença com o rei 13.6 

Líder ausente, ‘ratos dançam’ :- 2.10,19 4.3,7 6.1,12,14,17,19 
SIT 2 Eliasibe, sacerdote a) aparentado com Tobias, inimigo dos judeus 

Separa um quarto para ele, no templo, 13.5  
Lid Neemias dBATeja-o 13.7-9 

SIT 3 Levitas, desamparados, abandonam o Templo. 13. 10-13  
Lid restaura levitas. 
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Lid Acaba com trabalho aos sábados 13. 15- 22 e 14 = oração O  
Acaba com casamentos com gentias 13.23-27  
Afugenta filho de Joiada: a) não quer se separar da BATosa (?) 13.28 
faz templo no monte Gerizim em Samaria 

SIT “alimpei-os” / Cargos são designados 13.30- 31 e 29 a _ oração O  
Com Neemias, termina a narração da HISTÓRIA no VELHO TESTAMENTO  
Com a mensagem do Profeta # Malaquias _ último profeta do Velho Testamento 

termina a revelação de Deus ao Seu povo, no Velho Testamento  
Após 400 anos de silêncio: Deus anuncia o nascimento de João em Lc 1.13 #  
 
FIM 09  
 

10   LIDERANÇA   NATA  
'Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão; quando ouviram isso seus irmãos 

e toda a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele.' (1 Samuel 22:1 ARA) 

Um líder é uma pessoa que tem algo diferente em si mesmo, algo que não é fácil de explicar nem 
de copiar. Davi se refugiou, fugiu, se escondeu numa caverna. Não panfletou na esquina, não 
divulgou, não fez propaganda, estava foragido. Ainda assim foi reconhecido como líder e muitos o 
seguiram, tanto que nos próximos versículos vemos algumas centenas de homens se juntando a 
ele. Certamente não eram os nobres da sociedade, mas ali estavam e o seguiram, 
voluntariamente. 
Isso talvez seja algo que mereceria mais de nossa atenção, pois temos visto e ouvido tantos que 
lideram pela força, pela imposição, pela autoridade delegada ( por estratégias de manipulação....) 
e não pelo carisma ( muito menos pelo chamado e envio do Senhor) , pela liderança inata. No 
seio da igreja local despertam líderes diariamente, alguns que prosperarão e outros que serão 
sufocados ao longo do tempo. Imagine se nós tivéssemos mais discernimento e mais motivação 
para treinar estes líderes e fazer deles os influenciadores da nossa geração, o impacto que isso 
traria. 
Mas, o que mais chama a minha atenção nesse episódio é o fato de que Davi era, sim, um homem 
comum, cheio de erros e pecados, cheio de limitações, como eu e você. Mesmo assim ele tinha 
essa característica de atrair para si liderados, com certa naturalidade.  
Isso me ensina diretamente duas coisas: primeiro, não sãos as qualidades de um homem que 
atraem seguidores, do contrário Davi jamais teria um time de futebol. Segundo, nós é que 
decidimos o uso que damos para o carisma que temos, seja para amontoar gente ou para tirar 
proveito pessoal disso. 
Que isso nos ajude a discernir os verdadeiros líderes, a liderar com excelência sem se vangloriar 
disso, e também a servir a Deus com o que temos, afinal foi Ele que nos deu.  
Davi com todos os defeitos que tinha fez coisas grandiosas para Deus. 
 
'Pai, muito obrigado porque a Bíblia me mostra que é possível fazer tantas coisas boas mesmo 
sendo tão limitado. Ajuda-me a servir a Ti e a Teu povo de maneira justa e correta.'  
Mário Fernandez 
Deixe o seu comentário no site: http://www.ichtus.com.br/dev/2012/07/24/lideranca/ 

FIM 10  

 11   O PODER DA PERSISTÊNCIA 

            LIDERANÇA _ Por Robert Tamasy (MANÁ  
O que você considera o principal requisito para obter sucesso profissional? 
Seria o talento? A formação? O treinamento? Sorte?  
Cada um desses elementos pode ser fator decisivo no sucesso profissional, 
mas existe outro mais importante - a persistência.  
Richard M. DeVos Sr., cofundador da Amway Corporation e dono da Associação Nacional 
de Basquetebol , Orlando Magic, ofereceu esta perspectiva: 'Se tivesse que escolher uma 
qualidade, uma característica pessoal mais relacionada com sucesso, em 
qualquer área, eu escolheria a persistência. Determinação. Vontade de resistir até o fim, ser 
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derrubado 70 vezes e levantar do chão dizendo: 'Aqui vai a tentativa número 71!''  
Parece que DeVos tem um bom argumento. Se pensarmos nas pessoas que 
alcançaram os mais altos graus de realização, seja qual for a área, descobriremos 
que a maioria não alcançou sucesso da noite para o dia, mas atingiu seus objetivos através 
do trabalho árduo e da decisão de jamais aceitar o fracasso como veredito final. Ao ler 
biografias de pessoas famosas, descobrimos que elas usaram as adversidades como 
motivação para prossegui tentando e não como desculpa para desistir. 
Tenho um amigo que venceu grandes desvantagens na infância e juventude para 
forjar uma carreira muito bem-sucedida como empreendedor e executivo de 
vendas. Apesar da educação limitada e da falta de treinamento, ele iniciou 
um programa rigoroso de auto desenvolvimento, não se importando com os 
zombadores que insistiam em dizer que ele estava fadado ao fracasso. 
Persistência, mesmo na adversidade foi sua companheira mais constante. 
A Bíblia tem muito a dizer sobre persistência e sua prima chegada,perseverança: 
 
1- Persistência edifica o caráter. Assim como exercícios persistentes 
fortalecem e tonificam os músculos, persistência diante dos desafios e 
obstáculos diários edificam o caráter e a força interior. '...Mas também nos 
gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz 
perseverança; a perseverança, um caráter aprovado; e o caráter aprovado, 
esperança. E a esperança não nos decepciona...' (Romanos 5.3-5). 
2- Persistência produz alegria. Manter o curso, recusar-se a desistir e depois 
colher os frutos do trabalho árduo e da determinação, proporcionam senso de 
júbilo e realização que não podem ser alcançados de outra maneira. 'Meus 
irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas 
provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a 
perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e 
íntegros, sem lhes faltar coisa alguma' (Tiago 1.2-4).  
3- Persistência reforça o propósito. Quando concentramos o foco em objetivos 
específicos, em uma missão claramente definida, isso nos ajuda a perseverar 
apesar do desânimo e decepções. Como DeVos afirmou, podemos ser derrubados 
70 vezes e levantarmo-nos novamente. 'Irmãos, não penso que eu mesmo já o 
tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficaram 
para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim 
de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus' (Filipenses 
3.13-14).  
Extraído: http://www.cbmc.org.br/blog/2013/06/09/o-poder-da-persistencia/ Fim 11    

12    CAVALO DE TRÓIA 
 Este artigo está no Blog e o linque é este: http://prpedroluis.blogspot.com.br/2010/12/o-
suicidio-do-pastor-e-o-cavalo-de.html 
 

O suicídio do pastor e o cavalo de tróia  

 
Um comentário mordaz e irônico comum nos anos 80: dizia-se que, no Brasil, não há necessidade de 
terremotos, nem vulcões, pois as catástrofes aqui vêm  através dos ministros da área econômica, 
uma alusão aos desastrosos pacotes que levou a nossa economia ao fundo do poço.  
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                      Os anos 80 foram considerados a década perdida. 
 Quanto a homens de Deus, eles  têm tombado no campo missionário brasileiro e não é por causa de 
perseguição externa. Não existe nenhum local no Brasil onde é proibido evangelizar. É verdade que 
há dificuldades em alcançar algumas tribos, por questões políticas e, ou conflito de percepções, com 
a FUNAI, e fatos isolados, residuais, que não merecem destaques algum, em regiões como o sertão 
nordestino, um preconceito ali, outro aqui. Por muitas décadas não se morre no Brasil por causa de 
perseguição clara ao evangelho, aliás, morreu-se pouco comparativamente a outras nações. Como 
explicar os fatos abaixo relacionados?  
1- Esposa de um pastor enforcou-se no sertão do Nordeste, o marido alegou tristeza profunda por  
    causa da distancia de casa (família) e falta de apoio dos irmãos: ausência de visitas e  
     telefonemas ou mesmo e-mail. 
2- No Nordeste jovem idealista enlouqueceu: Solteiro determinado a servir o Senhor com todas as    
    suas forças. Contribuiu em varias igrejas local, desde lavando banheiro, capinando mato, até  
    pregando a palavra de casa em casa ou em praça pública, expondo o filme Jesus nas pequenas  
    cidades e povoados do Sertão, ficou louco. Antes de surtar ele falava para alguns que não  
     entendia os defeitos, o egoísmo, a agressividade e a cobiça dos líderes por dinheiro e posição.  
     Ele desistiu de tentar entender entregou-se a insanidade. Hoje anda como um homem dos  
     tempos de Jesus (afirma ele), vestido com panos, sem tomar banho e tendo a estrutura das  
     igrejas atuais e seus líderes como Agentes da Escuridão tentando confundir o povo de Deus.  
3-  Ainda no Nordeste, missionária, frustrada, por causa do casamento destruído toma veneno de   
     rato. Os médicos não entendem como ela sobreviveu. Depois de ter voltado à ativa, no primeiro  
     dia em que foi a igreja, o pastor, de forma fria e direta, a  disciplinou por um ano, afastando-a de  
     sua função (motivo: pecou tentando suicídio).  
                     Antes e depois do ocorrido o seu líder nunca lhe fez visita. 
4-  No sudeste senhora evangelista, ganhou centenas de vidas para Jesus, enlouquece e, depois  
     de três anos enforca-se na cozinha de sua casa.  
5-  Jovem tenta suicídio, no Sul com veneno de rato, passa três dias na UTI e se recupera. Ela  
      alegou tristeza profunda e solidão. Produzia de forma especial para Cristo à frente do louvor da  
       igreja. 
6-  Centro Oeste - Brilhante pastor de uma grande cidade enforca-se. Homem de grande  
      capacidade executiva para o reino de Deus foi responsável direta e indiretamente por milhares  
      de vidas alcançadas pelo Evangelho. Entra em processo de depressão e, depois de alguns  
      anos o suicídio. É sabido que a depressão é considerada uma doença e pode ser causada por  
      problemas genéticos também.  
7- Centenas de líderes no Brasil estão no campo tomando remédio controlado, antidepressivos,  
      calmantes, psicotrópicos, dentre outros. Na maioria dos casos, sem problemas, antes da ida a  
      missão. Muitos já estão em hospitais psiquiátricos. 
O campo é guerra, o apoio é pífio ( desprezível) , é difícil encontrar-se ombro amigo  
 
Não que as igrejas sejam  omissas ou negligentes em sua grande maioria,  
 - mas, o que tenho constatado,  é  que ... 
1-  falta estrutura espiritual nos responsáveis por missões 
      Mesmo que queiram exercer a incumbência de apoiar de forma plena  os missionários.,não  
      amam o suficiente, não entendem a carência de quem está no campo. A  maioria dos   
      responsáveis por missões e plantação de igrejas nunca teve uma experiência de  
      campo, pelo menos a médio prazo.  
 
2-  Há os que,  estando extremamente carentes e necessitados, não pedem ajuda.  
       # Não entendemos também a complexidade da psiquê, das emoções humanas  
           -  Por que não pediram ajuda? ou __pediram ajuda e não foram entendidos nem acudidos   
 
3-  Muitos estão decepcionados com a falta de estrutura organizacional vigente no geral. 
Alguns mais maduros e humildes percebem que tanto eles (no campo) como os da base não têm a 
estrutura mínima para o avanço do Reino muito menos em enfrentar este obstáculo de cunho mental.  
 
Conheço vários que querem regressar do campo e voltarem às suas antigas  profissões 
Não estou falando de pessoas medrosas, negligentes,  
        - estamos falando de apaixonados por Jesus que podem dar a vida por Ele;   
Falo de estruturas frágeis que não apóiam como deveriam os seus enviados especiais   
 .Estou falando de uma tragédia, na qual temos perdido valores preciosos, 
    -  a maioria no auge da idade de produção para Cristo.  
       - A nossa maior luta no Brasil não é externa, é interna.  
 “Aceitamos o Cavalo de Tróia dado pelo gregos( o inimigo) ”  
 Aceitamos  a invasão do inimigo que adentra sorrateiramente pela omissão e indiferença   
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 Não há necessidade de inimigos externos. Ele já adentrou as muralhas e está nos destruindo.                         
pr Pedro Luís ( ver blog)  
 
Obs do site: 
 O individualismo tomou conta do mundo e entra nas igrejas: só interessa o que eu faço, se entra 
como vantagem no meu relatório de produtividade, se promove a minha imagem de pastor 
competente  esquecidos de que Jesus se ocupou com pessoas, fora da estrutura igrejal. 
          Os religiosos foram os que mais se opuseram a Jesus, bitolados com a forma,  
perderam a capacidade de ouvir Deus, tantas vozes (interesses) clamando em seus íntimos .  
 
Pessoalmente, sou meio reticente quanto aos casos citados: há muitos que estão sozinhos no front, 
resistindo heroicamente, glorificando a Deus, olhando só para Jesus, sendi fortalecidos pela graça  
Mas esses casos citados  servem de alerta aos líderes, responsáveis pelo envio de missionários 
            ( ou até mesmo pelo apoio aos que têm ministérios na própria igreja  )  
O Gabarito da Palavra nos é dado no caso do ataque de Amaleque, Ex 17  
enquanto Moisés, no monte , mantinha as mãos levantadas, Josué , à frente da batalha, 
prevalecia. Quando Moisés baixava as mãos, Amaleque prevalecia.Arão e Hur foram ajudar 
Moisés para que suas mãos permanecessem levantadas até à derrota do inimigo’  
 
      Que o Senhor avive a  Sua obra para voltar a viver nos moldes da Palavra, Hc 3.2 
      Que sejamos  nós,  os  intercessores que o Senhor busca,    Ez  22.30         –x- 

Fim da Rv liderança 

 

 


