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Nota introdutória     
:  O autor, líder conceituado, autor de vários livros, conta 
como Deus o ‘empurrou’ a uma liderança nos moldes de 
Jesus  > através de uma crise na igreja onde pastoreava,  
solucionada  pela direção de Deus bem específica, ao ler 
João 13  ‘lave os pés deles’ > os que lhe tinham dado um 
ultimato para  pedir demissão. Confirmada  pelo pregação 
de conceituado  conferencista que falava a líderes _ 
justamente  naquele meio tempo decisivo em que o autor 
buscava a orientação de Deus  para sua vida e ministério  
 

Cap 01   O que se ‘lê’ nas entrelinhas  
  
1- o ministério do autor foi provado e confirmado  através  

➢ de momentos de crise  de liderança  
2- o autor  tinha o hábito de buscar a  Deus em oração,  
   >     a fim de se submeter  à  Sua direção, 
3-  o autor estava alerta  ao testemunho do Espírito no seu   
     > espírito, bem como  às indicações das circunstâncias          
4- apesar de ter se afastado da liderança da igreja por 15 
dias, o autor não ficou parado : continuou com os projetos 
em andamento, foi à conferência agendada, e estava em 
constante comunhão com Deus no Espírito para dar o 
próximo passo de acordo com a vontade de Deus.  
   * Este capítulo ‘localizando’ as idéias expostas no 
livro no contexto da experiência pessoal do autor com 
Deus, é fundamental: sem tal ATITUDE como pano de 
fundo, todo o conhecimento adicional, da Bíblia ou 
específicos,  serão mera letra morta      
 

Cap 02 
Modelo de Jesus para liderança servil_  pg 21  
- pôr de lado todos os  modelos da liderança do mundo. 
- Jesus personificou liderança como serviço aos seus 
liderados _ AGIU de modo coerente com Seus ensinos    
         - com vistas  à vontade do Pai,  
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- que cumpriu a cada momento de Sua vida:        
- viveu de acordo com Sua visão  e missão  

*Missão: ser o Messias, ungido por Deus, Servo sofredor  
              Propósito e direção:  determina onde chega 

>  Servir aos propósitos do  Pai  para Ele   
 

   ‘desci do céu ,não para fazer a Minha própria vontade,  
            e sim a vontade daquele que me enviou’  João 6.38 
 

*Jesus declara Sua missão: ‘ Me ungiu’ 
 Is 61.1-2  Lc 4,18-19 

>‘Não veio para ser servido, mas para servir,  
> dar sua vida  Mc 10.45   

             > veio buscar e salvar o perdido, Lc 19.11 
 

*Jesus dava uma idéia de como as coisas seriam... 
- quando a missão estivesse completa, Mt 13 e 25  Lc 15   
 
&Resumo de João 13.1-3 
 

Sete princípios para liderar como Jesus  
1- humilhar-se, permitiu que Deus O exaltasse. 
2- Obedeceu á vontade do Pai  :  não almejou posição 
3- Definiu grandeza como ser servo: o 1º. é o que serve! 
4- Arriscou-se a servir (agiu) por saber SER Filho de Deus   
5- Deixou seu lugar  
           - para atender às necessidades dos outros 
6-Compartilhou responsabilidade e autoridade c/ liderados 
7-Formou uma equipe: fez dos discípulos> discipuladores  
 

Precisa: experimentar Lc 4.8-11( lugar principal à mesa)  
- Deixar de pensar : 

➢ que a posição faz  você melhor do que os outros 
➢ de  agarrar-se às vantagens que a posição dá 
➢ de se ACHAR  

- Tomar seu lugar para aprender  que:  
➢ serviço (não posição) é a meta  de tal líder 

 

Toalha e bacia de lavar 
➢ talentos são dados para servir: dom é avental...  
➢ servir de boa vontade a Deus e ao próximo 
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➢ habilitar para instruir os que irão instruir ... 
➢ começa  com parceria: indo junto ... 

*Urge deixar conceitos próprios sobre liderança e  
➢ seguir o exemplo de Jesus 

isso é ser líder cristão.   
  

*Hoje, até o mundo adota tal  modelo de liderança 
*Mudou o centro para caráter, ao invés de personalidade    
*Até o mundo não aceita mais líderes manipuladores que  

➢ usam liderados para atingir os próprios fins, mas 
➢ querem líderes que os levem  

o onde eles precisam chegar   

 
Cap  03 COMO LIDERAR, SERVINDO_  pg 29  
 

*O elo que une o líder ao serviço é a paixão pela missão.  
E o que une  líder e liderados  é a mesmo visão/ missão. 

➢  Líder-servo é servo da  missão, e  
➢ lidera servindo os que estão em missão com ele. 

- Faz o que precisa: ensina, mostra, dá condições, motiva...   
- Para que o outro esteja em condições de ensinar outros. 
- Olhar para objetivo comum tira os olhos de si mesmo 
        Em vez de  visar só seus próprios interesses.   
 
*Paixão é a variável crítica  pg 30 
      > Paixão pela missão faz 

- recrutar  outros para irem com ele  
   - servir os que vão com ele,preparando-os para a missão 

- dá visão, direção, correção e recursos adequados  
 

*Como se faz um líder servo 
1- missão revelada por Deus conquista a pessoa, 
2- tem idéia do que Deus quer dele 
3- passa a visão a outros 
4- prepara outros para dar continuidade à missão 
5- os discípulos se tornam novos discipuladores    
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*Quatro conceitos chave: 
> missão_ visão _ preparo _ equipe 
1- Deus me chamou para.... 
2- Completar a missão  leva a ..................... 
3- Preparar é  habilitar  
4- Formar equipes é passar o bastão 

 

*Coração de servo é essencial pois permite Deus operar: 
>revela seus planos,  dá  Suas diretrizes e estratégias e capacita   
>não há lugar para interesses próprios 
   ( tirar xerox _ pg 34  liderança natural X espiritual ) 
                      &  só discípulos podem fazer discípulos  
 

*Condição: submissão a Deus via relacionamento pessoal 
com Cristo, no poder do Espírito Santo : Lc 9.23  
 i)Se quiser... ii) negue-se a si mesmo... iii) Siga-Me   
 

Cap  04   UM OLHAR PARA O FUTURO, pg 35  
 

Nas próximas páginas: Princípios de liderança de Jesus  
- Servem como diretrizes para  você  liderar como Jesus  
-  Precisa dispor-se  a  colocá-los em prática 
- Seguindo Jesus,aprende de Jesus,deixar-se moldar por Jesus 
 

Intuito:levar à Palavra para conhecer Jesus  pessoalmente   
➢ que se conheça melhor, bem como o plano de Deus p/vc  
➢ mostrar o estilo de liderança de Jesus  
➢ como tornar-se mais competente como líder   
➢  pode ser guia de devocional  
➢ Acima de tudo:  
➢ levar a relacionamento pessoal com Deus                                         

         → em Cristo Jesus 
 

*Resumo dos princípios:  
1º. Submeter seu coração Lc 14.7-11 
 

2º. Seguir  a Jesus,   Mc 10.32-40 
 

3º.  SERVIR _ descobrir  grandeza no serviço, Mc 10.45 
 

4º.  Arrisque-se ...,  João 13.3  
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*Deus trabalha com 5 matérias primas: 
- dons espirituais,experiências, estilo relacional, habilidades, entusiasmo 
 

5º. ’pegue a toalha’   João 13.4-11 
 

6º. Compartilhe responsabilidade e autoridade, At 6.1-6( Jetro) 
 
7º.  Forme uma equipe, Mc 6.7  

➢ Qualquer um é realmente líder  
➢ se estiver seguindo o chamado de Deus para sua vida.  

 

*LIDERANÇA NÃO É ALGO QUE VOCÊ PERSEGUE : pg 39  
                >  é algo que os outros lhe dão.   
 
*Só é líder de fato, se for aceito como líder:  
   > entendem sua missão e querem segui-lo 
           > querem o mesmo para si 
*Obtém tal posição pela confiança  advinda de seu caráter   
  > e  relacionamentos autênticos.  
 

Cap 05  
TODO  GRANDE LÍDER  é  LÍDER-SERVO (?)  
1- vive o chamado para a missão, sem fazer concessões 
2- inspira outros a seguir suas  próprias missões  
3- Jesus é o maior em tempo( na Hist), espaço ( todo o 
mundo)  abrangência ( relação pessoal com Deus)  
               (tirar xerox _ pg  41) 
     

1º. Princípio_ SUBMETA SEU CORAÇÃO 
 

Líder-servo humilha-se e espera que Deus o exalte. 
          ‘o que se exalta... o que se humilha...’  Lc 14.8-10 
 

1.1  humildade: Jesus o exemplo vivo _ pg 47 
>  assentos na mesa principal são ocupados a convite;  

                - não a qualquer custo  
> Bem diferente do padrão do mundo: empurrar,pisar   

           - descartar possíveis e eventuais concorrentes.  
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> Se está preocupado com sua posição, 
- não têm tempo para servir  

Recusa servir com medo de se tornar capacho dos outros? 
 
Jesus diz:  vinde a Mim e  aprendei  de Mim.... Mt 11.27                      
  - que sou manso e humilde de coração ... 
           - Honra é dada, não conquistada!  
 

*Alguns fatos a considerar :  
1- Pode haver alguém mais ilustre ... 
2- Se reivindicar mais honra do que lhe querem dar,  
                - acabará embaraçado  
     →  ir ao último lugar mostra confiança em Deus cf a Palavra 
                   -  e não em seus méritos pessoais   
3- o mérito final vem de Deus: Eu escolho quem senta na 
frente; ambição competitiva não se ajusta ao perfil  
                        - de quem segue a Jesus  
 

4-descer  é o caminho que leva à grandeza: Fp 2.5-10 
‘Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus’   
 
5- grandeza é medida pela auto entrega: 
  - quanto mais perde, mais ganha 
Jesus nunca buscou o reconhecimento dos homens,   
   -  mas sempre fez o que agradava ao Pai  
          &  Abrir mão dê si leva à  verdadeira alegria e paz. 
            Fp 2     Lc 14  e 1Pe 5.6  
            ‘Humilhai-vos sob a potente mão de Deus  
             - e Ele vos  exaltará’  
 

6-o caminho da honra: humildade + esperar pelo tempo de Deus. 
➢ Humildade precede à honra, Pv 15.33  Tg 4.10   
➢ Humilhai-vos sob a potente mão de Deus  1Pe 5.6  
➢ Moisés, ‘mui manso...’(Nm 12.3)quando Miriã e Arão desafiam   

-sua posição de líder, Moisés intercede pelos que o desafiaram.  
6.1 Humildade é  _ idéia exata de si mesmo,  

                         e     do chamado de Deus para sua vida     
As pessoas se ACHAM melhores ao se comparar com outros 
considerados inferiores a elas Não julgueis... Mt 7.1    Jó 42.5 

*Deus declarou nosso valor mediante o dom da salvação 
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*Jó, justo se comparado aos outros homens,Jó 42.5 
       - ao ter noção do ser de Deus,  humilhou-se no pó e na cinza 

       - a Palavra é o Gabarito do cristão,  não as outras pessoas.  
 

6.2 é ver-se em relação `a tarefa que lhe foi confiada 
> requer objetividade, 
> certo distanciamento  
    - para ter perspectiva correta de si  mesmo  

 
 A maior prova de verdadeiro líder é quando  
              -  a visão continua mesmo que o líder saia 
* o verdadeiro líder é seguro de si porque conhece seu 
potencial e suas limitações,  sem se deixar impressionar 
por nenhuma delas. E por confiar inteiramente em Deus  
 - para a execução da tarefa,  para  a produção do fruto.   
 

*Humildade é a condição para Deus atuar em sua vida:  
           -  em você  e   através de você  

 *Orgulho: exaltação do Ego _ é diferente de  
 Confiança autêntica   _  advém de se confiar em Deus  
 

Orgulho é ter imagem distorcida de si mesmo, é ver-se 
como o centro do Universo, é expulsar Deus de sua 
vida, é se esquecer quem é... como filho de Deus  
 

*Maior problemas na reconciliação de casais : é preciso 
deixar o eu de lado e, humildemente,  começar a cuidar 
do outro_ o ego ( o orgulho) impede o trabalho de Deus, 
 >  A humildade abre a porta para a reconciliação  

 

6.3  aprendendo a ser humilde, aprendendo  a  esperar 
➢ O orgulho constrói barreiras, não pontes; pg 57 

          - coloca a pessoa à frente da missão  
  ‘O Senhor abomina o arrogante de coração’ Pv 16.5,18 e 19 

➢ Orgulho impele a buscar posições que julga merecer 

-em vez de o levar ao lugar que Deus escolheu  
   ‘bem aventurado os humildes de espírito’...Mt 5.3  
        - porque deles é o reino dos céus 

➢ ser humilde é o preparo  para o reino. 
Orgulho exalta a si mesmo, confiança serena exalta a Deus  
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Ex:José era  jovem e arrogante visionário. Cisterna, escravidão 
e prisão foram as ferramentas que Deus usou para forjar o 
caráter de José preparando-o para a posição que ocuparia 

 *Caráter serve de medida para os dons. 
     & método de Deus para formar o caráter, Rom.5.5  
     >Tribulação→ perseverança→ experiência → esperança,   
       > a esperança não confunde           
      > porque o amor de Deus é derramado no coração  
 

    > motivo de alegria passar por várias provações, Tg 1.2-3  

    ‘a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança’      
     >‘Lembrai-vos que eu vos disse: Não é o servo maior do   
     que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos    
     perseguirão a vós; se guardaram a minha palavra,também  
    guardarão a vossa’ João 15.20 

 

6.4   espere que  Deus o  exalte   
 

*Há três tipos de espera :  
 

I  espera serena, como sentar na varanda ao entardecer  
    e refletir sobre os acontecimentos do dia  

> esperar no Senhor: fortalece o coração,   Sl 27.14 
                                  - renova as forças ,   Is 40.31 
>pausa calculada para ouvir e aprender de Deus, Is 50.4-5 
> considera o passado,  
> recebe  instrução para o próximo passo  
 

> esperar no Senhor: leva à reflexão, medita,   Sl 1.2 
    a) Reflexão leva ao aprendizado eficaz: lembra o que 
aconteceu, considera, registra, sonha, conversa, revê  
passos dados, vai a retiros,  até  conta piadas:  
           -  senso de humor:  ri  do cotidiano.   
 

     b)  Oração: 
        - dizer a Deus o que ocorre, como se  sente, 
         - pedir: descontar Suas promessas,  
         - louvar e agradecer  
 

>  esperar no Senhor: requisitos,  como boa horta :  
    i)  prepara o coração 
       - revolve ( traz à luz a raiz do problema )  
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     -  Tira as pedras: coração endurecido! > Ez 36.26                                       
     -  Afofa : o ancinho ‘quebranta’ a terra 

                  
   ii) semeia _ a Palavra  
  iii) rega _ confessa a Palavra no poder do Espírito   
  iv) finalmente, tira os matos_ o que brota do coração  
natural:  pensamentos contrários, sentimentos carnais  
             - ressentimentos gerados pelo inimigo. 
 

*Exemplo de Jesus: Lc 6.12-16,  9.28-36  e  11.1-4 
i)orou a noite toda antes de escolher os discípulos, Lc 6.12 
ii) ao orar com amigos íntimos: transfiguração_ Lc 9.28-36 
iii) pedem para ensinar a orar ao ver eficácia de Sua oração  

 

    II- espera com expectativa: como sentar no restaurante     
-  esperando amigo para tomar café da manhã com você  
-espera com esperança em Deus que deu Sua palavra   

At 1.4  
 - mantém firme a confissão da promessa dada, Hb .... 
   - atitude passiva- ativa do agir de Deus a Seu tempo, 

 Is 60.22 
           Ex: grávida que espera o dia do nenê nascer 
 

    III espera frustrada , é angustiante_ como aguardar  
sua vez no consultório do dentista, sabendo que tem 
trabalho a fazer. *Leva a decisões apressadas, perda de 
foco, romper relacionamentos.  
      >1 FAZ perder confiança na Palavra de Deus e dos 
homens,  >  faz agir como ACHA melhor:  
                          -   eu faço acontecer...           
                > motivo: minha frustração, não o servir... 
                >  resultado: derrota, não o sucesso.  
  

    > 2  Tomar a iniciativa leva à confusão e perda de rumo. 
*Diferente da procrastinação originada pela preguiça e 
medo,  é  esperar pelo tempo devido , Ec 3.1  
      - sabendo que Deus  faz a Seu  modo e a seu tempo,  
 
*SENSO DE OPORTUNIDADE DE JESUS , pg 64  
a) ‘não é chegada a Minha hora’ ,  João 2.4  
b) ‘sabendo que era chegada a Sua hora...’ João 13.1  
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c)   confessa ao Pai: 
      ‘ter chegado a hora de Sua glorificação João 17.1 
 

*Impossível ser impaciente e humilde 
 pois  
 

O impaciente: 
➢ .se rebela contra os acontecimentos 

➢  em vez de aguardar a orientação divina.  
➢ sacrifica o discernimento a favor do esforço  
➢ confia no instinto natural  em vez de no  agir de Deus   

 

6.5   IMPACIENTE   PELO CHAMADO DE DEUS, pg 65 
 

Momento de reflexão na vida do autor:  
➢ ‘Tanto estudo e cargos, mas não  pastor,  
➢ como pensou ter sido chamado por Deus ’   

 

   A resposta foi: ‘Seja fiel na tarefa que está realizando’  
➢  ‘Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei’ 

............ 
 

  DECIDIR   e  dar  O PRIMEIRO PASSO  
 

*Compromisso: é decisão 
   - e o primeiro passo para seguir a Jesus  
 

*Responde à pergunta : quem manda em minha vida ?  
 
P    ‘ a quem obedece se faz servo (constitui seu senhor) 

 Rm 6.16 
           - ‘não pode servir a dois senhores’ Mt 6.24  
&  Não ter a Jesus como Senhor, só faz servir a si mesmo 
 

Examine seu coração :  
1- Confesso meu egocentrismo : que leva ao pecado e a 
     resistir contra a liderança de Deus em minha vida.(?)  
2- confesso  ser Jesus o senhor em minha vida (?)   
3- eu controlo minha vida (?)  ou 
     - minha vida está sob o controle de Cristo (? ) Gl 2.20  
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4- Mostro disposição para servir (me humilhar) aos outros_ 
ou >  só fico feliz se ganho lugar à mesa principal   (?)    
 
Estas são perguntas fundamentais, que mostram  
          - o real estado de seu relacionamento com Cristo 
 

O restante do livro mostra como levar ao 
controle de Cristo cada  área  de sua vida  que 
ainda está sob  sEU  controle . 
 

Pode fazer uma simples oração agora mesmo: que Jesus 
seja seu Salvador e também o Senhor de sua vida. Depois, 
chame um pastor ou amigo (mentor) para que se junte a 
você em oração.  A verdadeira liderança nos moldes de 
Jesus começa >  quando se resolve seguir a Jesus. 
 

SEGUNDO TEMPO DA VIDA, pg 68 (alguém como você)  
 

Como a morte de um filho afogado num Grande Rio fez um 
pai dar guinada na vida, vindo a fundar  a  

    Assoc  Leadership Network 
-  para formação de líderes para a igreja do séc XXI   
* A leitura deste  livro pode ser o início do segundo tempo 
          -   que fará toda a diferença em sua vida.  
 

PARA REFLETIR  
➢ quais suas idéias sobre humildade ?  

-o que o preocupa em ser conhecido como humilde ?  
➢ liste modos de se sentar no ‘ultimo banco’ 
➢  isso é possível onde você  vive?  
➢ como  Fp 2.5-10  

o mostra a humildade como estilo de vida? 
➢ O papel do orgulho na vida do líder-servo ? 
➢ O que sente ref conceito ‘esperar que Deus o exalte’ ? 

o   Liste exemplos de sua vida ou deste livro. 
➢ Lembre situações de espera sua vida: de que tipo foram ? 

➢ o que aprendeu com elas? Que resultado tiveram?  
9-Resuma  o 1º princípio de liderança servil 
   - como o entendeu 
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10 –cite 3 práticas que aplicam tal princípio em sua vida, 
nesta semana    
 

2º.  Princípio   PRIMEIRO SIGA !  
                                                                             pg 71 
* A reação de pais aflitos quanto a escolhas inusitadas de 
seus filhos: seja se jogar de ‘jumpping’_ ou de ficar em 
Jerusalém, entre doutores, como Jesus   _   Lc 2.48  
 
*Jesus  enfrentou reações das mais diversas... e seus 
seguidores também devem estar preparados para _ no 
mínimo, >fazer frente  a  reações de espanto e 
incompreensão    
 
2.1  JESUS  GUIOU > foi à frente dos que O seguiam  
 
A - Jesus ia á frente, mostrando o caminho,  subindo para 
Jerusalém, o que era temerário naquela ocasião, tendo em 
vista a oposição dos religiosos,   e ser época da Páscoa.  
* Muitas vezes líderes tomam decisões ousadas  
               -  que espantam seus seguidores  
Jesus era líder que inspirava e supria as necessidades do 
povo e de seus  seguidores: deu-lhes pão, cura, ensinos , 
esperança, e Sua  compaixão motivou a amar até a seus 
inimigos.   
     >  Era natural que tivessem MEDO  de perder tal líder  
     >  Liderados teme perder seus líderes - provedores. 
 
 B-   Jesus declarou Suas intenções 
        >  como fazem os  bons líderes 
     
>  A 1ª responsabilidade do líder é   mostrar a realidade  
>   Várias vezes disse o que  iria  acontecer  em Jerusalém  
>  Visão é onde  vai dar a missão consumada . João 19.30 
>  Jesus  consumou  Sua missão ao morrer na cruz  

 Mc 10.45  
   > Por que Jesus  foi a Jerusalém? 
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Ciente de Sua missão, percebeu ser o tempo de cumpri-la 
 
*Bons líderes percebem os sinais por trás dos eventos  

> Têm dom de perceber, num relance, 
   -  a coisa certa a ser feita  

* Todos temos tais percepções:  
>líderes aprendem a confiar nelas  
>mas é preciso ter agenda:  
> onde se quer chegar e como chegar lá 

 
➢ LÍDERES DECIDEM, . 
➢ OS OUTROS FAZEM SUAS ESCOLHAS .  

 
Ex: ao saber que iam para Jerusalém, Tiago e João 
pediram a Jesus para ser seus assessores de confiança,    
Mc 10.35 
            ☺  acharam que Jesus iria implantar o reino !  
                  Como ousaram fazer tal pedido ? 
  
           ☺ dizem que eram meio parentes de Jesus . 
Pessoas seguem líder que transmite confiança : Sabiam 
que seriam aceitos por Jesus, mesmo que não lhes 
satisfizesse o pedido: tinham relacionamento ‘sem nada no 
meio’     
 

➢   RELACIONAMENTO é TUDO NA LIDERANÇA 
 

➢  TINHAM  RELACIONAMENTO DE CONFIANÇA  
 

*Confiança é um dos seis elementos da liderança cuja 
base é a integridade :  não pode se adquire, precisa ser 
ganha. Confiança é a base de qualquer relacionamento 
saudável.Confiança e respeito levam a missão a se 
concretizar. Confiança destrói a atmosfera de controle  
                                      Cria ambiente de liberdade. 
                                      Permite que o líder lidere  
Visões distorcidas da missão  precisam ser corrigidas . 
          - o que capacita os seguidores a irem em frente 
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Erro comum: a posição garante o poder para  liderar 
                       Gera competição, não colaboração 
                      A posição não faz um líder verdadeiro 
 
Obs: enquanto a posição prevalecer dentro da igreja,  
 o ambicioso será encorajado, em detrimento do obediente   
 

A posição não garante que a pessoa seja  verdadeiro 
líder/  motivo do fiasco de muitos em posição de liderança 
 

SEGUIR A JESUS  
PARA FAZER SEGUIDORES DE JESUS   
 

*Jesus esclareceu sem ofender :  
1- ‘não sabeis o que pedis’ Mc 10.38  O cumprimento da 

missão de Jesus não envolvia poder terreno, por ora 
.  

2- podeis beber o cálice ? Jesus sabia que não...: 
 só Jesus podia morrer pelo pecador ! Mc 10.38 e 14.36  
 

*No Getsêmani,até Jesus orou: passa de mim este cálice,   
  - Mas submeteu Sua vontade à vontade do Pai. Mc 14.36   
 

*Batismo também é símbolo bíblico de sofrimento, Lc 12.50   
 

2.1 De fato,  Jesus estava  mais interessado na 
>  disposição de ser seguido  até à cruz, do que na  
ambição deles quanto a posições no reino por vir.    

➢ Ambição não é o mesmo que  
o disposição para seguir a Jesus   

➢ para seguir a Jesus é preciso estar disposto a obedecer   
 
2.2  ANTES DE TUDO, UM SEGUIDOR: você é ?  _ pg 87 
 

Base da liderança:  
➢ seguir a Jesus , em vez de buscar posição 
  A ênfase atual quanto a liderar é no sentido de MANDAR  
     - mas a ênfase das Escrituras  é  servir; 

o ex Josué  e  Eliseu  
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➢ os discípulos, no processo de serem formados futuros 
líderes do cristianismo,  foram aprendizes de Jesus, 
seguindo-O  

* O chamado de Jesus aos discípulos foi :  
                - ‘Sigam-me’   Mt 4.19   
 

Obs:  só se tornaram líderes depois que Jesus lhes deu 
poder para liderar, Atos 1.8   
 

  O QUE A MISSÃO TEM A VER COM SEGUIR _  

pg 88 
  

➢ Liderança começa com a MISSÃO:  
➢ sem missão não precisa de líder   
 

*Deus sempre chama pessoas que ele sabe que vão 
depender dEle para cumprir a missão : por coração 
obediente,    ou   -  por falta de habilidade própria.  
 

➢ Liderança de Deus começa  
o  com missão pelo chamado de Deus.  

➢ Diferente da liderança humana  
o que começa com idealismo  
o  desejo de melhorar o mundo,  ou 
o  atingir objetivo pessoal Ex:  

- José _só foi  líder depois que Deus lhe deu visão  
                - para preservar o povo da fome 
- Moisés só foi  líder depois que Deus o chamou para 
libertar Israel 
- Gideão só foi líder depois que obedeceu ao mandado do 
Senhor:  - vai nesta tua força 
-  Davi só foi  foi rei após Samuel tê-lo ungido por ordem de 
Deus  
- Isaías  só foi   profeta depois que enviado por Deus  
- Neemias só foi  líder quando incumbido de reconstruir  os 
muros  
- Ester só foi líder quando instruída por Mordecai a 
interceder pelo povo 
-Pedro  só foi  líder por incumbência expressa de Jesus  
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- Paulo  só foi  líder em obediência ao ‘Ide’  enviado pela 
igreja de Antioquia 
 

Hoje, os líderes se preocupam em obter posição que 
lhes dê  dinheiro  para realizar ... a sua visão da obra de 
Deus  
 

Saber o propósito de Deus para sua vida, sua igreja, é o 
início de jornada e de liderança bem sucedida_ sem 
missão definida, não se sabe para onde ir,  nem qual a 
finalidade da missão.  
  - O papel do líder é fazer cada um saber qual o propósito 
específico do Deus dentro de Seu propósito maior para 
todo cristão.  
* A Igreja só será avivada ao perceber o propósito de Deus 
para ela :  ver o recado de Deus, às igrejas do  Apocalipse    
  

*SEGUIR SIGNIFICA OBEDECER : 

 que é_  não agir conforme nossa vontade 
 

Muitos respondem de modo leviano ao chamado de Jesus, 
sem considerar o preço a ser pago, como Tiago e João 
disseram que poderiam tomar o cálice    destinado a Jesus. 
☺ graças a Deus, Ele não nos trata como merecemos ! 
Precisa lembrar que a vida ressurreta passa pela cruz.  
   - Que a vitória se segue à luta.   
      - que reinaremos com Ele, se sofremos com Ele!  
Jesus avisou que seguí-lO  custaria a vida de Tiago e João. 
A liderança dada por Jesus não tem nada a ver com 
posição de poder nem de  comandar outros para obter 
sucesso em sua empreitada,  qualquer  que seja ela   
 

*Liderança espiritual,  dada por Jesus, 
➢  não se apóia em esforços ou desejos humanos  
➢   é feita no poder do Espírito Santo, sob sua direção  
➢  Nesse líder, a arrogância não é bem vinda.   
 
O conceito de obedecer: 

➢ perdeu seu lugar na cultura pós-cristã  
➢  é visto como ridículo nos moldes atuais 
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Cada conceito teve sua época: obedecer nos anos 90 
                                                      Moderação nos anos 80  

➢  Conversão genuína no início do cristianismo  
 
Obedecer traz a idéia básica de ouvir, de dar ouvidos, 
acatar 
* A obediência de Jesus ao Pai era expressão do mais puro 
respeito, da unidade  de SER   e  unanimidade do que 
deveria ser feito 
 
Obedecer é a ação resultante do escutar, ser todo ouvidos,                                             
-    de  deixar-se instruir   > Is 50.4-5  
  
 >   diferente de subserviência forçada  a ditador ou tirano   
 

Obediência nos moldes de Jesus é expressão de AMOR, 
João 15.10, 14 

➢    ‘ aquele que  Me ama, 
➢  guardará meus mandamentos’ 

                                         João  
Obedecer pode significar beber o cálice , Mc 10.38-39  
             e passar pelo batismo do sofrimento  
 

COMO SABER SE SOU SEGUIDOR,  
        ACIMA DE TUDO_ pg 93 

 
Seguir a Jesus é humilhar-se diante de Deus  
                         e aceitar Seu plano para nossas vidas  
O problema está em que nós temos planos para a nossa 
vida  e querermos controlar  tudo o que os diz respeito 
 
Teste: ponha-se no lugar de Tiago e João 
 
1º. Por que eles foram a Jesus ?   
    R_ desejo de posição no reino ( nem passa pela cabeça 
a necessidade de passar pela cruz ) 
 
2º. Quais as suas ambições?  Quais as suas motivações?  
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            ☺   por que faz o que faz, do modo como faz?  
      Pode ser segurança, aceitação, ausência de conflito, 
respeito, etc 
 
3º. Identifique o chamado específico de Deus em sua vida: 
*Pode ser : ter família forte, testemunhar de Jesus onde 
está... 
 
4º. O que faço para obedecer a este chamado?  
 Note que_ o que você faz revela o que de fato você crê  
 
* Ponto de partida de liderança espiritual é começar a 
seguir a Jesus,  em vez de perseguir suas próprias idéias, 
 
As reflexões propostas mostrarão em que ponto está nesta 
caminhada de seguir a Jesus a fim de se tornar líder 
espiritual,  de fato           -  xerox pg 95    
 

 
3º. Princípio : 
 DESCUBRA A GRANDEZA NO SERVIÇO  
                                                             pg 97  
☺ A grandeza de servir com dignidade 
O pedido dos dois irmãos só fez aparecer  o que havia no 
coração dos outros :  todos queriam ser mais do que os 
outros.     João 10.42-45 
* Jesus aproveita a ocasião ( como sempre fazia) para 
ensinar-lhes, e redefine o conceito de liderança , que 
naquela época geralmente era MILITAR  autoritária  
dominante, forte e opressiva  mostrando que a  liderança 
ESPIRITUAL  não segue os moldes do mundo.     
 

      JESUS DEMONSTRA GRANDEZA_ pg 101  

 
* Situação de conflitos sempre é boa oportunidade para o 
líder ensinar lições e  mostrar sua capacidade de mostrar 
caminhos e soluções  



20 
 

 ‘ ambição disfarçada de piedade é uma combinação pouco 
saudável’  >  para não dizer doentia !    pg 102   
 
*A reação dos outros discípulos mostrou que eles se 
sentiram ameaçados quanto às suas próprias intenções: 

 daí  a indignação!   
*Não tinham compreendido que 

•  seguir  a Jesus era  sofrer com Jesus, 

• como  pré requisito para o reino. 2 Tm 2.12 
 

☺ nossas reações revelam quem de fato somos : 
‘ até a criança se dá a conhecer por suas ações’ Pv  20.11 
 

RESPOSTA DE JESUS AOS DEZ  
 
Ensinar, corrigir e encaminhar são atribuições do líder 
espiritual que trata seus liderados ‘ como um pai ao filho a 
quem quer bem’ Hb 12   
 
* Jesus chamou Seus seguidores de ‘ filhinhos, João 13.33 
       - e disse para ‘amarem uns aos outros’  João 13.34  
 ‘como é bom e agradável que irmãos vivam em união’   
                      Sl 133   
O conceito de Igreja como família permeia todo NT ,  

1 Co 4.14-21 
*Aos pastores:  
 1- enfatizar o conceito de família na congregação 
 2-  Antes,  adequando  cada um à ‘família-igreja’  

i) trabalhando com alguns líderes, 
ii)   levando-os à maturidade enquanto 
iii)   se responsabilizam por ‘irmãos menores’  

Liderar uma família inclui ensino, direção, motivação e 
correção  
 

PAIS  PASTORES   
É exemplo bíblico da relação de Deus com seu povo, Sl 23  
  - era o papel do rei ,   2 Sm 7.7,   Zc 11.4-17  
   - foi onde Jesus Se coloca ao dizer: sou o bom pastor’  
    João 10.11 
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*O autor tentou vários métodos de liderança para resolver 
necessidades básicas  apresentando  objetivos claros e 
metas para obtê-las.  Mas falhou ! pois tentou forçar o 
projeto,  em vez de guiar o povo   
 
* Agiu como empresário, acenando com salários e bônus 
  -  Não como pastor que conhece cada ovelha pelo nome  
                                          e    dá sua vida a favor delas. 
 
*Acertou quando deixou os moldes humanos e voltou-se 
para Deus, a serviço de Quem dizia estar,  
                   a fim de liderar nos moldes de Deus  
 
*Até o mundo agora percebeu que o modelo de liderança 
de Jesus pode ser mais eficaz na época em que vivemos.   
 
*A idéia de líder não é mais a de um forte dominando a 
massa fraca,  nem do senhor dando ordens aos servos.   
 
*Agora é a do líder que atende às necessidades do grupo  
                          -  e os leva onde é melhor para eles    

• Qualidades desejáveis ao líder são : 

•  amor, serviço e integridade  

• Conceito –chave : relacionamento 
 
*Hoje, liderados se rebelam contra quem não se importa 
com eles 
 

*Unidade e unanimidade são essenciais para a realização 
da Missão, daí a importância de saber se lidar com as 
diferenças,  levando  todos a uma convivência harmoniosa 
 

• cada um  tira os olhos de si  

• todos focam o objetivo da Missão 
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 PARADOXO DA LIDERANÇA DE JESUS; 
            SER GRANDE É SERVIR 
 

Líderes definem ações e atitudes aceitáveis dentro do 
grupo >   líderes egoístas terão liderados egoístas,  
           > líderes gananciosos... atenciosos... fiéis à Palavra 
→ Olhem para seus liderados  e  se  vejam : 

•  que tipo  líder você  é ?      
 

•  Líderes definem valores essenciais: 
       -seja empresa, negócios ou igrejas  

•  que determinam comportamento do grupo 
 

 Ex: igreja de Willow Creeck  fez as igrejas compreenderem  
o que são valores fundamentais ( a par dos da Bíblia )  
                  >  e seu impacto na comunidade   
 

*Lider espiritual abdica dos direitos pessoais 
         -  acha grandeza no  serviço prestado aos outros  
        
Paradoxos : qual o significado da palavra? ver dic  
                       
 Contradições fazem parte da vida, como do líder 
espiritual:  
 

Exemplo de liderança de Lincoln 
Carismático e desprentencioso _ firme, mas flexível _ alvo 
de maldades e calúnias mas popular entre o povo_ 
confiante e compassivo , podendo ser exigente e duro!  _ 
Inovador e ousado bem como paciente e perspicaz _ faz  
alternância de liderança, mas dá tempo para que obtenham 
resultados _   Dizia não ser controlador, mas estava 
sempre no controle, sendo extremamente decidido  
 

Exemplo de Jesus :  
Manso coml  cordeiro, corajoso como leão _ cordato, 
podendo ser agressivo quando encurralado pela injustiça _ 
gregário, passando muito tempo sozinho _ dócil, mas 
sempre no controle _ não recebeu muita educação formal, 
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mas ensinou com grande autoridade _ conformista mas 
iconoclasta ?  ver no dic_  
Amigos de rejeitados,  bem como dos bem posicionados na 
vida. 
 

Exemplos em seus ensinos :  
Quem acha sua vida, perdê-la-á; quem todavia perde a 
vida pro minha causa, achá-la-á’ /  ‘últimos serão primeiros’ 
     Mt 10.39,20.16  

O Reino dos céus (enorme)é comparado a um grão de 
mostarda ( mínimo)  Mt 13.31 
                ‘Quem se humilha será exaltado’ Mt 23.12     
‘As imagens apresentadas por Jesus pareciam distorcidas 
aos que as viam pelas lentes da cultura da época’  Pg 109  
 

Jesus começou do ponto onde os discípulos estavam 
 

Deu-lhes nova visão das coisas  começando a partir  de 
onde eles se achavam ( nível de maturidade) e do que eles 
compreendiam; ex: não se põe lâmpada sob o alqueire 
(caixa de madeira, medida de cereal)    .......... 
 

O poder das histórias ( parábolas ) 
> ajuda a ver antes de viver  
> ilustram situações da vida real,  
> faz ver o conceito por trás do fato   
>São mais impactantes, por isso  
> mais eficazes para ensinar . 
‘Todas estas coisas disse Jesus às multidões por 
parábolas,  e sem parábolas nada lhes dizia’   Mt 13.34  
 
* Partiu da realidade de cada um para mostrar como seriam 
as coisas quando o Filho de Deus reinasse nos corações 
dos homens. 
 

*Líder espiritual usa os ‘inconvenientes’, os  que querem 
‘aparecer’,  para passar conceitos novos: e todos saem  
gratificados;Ex do fariseu querendo ‘se mostrar’ em relação 
à Lei, faz com que  todos saiam com novo conceito  sobre 
seu próximo. Lc 10.27,30-37   
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Ex odres velhos não suportam vinho novo : Mt 9.16-17  
       - novos métodos precisam de novas ‘embalagens’       
‘Tentar satisfazer velhos hábitos com novos valores,  
>faz ambos se perderem,  sem beneficiar ninguém!  pg 111 
 

Mudanças são imprescindíveis para se adequar  o produto 
às reais necessidades do momento; frase inesquecível: 

> filhos adolescentes, pais em crescimento 
   

→ Mudanças sempre ocasionam  explosões aos moldes 
velhos: um sábio líder espiritual sabe como levar sua igreja 
ao crescimento, >  sem causar estragos  
  Insensatez: apego a velhos métodos 

- ao se enfrentar novas realidades  
 

* Cristão são chamados a produzir  novos seguidores,  
   -e não serem apenas depositários da Lei, como os judeus  
 
*Jesus tinha a suprema autoridade 
  - mas não impôs Suas idéias : 
  -  guiou o povo à visão de nova realidade : o reino futuro     
 

Moldes antigos de liderança: 

- mantenha o domínio, seja controlador 
 

Jesus mostrou como era os ‘considerados pelos homens’  
Mc 10.42 

 

1- Mantenha sob seu domínio: o poder faz o direito’  
( dita as  normas) 

Pode ser comparado a ‘participação de mercado’:  poder 
de dizer às pessoas o que devem fazer , sem resistência 
alguma da parte delas  
* Dominar é sujeitar sob seu poder, estilo eficaz de 
liderança de Hitler 
   - é fácil liderar pois não há questionamentos, nem 
divergências  
      -  Basta reunir  as pessoas e dizer-lhes o que fazer.  
          -  se discordarem, são eliminadas 
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 Pessoas são sujeitadas pelo  medo de sofrer, pelo medo 
da dor que pode lhes infligir aquele que está no poder: dor 
física ou dor moral.  
  ‘Jesus sabia que domínio sem compaixão gera abuso’  

 pg 116   
 *Condição  para ser um seguidor de Jesus :  ‘ quem ama 
seu pai e sua mãe mais do que a Mim não é digno de Mim; 
quem não toma sua cruz e vem após Mim não é digno de 
mim’  Mt 10.37-38   
  Jesus podia estipular Seus termos  por ser Jesus, o Filho 
de Deus, mas  nós somos apenas Seus seguidores: 

•  a nós compete obedecer   
*Exemplo de liderança de Jesus é espiritual, difere da do mundo 
 

‘EXERÇA AUTORIDADE’  _ advinda de sua posição 
  -  Era a que os dois ( aliás, todos) discípulos queriam ... 

  - queriam ser mega-discípulos 
  - O líder autoritário MANDA !   

 

Jesus exercia  autoridade delegada pelo Pai.  
>Toda autoridade legítima é delegada por alguém superior  

-então o (P) de autoridade está em Mateus 8.9 
O centurião romano disse:  

‘também eu sou homem sujeito à autoridade ( de Roma) 
     - e digo... vai, e ele vai... digo...faz, e ele faz’  
- reconhecendo Jesus estar sob a autoridade de Deus. 
  

*Líderes podem abusar da posição que ocupam  
   -para obrigar as pessoas a fazerem o que eles querem. 
>Jesus ensinou a obedecer às autoridades, pois rebeldia é 
a essência de satanás. Mas disse para não  seguir o 
exemplo deles,Mt 23.23 *Apesar de  lhes reconhecer a 
autoridade conferida pelo cargo que ocupavam, Jesus  
apontou o mau uso que faziam dessa autoridade.   
 > O Sermão da Montanha é a essência do reinar de Jesus, 
     Mt 5 a 7 _   no coração das pessoas 
>Jesus deslocou a observância da Lei de mero comportamento 
externo para a atitude do coração.  O que fez ‘multidões 
maravilhadas de Sua doutrina pois ensinava como quem tem 
autoridade, e não como os escribas’   Mt 7.28-29 
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>Jesus usou sua autoridade de líder para realizar sua missão 
>Guiou seus seguidores  na direção da visão do reino de Deus   
> Foi líder como nenhum  outro homem  sequer imaginou ser  
            -  Jesus alertou contra lideranças abusivas 
 

QUAL ESTILO DE GRANDEZA QUE VOCÊ PROCURA?  

   pg 119  
 

* O estilo de grandeza ensinada por Jesus é difícil de 
seguir no mundo: só é possível quando DISTANCIADO DOS 
ESTILOS NEGATIVOS   
 

* No mundo, atualmente, está havendo a tendência de  
enfatizar o tipo de liderança do líder- servo: chefes estão 
sendo convocados a se considerarem mordomos  
          *Deixar preocupações e restrições de lado, 
            - faz focar no significado da missão 
 

*Mordomia é administrar o que não é nosso 
* Mordomia prefere a  parceria  em vez de patriarcado   
                              - a capacitação em vez de dependência 

                    ( ou indicação)  
                               - servir aos propósitos da missão  

      em vez dos seus próprios  
*  Max De Pree:  
>Líder é o mordomo que cuida dos bens da instituição, 

- zela pela saúde financeira  e  
- por legado de pessoas capacitadas 

* Obrigação do líder é  
   > gerar impulso mediante visão clara 
   > gerar eficiência pela capacitação de outros  

-para alcançar seu potencial 
           - tanto individual como corporativo 
   >gerar cortesia de identificar valores 

- que dêem significado ao trabalho  
    > Mudar significativamente a vida de seus liderados   
 

* Tendências atuais de liderança são saudáveis e permitem 
introduzir verdade de Deus em conversas  ou reuniões. 

‘entre vós não é assim’ Mc 10.43  _   pg 121 
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* Jesus faz a visão deles se desviar do pensamento 
contemporâneo para as  prioridades do Reino:  
➢ Deus Se faz presente, seguir a Jesus muda as regras,  
➢ ‘o cenário é diferente, 

• a estrada termina em outro horizonte’  
* Seguidores de Jesus reconhecem que métodos 
convencionais de autoridade e poder não são adequados 
para guiar o povo de Deus    
 
➢ Liderança espiritual só é possível ser esperada  

 -  de quem acata a autoridade de Jesus em sua vida,  
       - é impossível sem a presença do Espírito Santo 
       - mesmo apreciada, impossível vivenciá-la ‘ na carne’  
 

VOCÊ SABE QUE É UM SERVO QUANDO ... 
- não procura a glória dos feitos considerados pelos homens 
- mas sim se concentra em viver do modo que agrada ao Pai  

               >   tem como objetivo maior cumprir sua missão    
                  ( cumprir o propósito de Deus para sua vida) 

  >  ‘não se envolve com negócios desta vida’   
-visa levar as pessoas a relacionamento pessoal com Deus  
 
*  Jesus, por ser Quem é,  tem direito a obediência cega 
    - mas abriu mão de Seu direito e preferiu dar exemplo:  

• vindo ao encontro da necessidade humana, 

•  e ensinou servindo 
 

* Nossa cultura centrada na personalidade desvalorizou o 
serviço abnegado, dando ênfase  a quem se  sobrepõe  
aos outros  como pessoa e na escala social.  
*   E a igreja absorveu os valores do mundo. 
          - dando valor a quem se promove e dá maior IBOPE  
 

➢ QUANDO OS OUTROS O TRATAM COMO SERVO: 

•  como você reage ?  
Citação: ‘todos gostam de se dizer servos de Deus  

- até  serem tratados  como servos’ 
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PRIMEIRO DA FILA _ pg 124 

* Jesus disse:   ‘quem quiser ser o primeiro...’ 
(protos (grego) à frente dos outros  

*  Líderes devem ser os primeiros no sentido de :      pg 124 
     ’definir a realidade, pintar o futuro e mostrar o caminho’  
 

Dois tipos de liderança, como diz : Robert Greenleaaf   
a)  o chefe solitário no topo da hierarquia  
 

b)  o primo inter paris_ o primeiro entre seus iguais  
 

Parece absurdo dizer: ‘o primeiro, seja servo de todos’  
➢ Na época, doulos era uma palavra forte por expressar 

uma realidade nada  elogiosa: eram pessoas vendidas/ 
compradas com a finalidade de trabalhar de modo 
subserviente para quem o comprara; não tinha direitos 
nem privilégios, vontades nem desejos, só podia fazer/ 
obedecer às  ordens do dono   

➢ Os judeus recusavam-se a ser escravos: era idéia 
rejeitada. Haviam sido escravos no Egito  e Deus os 
libertara. Levados cativos,   Deus os trouxera de volta  

➢ Aceitar ser servo 
➢  é renunciar a ser servido  

• para servir aos outros 
➢ é renunciar ao controle !  
➢  é ser livre para não se deixar manipular 

• se eu escolho agir como o líder quer, 

• não sou mais um marionete do líder 
 

*   Nossa cultura colocou o indivíduo no centro do Universo 
de forma que os direitos individuais prevalecem sobre as 
necessidades dos outros 
*   Na era pós moderna, as pessoas têm muita dificuldade 
em servir e acham muito difícil correr o risco do verdadeiro 
discipulado de Jesus   
 

COMO POSSO LIDERAR DESSE MODO? 
Jesus mostra como é a verdade sobre  a vida no reino de 
Deus:não veio para modificar o agir do  mundo 
           > só de pessoas que querem sair do mundo   
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→ Seguir a Jesus é arriscar-se a ser tratado como Jesus  
 

PELO  SEU PRÓPRIO EXEMPLO  
‘ O Filho do homem não veio para ser servido mas para 
servir , e dar Sua  vida em resgate de muitos’  Mc 10.45 

Ex de ‘abrir mão’ pelo bem do outro: 
 casamento, maternidade  

 

O ÚNICO e VERDADEIRO MODELO  
Jesus tem direito sobre a vida dos que aceitam ser 
comprados pelo Seu sangue, mas deixa que cada um 
decida seguí-lO por que quer 
➢  Quem quiser ser líder no corpo de Cristo  

• precisa se submeter à liderança de Jesus 

• aceitar o senhorio de Cristo em sua vida 
 
 

4º. Princípio_ CORRA RISCOS  
                                                           pg 131  
 

Crescer é recusar-se a viver estagnado, envolve riscos 
              - Há riscos insensatos e riscos calculados  
Comprar mais propriedades, construir mais prédios, mudar 
estilo de adoração, tratar de certos assuntos no sermão de 
domingo podem ser riscos que o líder tem de enfrentar  
* Mas o  maior  risco  que o autor correu foi o de 
➢  decidir cumprir cabalmente a visão e a missão de Deus  

• para aquela  igreja (onde pastoreava)     
➢ Recusar-se a correr riscos: 

•  impede o líder de atingir seu objetivo 
 

JESUS CORREU O MAIOR  DOS  RISCOS_  pg 135  

 Correr riscos é se aventurar onde outros não foram antes. 
➢ É ousar ser pioneiro: abrir caminho, 
➢ é querer sempre achar um jeito melhor de fazer as 

coisas  por antever o futuro.  
Uns, vivem ‘no limite’. O pioneiro avança além dos limites 
conquistados, tem espírito diferente dos pessimistas que o 
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rodeia, é capaz de ‘ver a coisa nova’, de perceber futuro 
brilhante,  > usufrui  do poder de Deus’  pg 137  
➢ Pelo  poder de Deus: 

• é  o diferencial  do líder espiritual dos outros 
▪ advindo  pela fé: 

      ‘certeza das coisas que se esperam’Hb 11.1 

•  é a confiança nas promessas  
                    e  na Palavra de Deus  

 

➢ Sete declarações e sete sinais de João  
- para que creiam ser Jesus o Filho de Deus, João 20.30-31  

 

Liderando mediante o poder ... de Deus, 

 o poder do amor (caráter) 
O maior risco pode ser desistir da posição de poder para 
assumir liderança espiritual nos moldes de Jesus: apesar 
de ter demonstrado poder sem igual, eles seguiram a 
Jesus porque Ele os amava, os servia, e os levou a lugares 
que jamais teriam ido sozinhos 
 

Três fatos que fizeram Jesus liderar _ João 13.3 

A Páscoa lembrava a libertação do Egito e Jesus a tomou 
anunciando a libertação do pecado e da morte _  
1- sabendo que Deus colocara todas as coisas sob seu 
poder.Jesus sabia ser o Ungido de Deus fato confirmado 
no batismo, na tentação e na transfiguração.  

•   Tudo, todo poder  vinha do Pai.  
 

2- Jesus sabia que viera de Deus,a origem de Sua  missão: 
enviado por Deus, sob a autoridade de Deus, João 1.1 Fp 
2.5-7  

 
3-Jesus sabia que ‘voltava para Deus’, à Sua morada 
eterna com Deus, nos céus,  João14.2-3  
   
*Sabendo estar Deus no controle de nossas vidas, 
 >  podemos aceitar correr  grandes riscos 

• em obediência  e para fazer o que Lhe agrada 
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 > Líder espiritual assume riscos sem se mostra inseguro 
nem ficar na defensiva, pois sabe que está sob o controle 
de Deus  
 

COMO É POSSÍVEL CORRER O RISCO 
➢  de servir sendo líder   
 

A sociedade moderna faz crer no mito que só o nosso 
esforço nos deu o que temos  
 
> Pela fé: 
  - admite-se que tudo de bom vem de Deus, Tg 1.17  
  - permite que Deus desenvolva nele coração humilde  
  - confia  no Seu suprimento, cuidado, direção, proteção   
  - aprende a esperar a exaltação que vem de Deus  
 
    ‘O que se conquista unicamente por esforço próprio, 
     pode ser tomado pelo esforço próprio de outro’  pg  144 
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

TODAS AS COISAS ESTÃO sob O SEU PODER    

☺  Texto chave 

     ‘’o Pai tudo confiara às Suas mãos’ João 13.3 
            - mostra a posição de Jesus.  
 

*Depois da cruz, ressurreto, Jesus está à destra do Pai, 
’ vivendo para interceder por nós’ Hb 7.25 

- ‘acima de todo principado poder domínio e nome que se 
nomeia, neste século e no vindouro’  Ef 1.20-22   
- ‘todas as coisas sujeitaste debaixo de Seus pés’  Hb 2.8  
    
*‘em Cristo’ entra-se em relacionamento pessoal com Deus  
   -  Muitas coisas acontecem ao entregar sua vida a Jesus:  
           Cl 1.13, João 1.12,  Rm 8.16-17,  Hb 10.19   Ef  2.18  
  - Deus libertou do império das trevas, 

- transportou para  reino do Filho.  
 -  Deus o tornou filho de Deus,  

-herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo 
- Pelo sangue de Jesus, tem acesso ao Pai Hb 10.19 
- Cristo está assentado à destra de Deus: ’vós já estais 
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mortos,  e vossa vida está escondida com Cristo em Deus’   
Cl 3.3 
‘(Deus) juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez 
assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus’  Ef 2.6  
Por isso qualquer um pode confiar já estar plenamente 
capacitado e habilitado a fazer a obra que o Senhor lhe 
designar, e não precisa temer, nem ficar inseguro,pois  sua 
posição  em Cristo é segura, >bem como a autoridade  
advinda da missão confiada  a você    
   ‘ sob a Tua Palavra lançarei a rede’ Lc 5.5 
    ’ Eu vos designei que vades e deis fruto’  João 15. 16   
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

COMO ISSO FUNCIONA NO LOCAL DE TRABALHO 
 

Servir não abala sua posição de líder, pois Deus está no 
controle de sua vida e autoridade advém de estar submisso 
à missão de Deus  
 

*Os outros precisam ver 

• sua fé  na habilidade que Deus lhe deu,  

• seu crescimento no empenho em exercê-la 
▪  e desenvolvê-la   

*Os outros precisam de seu testemunho de confiança em 
Deus pelo fato de  ser filho de Deus, mesmo no  aparente 
fracasso &  quer maior fiasco  aparente  de uma missão do 
que a cruz ?  Ex Daniel e seus amigos   >  Dn 1.8   

        ‘assentou no seu coração não se contaminar...’  
                      >  arriscou-se e foi honrado  
* No caso da oração, arriscou-se e foi à cova dos leões: 
  > aparente fracasso, que poderia lhe custar a vida, 
  > mas foi salvo e honrado, Dn 2.16,  cap 3  4.19  cap 6   
 

VOCÊ VEIO DE DEUS 
Jesus é o doador da vida, física e espiritual  

João 1.1-(12) 18, Jr 1.5 
          E ninguém a pode tirar, só Deus,  Ex 20.13    
Os anos 70-80 foi a era da auto estima:  

> eu estou OK, você está OK  
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* Por mais que se esforçasse, o autor não conseguia se 
convencer de estar bem, pela realidade de sua natureza 
pecadora. Ele declara:- ‘Só o fato de ter sido feito e amado 
por Deus a ponto de dar Jesus como Salvador colocou 
uma ‘ etiqueta’ de valor à minha vida’.  
 
*Salvação vem 
 - ao se desviar os olhos de si e olhar para Deus, Is 45.22 
 

* Você vê o atuar de Deus no seu modo de ser, no seu 
crescimento cristão e  ao cumprir  a missão Ele que lhe 
designou.   
 

 Matérias primas que Deus usa para fazer um líder  
 

1ª. matéria prima : Dons espirituais  
➢ capacitam a servir o corpo de Cristo  
     Imagina um corpo em que as partes precisam pedir 
permissão para exercer sua função? Cada órgão ‘sabe’ o 
que tem de fazer  em função do bem estar e crescimento 
do corpo  
➢ Organogramas,  alheios aos dons do Espírito, 

•  ‘matam’ uma igreja  
     Dom  natural é misto de personalidade e habilidade 
     Dom  espiritual  é capacitação dada por Deus  
     Deus escolhe a quem quer 
         ‘as coisas loucas deste mundo...’   
*Liderança pode advir do dom que Deus lhe deu  
                     e o poder de exercê-la vem de Deus  
 
*A posição de pastor não lhe garante o dom de pastor: 
  > exerça seu dom,  e  observe os dons dos que o cercam, 
dando-lhes plena liberdade de exercê-los  a favor da 
edificação do Corpo de Cristo  ☺  afinal, não é sábio se 
opor à missão que Deus confiou a alguém 
  Nem Jesus liderou sozinho : ☺  após uma noite de oração 
( de conversa com o Pai)  escolheu  doze dentre os que O 
seguiam. Após 3 anos de discipulado diário, ainda tiveram 
de esperar o Espírito Santo para estarem aptos para a 
missão que lhes fora designada.       
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> Hoje, após três meses de lições uma vez por semana,   
   - as pessoas são batizadas e recebem cargo na igreja. 

    > O que pode advir disso?   
> Veja a lista de valentes de Davi, 2 Sm 23.8 
 

A Bíblia menciona dois dons de liderança: 
               -  presidir, Rm 12.8   e   administrar, 1 Co 12.28  
 

*Presidir  tem contexto na política grega: 
                  -   é  ficar de pé à frente da assembléia... 
- Líderes espirituais ficam de pé à frente da assembléia 

-   conclamando o povo a seguir a Jesus 
- dão visão e objetivos às ações do grupo   

 

* Administrar _ tem a ver com o piloto do navio: 
dirige o navio ao seu destino e de acordo 
com o curso escolhido pelo capitão 

*Presidir e Administrar podem ser comparados aos nossos 
dois olhos; mas falta o resto do corpo: um cego pode fazer 
muita coisa, mas apenas dois olhos sozinhos não é nada; 
Ex de líderes: Barnabé: exortação ou encorajamento,At 14.12  
                       Paulo ( se auto denominava: apóstolo e servo) 
 

2ª. matéria prima:  Experiência  
Por que Deus permite que certas coisas aconteçam a 
alguém? > Vontade soberana ou vontade permissiva: 

➢ AMBAS contribuem para que o plano de Deus se cumpra 
naquela vida. O que pior do que a morte de cruz ? 

  - no entanto, era o plano do Pai 
Pela fé em Deus no controle, vemos que até fracassos... ou 
todos os ‘acontecimentos’  são  cadinho de Deus  
  - para nos moldar  à  semelhança de Cristo’ _  pg 152  
 

*Liderança não se ensina: 
➢ aprende-se por experiência e pelo exemplo  
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Como aprender com experiências da vida 
    cf  Warren Bennis:  

 
1- Recapitular infância e adolescência 
➢ re-processando dados cf a Bíblia, 

• faz ser senhor de sua vida,  

• não escravo do passado     
2- Buscar experiências que façam crescer 
       - ou se aperfeiçoar 
  

3-Aceitar riscos sabendo que fracasso faz parte do 
aprendizado: ‘ é tão vital como inevitável’  
 

4- Encarar o futuro _ como oportunidade de fazer o que 
não fez.    ☺  de modo otimista, sem pessimismo  
 

  ‘Experiências são marcas de Deus em tempos de transição’   
  ☺  ensinam  -  a lidar com situações, 

-  a compreender e a consolar    
 

A fé dá certeza de que a misericórdia e propósitos de 
Deus são maiores do que qualquer mal que nos advenha 

- ou que alguém nos faça.  
 

3ª. Matéria prima:  seu estilo relacional  
*Pessoas precisam do seu modo de ser...  
 

  ☺ ver ‘Temperamentos Controlados pelo Espírito’    
 

Estilos  relacionais 
DIPC_ Ken Voges               Samlley / Trent              La Haye  
 

Dominador                            Leão                             Colérico     

Influente                           Lontra                       Sangüíneo 
Perseverante                   Perdigueiro                Fleumático  
Consciencioso                 Castor                        Melancólico 
 

*Tais estilos relacionais estão arraigados em quem somos’ 
*Compreender tais padrões de comportamento faz nos 
compreender melhor a nós mesmos e aos outros, 

- melhorando os relacionamentos  
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Deus escolhe líderes de diferentes temperamentos para as 
diversas ocasiões: 
Moisés, consciencioso, era necessário para os detalhes da Lei   

Abraão, fleumático, foi chamado a sair de sua terra e parentela 
Pedro,sangüíneo, tinha habilidade natural de influenciar pessoas 
Paulo,dominador,  

➢ dirigido pelo Espírito, leva o Evangelho aos gentios    
 
*Eles foram escolhidos  por terem um coração obediente   
➢ Deus precisa de instrumentos (formato) 
➢  na Sua mão (obediência) 

Ex: é como se Deus dissesse:  
➢ Para tal tarefa é bom um colérico ... 

            E então busca de um colérico obediente  
 

*Obtém-se equilíbrio na liderança mesclando- se  os  
diversos temperamentos,  ajudando-os a conviver em paz, 
unânimes no Espírito   
 

* Conhecer seu temperamento (e o dos outros) é 
fundamental para entender suas reações , e para a 
harmonia nos relacionamentos( no casamento, também) 
*Conflitos  advêm de  reações diferentes à mesma situação 
  

☺  Li que 
➢ ‘defeitos’ são extensões das qualidades dos  temperamentos 
➢ Implicâncias  são devido a se ver no outro 

• um concorrente  (dois bicudos) ou 

• devido a invejar o outro  
 -  ele tem o que lhe falta (ou gostaria de ser/ter) 

☺ o líder esclarecido não se deixa  levar pelas implicâncias dos 
Liderados mas os encaminha à auto análise e aceitação mútua. 
 

No caso do autor: conflitos se davam por diferenças 
ideológicas, e não teológicas 
 

Tomar decisões é complicado  
➢ uns as querem rápidas, impostas. 
➢ Outros querem pesquisas e opiniões antes de decidir.   
       →  Ambos contribuem para uma liderança equilibrada. 
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Líder competente 
1º.  compreende suas próprias inclinações naturais, 

- depois se dedicam a compreender as dos outros. 
O melhor serviço de um líder competente é  

- fazer florescer as qualidades e  
- fazer que fraquezas sejam compensadas.  

 

4ª. matéria prima: habilidades adquiridas 
 

Paulo usou sua habilidade de interpretar as Escrituras 
( instrução aos pés de Gamaliel)  e  
- fazer tendas  

Lídia usou suas habilidades de comerciante para financiar a obra 
Áquila e Priscila fizeram tendas com Paulo; depois de treiná-los, 

 - Ficaram em Éfeso para estabelecer uma igreja  
Ex:ex- jogador  ensina basquete  para atrair pessoas a Jesus  

*Examine-se e veja  como investir suas habilidades no Reino   
 

5ª.matéria prima : Entusiasmo  
  a paixão pela obra que Deus põe no íntimo 
 

É o diferencial entre chamados por Deus, e indicados por alguém 

Ex:  perde o ânimo por ter pedido o foco dos propósitos 
eternos da  missão de Deus para projetos humanos: construir 

ocupou todo o tempo.  
‘ O que faz seu coração acelerar ?’ 
 Se pudesse, o que faria a Deus?’  
 

☺ ESTAR VOLTANDO PARA DEUS... 
    é seu destino final desta vida.  
 

*Jesus o sabia ao dizer: nas Tuas mãos entrego meu espírito’  
Lc 23.46 

*Ao morrer, cristãos recebem a misericórdia de Deus, 
- não a Sua ira   

*Sem perspectiva eterna, a vida é só ajuntar coisas.  
*Confiar  em coisas perecíveis: 
 > o faz apegar-se a elas, pois é tudo o que possui  
 > sua esperança está em coisas que não pode levar com você   
 

* O Espírito é garantia de recebermos nossa herança, Ef 1.13-14 
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* A esperança do líder espiritual é comunhão eterna com Deus   
* O mundo baseia seu senso de valor pelo preço das coisas. 
* Cristãos valorizam as coisas tendo em vista a Eternidade   
 

Cristãos têm perspectiva apropriada sobre as coisas e sua 
posição na Terra porque sabem o valor real de pertencer  a 
Deus ( você  sabe?) 
  

Para pensar: 
1- Confia que pelo seu relacionamento com o Pai tem todo 
o poder para cumprir o  chamado  de Deus  em sua vida  
 

2- Confia que veio de Deus: 
  - Ele é a fonte e o mantenedor de sua vida   
   2.1 Tudo vem de Deus: 

 tempo, oportunidades, habilidades, dons  
   2.2 e deve voltar para Deus pela edificação da Igreja  
         que, 
   2.3  unida, cresce, adora, louva, serve e testemunha  
  

‘Deus é a fonte de vida para você: deu-lhe o dom para 
servir Seu povo  e permitiu experiências que o moldaram. 
Percebe que Deus usa suas habilidades naturais  e  paixão 
pela obra para Seus propósitos’  pg160    
    

3- Crê que, no fim de sua vida, voltará para Deus, Seu Criador, 

    >E receberá  vida eterna _como herança da morte de Jesus  

    >Tal confiança permite que arrisque tudo o que é terreno  
            -  para obter tudo o que é eterno 
 

Sendo Deus o Senhor de sua vida, Ele está  no controle 
das situações e escolhe o lugar que deve ocupar, bem 
como onde deve servir    
                
Para pensar  
1-    Você  é do tipo que se arrisca? Dê exemplos. 
                 - Caso contrário, dê seus motivos  
2- Jesus sabia que toda autoridade Lhe fora dada: 
    2.1 como seria se você também a tivesse?  
    2.2  sua vida está escondida em Cristo ?_ Cl    
    2.3  quanta autoridade  de Jesus confia ter? Atos 1.8 
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     ‘ recebereis poder’...’a sobre excelente grandeza do Seu    
    poder  que opera em nós, os que cremos ‘  Ef 1.19    
 

 3-Jesus cria que viera de Deus: 
     -  você crê que veio de Deus?  

- como essa fé lhe dá segurança para servir aos outros?   
 
4-para desenvolver seu perfil de servo precisa listar 
  >  as partes que já conhece e usa_ assim como 
 
5- Listar as que precisa descobrir e melhorar: dons, 
experiências, 

-estilo relacional, habilidades naturais, entusiasmo. 
   

6-Jesus sabia estar voltando para Deus _ e você?  
    >como isso lhe dá segurança de não se apegar a coisas 
materiais e aos critérios do mundo  
 

7-Resuma o princípio ‘ corra riscos’: 
>  dê 3 modos de praticá-lo nesta  semana   

 

5º princípio  PEGUE A TOALHA  
                                                                   pg 165   
 

Dois atos simbólicos da última refeição de Jesus com os 
discípulos: a Ceia, cujo significado é bem conhecido,   
                  - e o lava-pés ? 
Depois da Ceia, os discípulos discutem quem é o maior:  
são homens,e homens gostam de falar quem pegou o maior 
peixe, faz mais pontos  

Jesus  deixou o lugar de honra e foi fazer o serviço do 
servo, dando exemplo de como age quem ocupa o primeiro 
lugar_ à vista disso, 
        -  agora, quem se habilita  ao lugar de honra ?  

•  Quem supre as necessidades dos outros e 

•   conhece melhor a Jesus  
 

O significado do lava-pés: 
1º) suprir necessidades urgentes 
     >opõe-se  ‘ater-se exclusivamente às suas responsabilidades’  
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     >  impede a colaboração e o trabalho em equipe. 
     > é mentalidade que delimita territórios,  
     > faz travar batalhas quanto a quem faz o quê...  
     -quem fez mais do quê...   
    >Líder espiritual  faz o que precisa ser feito !  
 
2º.) revelar  verdadeiras necessidades básicas  
 a real necessidade deles _ revelada pelo teor da 
discussão _ era saber quem de fato era Jesus e qual o 
motivo de ter sido enviado    
  Jesus disse ter vindo para servir, e  eles não O ouviram 
☺ fixados em suas idéias pré-concebidas, viam em Jesus o 
Messias político que eles esperavam e que eles queriam 
que fosse!   
  Não captaram a real mensagem de que todos Seus 
seguidores deveriam ser servos: servir a uma missão 
☺ estarem dispostos a fazer o que fosse necessário para 
cumprir a missão designada por Deus, até dar suas vidas _ 
como o fizeram, depois...    
 

PODER DE JESUS MEDIANTE O SERVIÇO 
 

  Em geral se pensa que  liderança e serviço  são incompatíveis 
   

1-  exemplo de Jesus: mostrou que podem ser conciliados  
* Demonstrou que viera ‘para servir e não para ser servido  
       -  e dar sua vida em resgate de muitos’   Mc 10.45    
   Ilustrou : ‘quem se humilha será exaltado’  Lc 14.11 
‘a si mesmo se esvaziou tomando a forma de servo’ Fp 2.7                
 

*A perspectiva dos judeus quanto ao Messias precisava ser 
corrigida, pois eles esperavam um Messias político e não 
estavam preparados para um Messias Servo Sofredor   
A multidão queria um Messias que atendesse suas necessidades 
 

*Continuamos querendo que Jesus seja o que queremos’  
        pg 170 
Quem segue  
>um Messias popular fica decepcionado se ele pede algo 
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>um Messias político  quer estabelecer o Reino de Deus na 
Terra, elegendo cristãos a cargos ‘políticos’  

  ☺ cf a política da igreja      
>quem quer um Messias militar, como os zelotes, 

-   impõem o reino de Deus à força  
*Grande número de líderes fracassam quando abandonam 
a missão para agradar os seguidores.  
‘Ele verá o penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito’  

 Is 53.11 
> refere-se a Jesus que veio para cumprir a vontade do Pai   
de reconciliar: religar  o homem a Deus era primordial  para 
que o Reino de Deus tivesse condições de ser implantado 
na Terra: como o será !       
  
2- Coerência de Jesus deu credibilidade aos seus ensinos :  
     > Ele agiu do modo como ensinara, Mc 10.43-44 
     > Incoerência entre  falar e agir é péssimo para um líder     
 
3-☺  Firmeza, mesmo  vestido e agindo como servo, 

              - mas ainda na liderança 
* Pedro,envergonhado diante de Jesus aos seus pés, João 13.8 
   - ele, sempre o primeirão em tudo, 

  - é quem deveria estar fazendo isso.  
-ele queria agradar a Jesus em tudo  

- e sentiu tê-lO decepcionado 
-ele talvez se auto censurasse  

-por não ter percebido a necessidade e 
                - não ter feito algo a respeito 

- talvez tivesse a ver com a recusa da idéia do sofrimento 

de Jesus, - talvez não combinasse com a idéia que Pedro fazia 

do MESSIAS (tinha a noção errada de que líder não faz coisas 
insignificantes)  
  

*Confuso, Pedro age de modo extremo: nunca... tudo... 
João 13.8-9  

3.1 Jesus mostra a necessidade de Pedro; 
3.2 não o abriga a se submeter   

☺ Jesus costumava dar o motivo  
    - e deixar a pessoa decidir  Mc 29-33 
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A recusa do sofrimento, e do serviço oferece um atalho 
para o Reino   

 

☺ Liderar inclui  
➢ não se desviar do objetivo, apesar de tudo:  

oferta de atalhos, de vantagens pessoais a 
custo da missão, oposições 

➢ não ceder  às pressões de seus seguidores  
           ☺  Satisfazer necessidades não é atender desejos  
 

3.3 Jesus deixa clara as condições do discipulado:  
         ‘se Eu não te lavar, não tens parte comigo’  João 13.8 
  

3.4   Jesus é determinado  e  isso se reflete em Sua atitude 
       - não vacila ante outro conceito de sua missão, 
      (só quando se está bem ciente do que consiste sua missão 
        > Responsabilidade em cumprir a missão confiada 

-  traz determinação  
3.5 Opinião popular e preferência pessoal não desviaram 
Jesus da cruz: naquele momento,  ‘a bandeira do reino era 
uma toalha’  pg 176  
 

4-Jesus passou no teste final :  
     - continuar sendo Ele mesmo,  apesar  dos outros  
     ☺ agia como devido, não reagia  à atitudes dos outros  
        → não me mova a mão do ímpio,  Sl  36.11  
➢  Imagine lavar os pés de quem O trairia e 
➢  de quem O negaria...          ☺  que turma !  
A tendência  natural é 

➢   livrar-se  de quem é tropeço  para você , ou  é   

➢  impedir o avanço da traição  (cortar o mal pela raiz) 
➢ é atitude de quem protege seu lugar, sua posição 

 

*Quem confia em Deus, não teme o homem: 
 > confia nos propósitos divinos, não no esforço próprio  

- para controlar as situações. 
 ‘Só o amor sobre humano ( divino) leva o líder a se humilhar  
             -  diante de quem o pode prejudicar’ pg 177 
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> Jesus não permitiu que Judas saíssem sem atender-lhe a 
necessidade: mostrou saber das intenções dele, João 13.10 

                    ( expor o pecado, dá chance de se arrepender) 
> e mesmo assim lavou-lhe os pés, 
> sendo traído,no Getsêmani, chamou-o de amigo,  Mt 26.50  

    Todo grupo tem um ‘Judas’ que desfia e se opõe ao líder 
    - chama a atenção, quer  desviar o rumo do grupo 
    - quer  forçar a que agir de acordo com a visão dele da  

missão,   o que ativa a determinação do líder  
 

*O maior teste: servir a quem pode eliminá-lo.  Mas não só 
isso, no dia seguinte Jesus morreu no lugar do traidor: 

>   amar a ponto de dar sua vida por alguém, 
             -  faz o serviço ser NADA  
 

*Acima de tudo, Jesus veio para revelar o coração de Deus 
em relação ao homem que O traíra, escolhendo obedecer 
ao diabo,  é fato  básico para se entender a salvação   
 

LIDERAR NA CONDIÇÃO DE SERVO_  pg 179 

• é definir a missão,  

• vivenciar ensinos,  

• mostrar firmeza,  

• ser aprovado 
 

1- Defina sua missão: faz os outros a visualizarem,  
          -facilita liderar  

 

2-Viva o que ensina: valoriza suas lições, 
            - faz com que outros o queiram seguir  
    >  o exemplo dá idéia do que você está falando 
 

3- reconheça necessidades, 

4- e pegue a toalha( faça o  necessário) 
 

5- mostre firmeza: não é movido por opiniões dos outros, 

-não éagradável aos outros só para ser aceito e 
aprovado, mas, também, não é  inflexível a novas idéias   

Ex: abriu culto avivado para os não salvo, o que gerou reação 

dos tradicionais que visavam a forma antes de conteúdo  
      ‘A missão é posta de lado em favor do que é familiar’ pg 183  
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* Líder  espiritual atende às necessidades de todos.  
 

*Axioma do autor: ‘não posso liderar por consenso,  
                           Mas é preciso consenso para liderar’  
*Preferências pessoais são secundárias aos propósitos divinos  
 

5-Pronto a servir os ‘traidores’ (vira casaca)_ Testemunho de 

como Deus o ensinou a humilhar-se  no caso dos diáconos 
 

*Não ‘se lava os pés’ 
   - para... impor sua vontade( estratégia de efeito), mas       
   - porque  Deus mandou  ( submisso ao seu líder )   
                > Líderes de joelhos, João 13.15 
 

*Examine-se: como ‘se veste’ e ‘onde se senta’    
> se não está de joelhos, ‘usando a toalha’, está no lugar errado 
 

*Essa idéia não se ajusta ao modelo usual de liderança,  

por não ser sua missão mostrar o melhor modo de fazer as 
coisas, mas veio para mostrar como vive o cidadão do Reino 
A grandeza do servo de Deus é contrária aos moldes do 
mundo. >  Obediência é o caminho da bênção, pg 186  
 

PARA PENSAR 
 

1- como Pedro, as pessoas querem agradar a Jesus: 
   -   com sua própria percepção  do que Ele deveria fazer... 
   -   Quais seus desejos pessoais quanto a Jesus ?  
   -   Como a imagem de líder servo, 
        >  contrasta com a imagem que você faz de Jesus? 
 

2- o que faz que mostra (dá exemplo) da visão do grupo à 
sua equipe?   - vive de acordo com o que prega?  
 

3- liste 3 coisas que fará para reforçar seu ensino ao grupo 
4- aliste preferências pessoais de seus seguidores  
    -  quais  visam popularidade ?  e  quais querem poder ?   
    - como mostrar a eles  a real missão do cristão ?   
                    >  continuando a servi-los  

5- Quem é o ‘judas’ de sua equipe? 
- como praticar o amor de Jesus, servindo-o?  
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6º. princípio _COMPARTILHAR  

        responsabilidades e autoridade 
 

* Nenhum líder completa sua missão sem liderados 
* Liderar  também é  capacidade de incluir outros ... 
*A missão excede às habilidades e interesses pessoais do líder  

*Líder espiritual não fica sobrecarregado levando sozinho o fardo 

da missão: reparte a visão para obter voluntários  na missão.  
 

*Jesus compartilhou um AGO : Alvo Grande e Ousado _ 
         -  fazer discípulos de todas as nações 
Ele não temeu compartilhar missão que parecia impossível 
a eles cumprirem sozinhos (de fato, não o fizeram, At 2 ) 
-o Espírito Santo, enviado  pelo Pai, é o ‘dinamus’ da ação   
 

*Deus parece ser especialista em AGO’s _ todo grande 
evento da História de Deus com o homem começa com 
algo que parece impossível, até que alguém decida confiar 
na Palavra de Deus  
 

    ‘pregai o Evangelho a todas as nações (etnia, gr) ’ Mt 28.19   

Nota sobre ‘etnia’: na época de Jesus, considerava-se apenas 

duas: judeus e gentios. Hoje,há mais de 2 mil grupos étnicos  
 

 COMO JESUS  FEZ ISSO  
 

 1º. Ele próprio aceitou a missão que daria origem ao Evangelho  
      → Sua morte alcançou a todos com o amor de Deus  
       → Toda Sua vida mostrou obediência ao plano do Pai 
  

2º. Ele não delegou  Sua missão a outros, e ficou no bem bom, 
-mas compartilhou responsabilidades, abriu o leque das áreas de 
influência, e disse: indo,fazei discípulos...estou convosco todos 

os dias, até à consumação dos séculos’ Mt 28.19-20 
        

3º. Compartilhou a missão juntamente com  a   Sua autoridade 
      ‘ deu-lhes poder... e enviou-os’  Mt 10.1,5 _ 28.18-19  
      ‘toda a autoridade Me foi dada... portanto IDE...’ Dizer:- 
‘ Faça, mas não tome nenhuma decisão sem falar comigo’ 
                  -  não é delegar, é escravizar    
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* Mais autoridade, menos responsabilidades: 
➢ leva à liderança 

*Menos autoridade e mais responsabilidade: 
➢ leva à passividade 

 

Os discípulos foram ‘em nome de Jesus’: 
 -  sob a missão e autoridade de Jesus, At 4.10  
 - os discípulos não agiam por si mesmos,  2 Co 5. 20 
- Sob a autoridade do nome de Jesus curaram, tiveram 
poder(Espírito Santo) para levar o Evangelho a todos:  

➢ eram embaixadores de Cristo 
 
*A autoridade de Jesus Lhe foi conferida ( como homem)  

– com a finalidade de executar a missão designada  
E por ter cumprido cabalmente a missão confiada pelo Pai:  
- obediência em tudo, e -por ter consumado a obra     
 -sujeitando principados e potestades pela morte na cruz: 
> todas as coisas Lhe foram postas debaixo de Seus pés.  
 

RESPONSABILIDADE+AUTORIDADE  COMPARTILHADA  

➢  FAZ CRESCER 
 

As igrejas de Jerusalém cresceram vertiginosamente: 
> 3mil,. 2 mil ... 

*Mas, câncer interno ameaçava deter crescimento da igreja  
 

QUEIXAS -  ameaçam ao crescimento  Atos 6.1  
               - surgem quando 

- necessidades básicas não são atendidas  
                 - são  termômetros de falhas da liderança 
 
*Há rejeição natural aos murmuradores: 
  - todos querem se livrar deles 
*Há os resmungões crônicos, pessimistas 

- que só vêem o que falta   
*Mas, se os que compartilham de sua missão começam a 
reclamar, preste atenção: podem estar vendo o que você 
deixou passar. > Aceite  críticas como um dom: 

 -  deixe que ampliem sua visão  
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DELEGAR AUTORIDADE GERALMENTE RESOLVE PROBLEMAS  

Mas NÃO É LARGAR NA MÃO DO OUTRO,   

                               e  ele  QUE SE VIRE PARA RESOLVER   

 
*Muitas vezes delegar implica em redefinir funções e 
atribuições. 
> Nota : ministério da palavra em At 6.4, no original usa a 
mesma palavra para servo, em Mc 10.44:  é uma espécie de 
trocadilho:  > apóstolos se dedicam a servir a Palavra 
                  >  enquanto os diáconos servem  às mesas  

 
*Queixas são sintomas:  

    > geram divisões, contendas, revelam descontentamento.  
   > se atendidas, podem ocasionar divisões saudáveis, 
   > ao se usar pessoas qualificadas para a função proposta  
                ‘cheios do Espírito e de sabedoria’ At 6.3 
                               

*Delegação de autoridade feita com a imposição de 
mãos, de público;ex: Josué, levitas, etc   Nm 8.10, 27.28  
 

*Delegam autoridade e os deixam responsáveis pelos 
detalhes, pelo modo como farão a obra  
          A frase seguinte é muito significativa: 
          - ‘crescia a palavra de Deus’ At 6.7 
*Assim se cumpre a missão:  sem deixar de atender a todos  
 ☺ Deus não tem queridinhos, como dá a entender certos tipos 
de liderança  
       PREPARE OUTROS ... ☺ de acordo com  dons do Espírito  
                                                      -  Não por nepotismo  

‘ Ele ( Jesus ) mesmo concede uns para...’  Ef 4.11-12 
-Você olha para  os que o rodeiam como enviados por Deus? 
 - para edificação da Igreja e de ‘sua’ igreja em particular?  
 

Equipar  explica-se  por  dois contextos diferente no NT: 
a)’pôr em ordem’ colocar no lugar um osso quebrado ( medicina )  
b)‘preparar’ como os pescadores deixavam as redes preparadas,  
em condições de serem usadas e úteis, depois de cada pescaria     
Ex; lavavam, consertavam , punham para secar no formato certo   

*Significa que cada colaborador está no lugar certo, no 
formato certo, - se relacionando corretamente com o resto 
da equipe.> Também  há restauração de partes quebradas. 
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*Deus envia pessoas para ministérios integrais ou de meio 
período > para preparar outros, e  
             >  não elas mesmas  fazerem o trabalho   
Um lida com vários (um grupo) que lidará com vários grupos  
                                  ver Ef 4.11-12 
*O  ministério da equipe é equipar outros, não fazer a obra   
 

COMO PREPARAR OUTROS PARA SERVIR  
 pg 200 

1- encoraje  2- qualifique  3- compreenda  4-instrua  5-ore!  
 

1-ENCORAJE:  seguir a Jesus requer coragem, mesmo !  

     *Modelo de encorajamento de Jesus: João 14  
       ☺ não incentiva a confiar em si, mas focar o Esp Santo     
      Ex de Jesus: vendo o medo em seus corações, diz:  
      - ‘Não se turbe vosso coração 
      -mas sim: credes em Deus, crede também em MIM’       
        em outras palavras: 
        não olhe o problema, nem para si mesmo 
        mas, sim, CREIA:  fique firme nas palavras de Jesus        
 
*Conheça conflitos e temores de seus liderados    
  - disponha-se a encorajá-los;ex:Barnabé,At 4.36, 9.27  11.26 
      > atitude inclusiva copiada por Paulo 
Ex: um pastor lhe passa a mão no ombro e diz  
 - ‘Não deixe seu emprego para escrever. Essa coisa 
precisa ser trabalhada!’  
                   Falou a verdade: Ainda não está bem 
                     Encorajou: Trabalhe nisso! 
>   Uma das ‘grandezas’ do líder espiritual e ser um ‘Barnabé’  
  
 

2-   QUALIFIQUE-OS 

Encorajar sem treinar é  entusiasmo sem direção:  
                Muito movimento para nenhuma ação  
Qualificar é  
1º.)mostrar as condições para SER discípulo de Jesus  

      - quais suas expectativas ao seguir a Jesus?  
2º)  dar  condições para  FAZER  a que se propõe(ministério)  
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*Após o discurso sobre ‘últimos serem primeiros’, Lucas diz 
´grandes multidões O seguiam’ e a essas multidões Jesus 
disse:’ se alguém vem a Mim e não aborrecer (família ) e ainda 

a própria vida, não pode ser Meu discípulo’ Lc 14.25-26  
 ☺ Jesus nunca Se importou em ser popular, deixou bem 
claro as condições para ser discípulo: segui-lO requer 
renúncia absoluta, oposição.E deu oportunidade para sair.   
       Ao que Pedro respondeu: ‘ para  quem iremos ?  
      ‘Tu tens as palavras da vida eterna’ João 6.68 
 

*Jesus zelava por manter o padrões elevados de discipulado   
pg 201  
- não enganava a ninguém ( hoje se banaliza muito o 

evangelho) - queria que todos que aceitassem a missão,  
-   compreendessem bem o seu custo. 
 

*Adverte quanto ao  legalismo: 
> exceder apenas na exigência do padrão da Palavra, 
       - mostrando a excelência do que Deus oferece  
      > deixe o Espírito Santo calibrar 
        -  a dedicação de cada um 
 

*Por outro lado: 

 banalizar o discipulado está fora do padrão da Palavra 
 
*Igrejas sofrem porque os recrutados a servir não são 
qualificados.   Equilíbrio é o padrão da Palavra Js 1,7 

 

*Modelo de qualificação : 2 Tm 2.2 

   Paulo→ Tm→ idôneos→ outros   
   - anda junto, At 16.1-5, dá cargo, 1Tm 1.3  

  -   e  instrui como instruir, 2Tm 2.2 
 

3º. Compreenda as necessidades deles  _  
 

 ‘esta casta não sai de modo algum sem oração e jejum’ Mc 9.29  
Jesus viu que lhes faltava poder  
    por falta de disciplina espiritual  
    por falta de tempo em dedicar-se a Deus, 
    ( estavam ocupados indo e vindo, o tempo todo) 
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 Jesus  atende  à necessidade deles quando pedem que   
lhes ensine a orar ( ao perceberem que  o poder advinha 
da vida de oração  de Jesus) Jesus lhes atende o pedido.  
             

➢ Equipar outros envolve: exemplo, observação, 
                           -  ver necessidades, atender pedidos, 
                           -  como um técnico de esportes  
 

➢ OUVIR  com atenção 
                  é o melhor meio de saber suas necessidades 
     Ser objetivo, ao perguntar : 

   -  Do que você precisa  para fazer seu trabalho?  
 
     Ouvir a resposta ( ouvir,  de modo geral)  
            Precisa disciplina para ouvir a resposta _   pg  205 
           Consome tempo 
                            mas é essencial para o sucesso do líder 
            É trabalho árduo  
                             mas abre portas para servir os liderados  
 
Ex: o autor tende ao trabalho em vez de festas. Sendo 
procurado por um liderado sobre estagnação em certo 
grupo, sua reação íntima  foi defensiva e impaciente  : ‘Que 
exagero, há problemas piores, mais sérios...No entanto, se 
dispôs a ouvir e a tratar do problema em vez de justificá-lo 
ou minimiza´-lo.  Solução : uma festa que resultou em 
novos relacionamentos e  algumas lembranças alegres.  
Embora preferisse  não ter de ouvido aquele ‘ reclamante’ , 
dar-lhe atenção resultou em melhor cumprir  o objetivo de  
nossa missão 
 

 4º.  DÊ-LHES INSTRUÇÕES  
Delegar não é mandar fazer, e pronto!  
Envolve  instruir : dizer o que deve ser feito, 
                sugerir como fazê-lo   
                 Dar os passos, se a pessoa for inexperiente  
Jesus ensinava constantemente.  
          Treinou quanto à natureza do Reino de Deus, Mt 13 
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           Explicou Sua missão, Mc 10.32-34   
           Operou milagres para ensinar lições, Mc 4.35-41 
            Instruiu quanto a atitudes como seguidores dEle, 
                              João 17;7-10 
Paulo (construiu rede mundial de igrejas ) 

             ensinava constantemente          
 -Suas cartas mostram cuidado no ensino, mesmo à distância  

1Ts 4.1-12 
Ex prático:  
Paulo a Timóteo _ vai junto,  At 16.1-3, 
                                instrui, 1Tm 4.11-16 
                                Exorta a dar exemplo, 1Tm 4.15   
                                Ensina como instruir outros, 2 Tm 2.2  
Dá instruções claras e específicas: 
> liderados precisam saber onde vão 
                                             e o que se espera deles  
 
Membros de igreja muitas vezes são como reservas: só 
ficam nos bancos, nunca são chamados para jogar, nem 
sabem a quantas anda o jogo _ o que os  torna amargos e 
ressentidos_  ou procuram outro time.  

 
5º. ORE POR ELES,   ORE COM ELES.  
 
*Até aqui, dependeu de esforço humano:  
dedicação pessoal,  mas o principal é :  

               as vidas que Deus lhe confiou 
   >têm o poder de Deus na vida delas?                         
                                   ler Mt 17.19-21 
Em Seus  últimos momentos de vida,  

➢ Jesus orou por  e com os discípulos 
➢  

Teor da oração: pediu unidade, 17.11 alegria no 
ministério, v13 _ proteção, v15  - que permanecessem 
santos,      > separados pela verdade da Palavra, v17  
 > preparou os discípulos orando por eles, 
                                        -  e com eles, no Getsêmani 
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➢ Liderança espiritual depende de ORAÇÃO :  
➢ o poder vem de Deus, há poder só ao orar, 

➢   líderes são impotentes sem as orações de outros  
➢  o que os mantém firmes em períodos de lutas e 

conflitos; Autor dá exemplo de oração fiel da esposa, 
com a esposa  e pelos líderes   

➢ Orar junto com liderados  é de suma importância  
  

*Poder só vem com oração: 
➢ que capacita, dá técnicas e estratégias  
➢  dá discernimento, proteção, poder, 
➢  supre  deficiências humanas;ex:  

 
Testemunho ao autor:  cem dias de oração perguntando: 
- ‘Como Tu queres nos usar?’ Deus responde mostrando  
➢ a oração de fé  de Jabez:  
➢  ensina a transformar bens tangíveis 

•  em realidades tangíveis      
➢ Deus dissera : -  é hora de colheita !   Mt.9. 35-38 

                  Resulta em:  
➢ mais missionários no campo, 
➢  visando atingir a comunidade  
➢ mais gente sendo treinada, 
➢  mais espaço para receber o pessoal  
➢  

    Enquanto trabalham nesse projeto, 
           -  já buscam a Deus para saber o próximo passo   
 
➢ Você serve por ter sido chamado, 

•  não para tornar o mundo melhor 
 
ORAÇÃO: relacionamento  com Deus, vital para o líder  
              Adoração_ reator nuclear da paixão pela missão  
              Direção_ de Deus para fazer só a obra de Deus  
              Oração e jejum:  
              -vence a tentação de tomar atalhos   para o Reino  
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 *Em oração: Jesus  escolheu os discípulos, 
              > recebeu confirmação da missão,  
              > aceitou a vontade do Pai, desistindo da sua,   
             > Jesus cumpriu sua missão em oração. 
 
Além de  
1 encoraje  2- qualifique  3- compreenda  4-instrua  5-ore !  
 
*Precisa saber que ensino  é processo contínuo, 
pessoal, indo junto, aproveitando todas as oportunidades, 
na direção do Espírito 
 

COMPARTILHAR responsabilidade e autoridade 
 

No lar:   Pais são líderes: 
 

*Educar é direcionar impulsos negativos 
                                               -  para ações positivas 
*Filhos precisam ser treinados para ser responsáveis,  
                  - e assim ter autoridade de decidir seu rumo  
 

*Enquanto não têm responsabilidade,  
               - ficam sob a autoridade dos pais  
 

*Precisa haver treinamento e acompanhamento 
 

*Compartilhar só responsabilidades, 
- torna os filhos dependentes 
 

*Dar autoridade para o adolescente decidir, faz perceber 
não estarem preparados para  tomar decisões  maduras  
 
‘Delegar total responsabilidade de decisão ao adolescente 
não garante a responsabilidade no indivíduo adulto’  pg 211 

 

Compartilhar Responsabilidade e Autoridade  
                          no âmbito profissional 
*Preparando líderes na sua empresa. 
> Encoraje a se juntar a você  
    - compartilhando a visão da MISSÃO  
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- abrace-os com bilhetinhos, ou presentes: 
              -   tarde de folga, um livro 
- ponha na liderança pessoas com potencial   

&nada desanima mais do ver incompetentes na liderança  
- comemore o sucesso de seus liderados 
- qualifique os que pretende recrutar 
 

*Conheça o coração deles: ouça  jornada profissional,  
espiritual  e constate  nível de maturidade deles _ prof / esp  
 

*Declarações de missão para cada responsabilidade 
dividida impede dar autoridade sem ter deixado claro a 
responsabilidade  
 
*Compreenda as necessidades de seus liderados 

-  dedique tempo para observá-los  
-  invista tempo em OUVIR : 
- para ficar sabendo  a necessidade  a ser  suprida  

 
*Crie atmosfera de sinceridade (transparência )  

- que encoraja falar 
*Dê instruções claras e objetivas.  

- Deixe fazer do  modo deles. 
-  observe a atitude deles em relação a você  

- e às suas instruções. 
           -  para ver se : falou claro, deu suficiente autoridade  
 
*Registro de reuniões e mensagens  

-mostra eficiência na comunicação 
*ORE por seus liderados  

- e  por todos os que estão sendo preparados   
* ESPERE em silêncio, ouça a instrução de Deus  
 
*Aprenda a ouvir: assim se obtém instrução de Deus 

- para situações específicas, 
- cumpre sua missão enquanto aprende de Deus  

  Is 50.5 
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PARA PENSAR  
1- Qual responsabilidade Jesus compartilhou com seus 
discípulos?  > Toma-a para si?   
   - como a explicaria aos que o rodeiam? 
 

2- Como compartilhou  essa responsabilidade?  
como você pode usar essa mesma autoridade com outros?  
 

3- Liste os 5 passos para preparar outros    
 

4-  cite um ‘ Barnabé’ em sua vida : 
- o que o  animou a fazer ?  

 

5-  dê 2 meios para saber necessidades dos outros 
 

6- como se sente quanto à oração?   
-  descreva sua crença pessoal,  
-  que papel representa em sua vida 
-  Ora por alguém  e por si  mesmo ?   
  

7 - Resuma  o 6º. Princípio:  compartilhar  
       -- cite 3 meios de aplicá-lo em sua vida nesta semana            

 7º. Princípio: FORME UMA EQUIPE  
 
Ex uma professora de inglês da igreja, começa ensinando 
estrangeiros tendo a Bíblia como cartilha, enquanto os 
evangelizava.  Em 4 anos ela preparou 17 pessoas  
  -E estão dando aulas a mais de 200 estrangeiros.    
  -Também distribuíram Bíblias em vários idiomas 

 (+ de 200)  
 
O líder espiritual eficiente inclui  os que lidera.  
- Falha quando confia só em si    e   demais em si mesmo   
-Precisa envolver liderados  

- ao decidir e  planejar a execução  
- Só é líder de fato  

- quem passa a visão e  motiva a cumprir a missão 
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O livro objetiva desenvolver líderes espirituais eficazes  
em  formar equipes que farão trabalho muito  mais 
abrangente do  que eles sozinhos  
 

*  Em equipe há  
- mais  amplitude  de idéias, recursos e energia   

  

*Equipe maximiza o potencial do líder,  
- minimiza suas fraquezas 

            ( pontos fortes e fracos se destacam no líder só ) 
 

*Equipe aumenta a percepção  e opções  de solução 
- das situações 

 

*Equipes dividem créditos dos sucesso  
-e a culpa pelo fracasso  

            - gerando  humildade e comunhão autêntica   
     & Assumir sozinho o sucesso leva ao orgulho, 
                              ou  o fracasso leva à frustração 
        - Ambos prejudiciais a qualquer um. 
 

*Equipes fixam  os alvos: propicia  serem atingidos  
  -um sozinho facilmente muda o alvo 

-e começa tudo do nada.   
 

*Equipe faz mais do que um sozinho 
- JESUS liderou em equipe  

 

  POR QUE JESUS PRECISOU DE DISCÍPULOS?  
 

*Se só Jesus salva, por que Ele precisou de discípulos?  
Jesus realizou toda Sua missão sozinho, mas precisava de 
discípulos  para darem continuidade à missão  
 

* Discípulos garantem a continuidade da missão  
     ‘como crerão se não há quem pregue?’   
☺ Sem discípulos todo trabalho vai por água abaixo, 

- é ramo infrutífero  
*Deus determinou  agir em parceria com o homem no 
Seu atuar na Terra  
              ☺  há o agir do homem, e o agir de Deus  
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*Jesus discipulava cumprindo Sua missão: agia em equipe   
 
Jesus nunca agia por conta própria .Ele disse; ‘o Pai nunca 
me deixou só pois Eu faço sempre o que é do Seu agrado’ 
João 8.29 

 - Jesus nunca ia só,  
 - nunca mandou irem sós:  enviou-os dois a dois   

     - nas horas mais cruciais havia três com Ele 
    Mc  6.7  

 

Aprendendo com Mc 6.7  
 

1- chama...  o chamado determina os seguidores  
2- a si ...      determina o líder que prepara a equipe  
3-  envia...   quando percebe que a equipe está no ponto 
                          ( aprende-se melhor, fazendo ) 
4- dois a dois ... reforça caráter de equipe  
5- deu-lhes poder...repartiu poder capacitando-os  
6-  dá instruções específicas  

- de como se comportar a caminho  
7-  não os deixou sós:  via ... (estava com eles em espírito ) 
 
☺ Jesus também cumpre a vontade do Pai trabalhando  
em equipe e mostrando como Ele queria que a obra 
tivesse continuidade  
 

Por que uma equipe?  
 

Equipe é grupo ligado por compromisso  
                          com objetivo específico  
 
☺  teatro converge olhares para as mesmas idéias,  
      - mas  sem compromisso  
>às vezes, igrejas locais podem ser apenas teatros!  
 
*Vantagem da equipe: habilidades complementares 
*Característica da equipe: mutualidade  
* Utilidade da equipe: multiplicar  influência  
   > Característica do líder : formar equipes  
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Obs:  uma comissão não é uma equipe 
           -  a comissão protege a instituição: 
      -  reúnem-se para decidir pelo grupo  
     - Agendas e reuniões são o mais importante  
                          ( para a comissão ) 
> Comissões controlam  vs  > Equipes capacitam    
 

Ex de professora de inglês  
Numa instituição ele deveria ter feito proposta por escrito, 
comparecido a alguma reuniões deliberativas,  passaria 
muitos meses respondendo a perguntas para os que 
analisavam a viabilidade financeira e a possibilidade do uso 
do patrimônio e do local, discutindo questões legais  e 
financeiras... e ainda  esperando uma resposta   
 

Numa equipe com uma missão: 
> evangelizar e fazer discípulos,  
         -  dei permissão para reunir equipe e dar aulas  
         -  diretores e eu andamos junto com a equipe dela      
         -  até que estivessem prontos a andarem sozinhos  
*No processo: 

- foram dados os devido relatórios a quem de direito 
       - Recebendo delas orientações legais e financeiras. 
         -mensalmente, reunidos  para orar pelo ministério  
                  -  e pelas pessoas estrangeiras alcançadas  
 

Equipe ministerial é  
- grupo de discípulos sob a soberania de Cristo 
             - dedicado a cumprir a missão da Igreja de Jesus 

via  igreja local  
*O elo que os une é a obra de Cristo: são novas criaturas 
* Jesus,  de fato,é o Senhor na vida de cada um   
           - chamados, todos atenderam ao apelo de  Jesus  
           - motivados a dar continuidade à obra de Cristo 

 no mundo  
            ☺  pela obediência nos moldes da Palavra  

no poder do Espírito  
 

  *O foco é servir à missão,  não à atividade em si   
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Liderar uma equipe  
➢ é a mais alta expressão de liderança espiritual  
 

1º.P_  Você deve se humilhar: 
- reconhece que precisa de outros  

         Orgulho,  auto suficiência insiste em trabalhar sozinho  
 
2º.P  almejar posição não combina com 

-  fazer equipe de sucesso 
Seguir a Jesus mantém na missão, 

- longe de competir com outros  
 

3º.P  Requer disposição para 
-   abrir mão de direitos pessoais,  
-  encontrar  grandeza  no   servir  
 ( atender necessidades  dos liderados) 

 

4º.P   Arrisca-se a servir  
          - por confiar que Deus está no controle     
 

5º.P  Dar o exemplo e fazer o necessário   
     - cf necessidades do grupo  
 

6º.P  Compartilhar responsabilidades e autoridade     
 

7º.P  Equipar 
          - multiplicando sua liderança  via  novos líderes    
 

A missão, realizada pela equipe, atende à necessidade de 
fazer novos discipuladores  para dar continuidade  à 
missão de fazer discípulos      
 

 QUATRO  PASSOS  
 PARA FORMAR UMA EQUIPE MINISTERIAL  
 

Como se forma uma equipe   
1- União,  2- capacidade e presença,  3- responsabilidade, 

4 -  ser um mentor 
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1-  Senso de união  acontece quando se faz parte:  

> você faz parte do corpo de Cristo ?  
Característica: estamos nisto juntos; há propósito comum 
-  estão juntos por propósito maior do que eles mesmos  
          >  Pode usar camiseta com dizeres: 
              - Grande time, pequeno EU 
              - Tal camiseta deu senso de unidade  
Como saber se os integrantes forma uma equipe  ? 
 

1-cada um tem um lugar próprio: 
           - traz sua contribuição ao grupo 
     a) efetiva pontos fortes e torna as fraquezas irrelevantes  
     b)    há respeito mútuo ; muitas partes em um só corpo  
     c)    cada um é respeitado pelo seu perfil próprio    
     d)   uma equipe busca temperamentos complementares  
            Há unidade na diversidade, 1Co 12.12    
 

2- há objetivo comum relacionado com a missão da visão  
a) articulado constantemente  pelo líder  

      - lembra porque estão juntos  

b) Valores e propósitos são compartilhados 
     - Mt 12.30 não ajunta, espalha 

c)  participantes da equipe compartilham da missão cf visão  
 

Os 7 princípios de liderança espiritual podem ser 
objetivos comuns de um casamento transformando-se 
em modos de agir um com o outro 
 

1- humilhar-se perante Deus e perante um do outro  
2- seguir Jesus primeiro e depois a carreira  
3-  desistir do direito de ser servido  
   - para achar prazer em servir (atender necessidades) 
4-  arriscar o terreno tendo em vista o eterno,  
>confia em Deus  de todo coração, alma e entendimento 
5-faz  o necessário para atender às necessidades do outro 
6-  compartilhar responsabilidade e autoridade para atingir 
objetivos  comuns  

7- ser equipe ( ajuda mútua ) 
  -  para cumprir a missão de Deus,  na vida.  
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3-   precisa ter um  motivo para se formar e funcionar   
 motivo sempre deve ser  suprir necessidade  
        ´- de cumprir propósito que norteia  sua existência  
~ 

Sem um motivo, não há razão de ser da equipe : 
 -  importante é ter e declarar o propósito  
                  no contexto da missão  
4- Saber como atende   ao  propósito maior da visão  
      ☺ Sabe o que fazer, e como fazer bem,  
   - para alcançar o alvo  
     Equipe com propósito, ministério eficaz  
 

5-  sentimento de união impede o líder-estrela 
     há equilíbrio entre função de cada um e função do grupo 

- ninguém se encosta em  ninguém,  
- nem manda nos outros  

 

Líder espiritual não têm todas as respostas, não precisa 
decidir tudo sozinho ; sabe que sucesso depende do grupo, 
evita( restringe) manifestações de ‘ estrelismo’    
           - Confia que Deus  o exalta por não ser soberbo    
 
*Pastorear ‘ovelhas’ do Senhor não é experiência solitária  
-  que um manda e todos obedecem, seguindo calados  
 

Jesus mostrou a importância do trabalho em equipe 
-chamou 12 para irem com ele diariamente, 
- tratou com eles em grupo,  enviou 2 a 2 

 

2    Capacitar com autoridade e  presença  
 

Mudanças custam a acontecer  
-porque os que têm conhecimento não têm poder     
- é preciso dar poder a quem tem conhecimento  

           - e   dar conhecimento a quem  tem poder         
 

Capacitar dá trabalho:  
-envolve tempo, empenho, atenção, cuidado 

 

*O segredo da capacitação está em  
substituir  hierarquia  por equipes auto dirigidas               
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Jesus capacitou os discípulos dando-lhes  
 a) autoridade do Seu nome  / b) o  poder da Sua presença         
 
a)  Jesus compartilhou a autoridade de Seu nome  
           - ao dar-lhes a responsabilidade de Sua missão   
 
a autoridade do nome de Jesus é vinculada à Sua missão  
 

*Jesus primeiro capacita: recebereis poder...At 1.8  
-depois dá o âmbito da missão: 

>  testemunhas até os confins da terra  
 

Importante  agir sob a autoridade do pastor  ( em nome de)   
Obs: cuidado ao  assentir  com qualquer  coisa   

 

b)   poder de Sua presença 
- implica em gastar   tempo com seus liderados  

 
*Precisa de 5 a 7 anos para se formar  discípulos: 
estabelecer amizade,  ganhar confiança,  passar a visão 
para depois dar missão 
 
*Ser pai é capacitar o filho a cumprir o plano de Deus em 
sua vida.  Requer disciplinar  e  treinar os filhos   Ef 6.4  
      ‘ criar os filhos ‘na disciplina e admoestação do Senhor’   
                Há instrução bíblica aos pais :  Pv  22.6 
 

3 Responsabilizar-se  

    - pela missão  e  pelos  atos da equipe  
 

*Poder torna as pessoas responsáveis: junto com a  
liberdade de ação  faz responsável pelas conseqüências( 
ou resultados )   

- Sem responsabilidade cada um faz o que quer, 
     - quando quer. 

☺ Responsabilidade envolve compromisso 
   -  em agir de acordo com o trato  
   - a bem do objetivo comum  > que se pretende alcançar   
*Prestar contas é importante para a unidade do grupo 
                        E  para a capacitação individual  
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Ex:no casamento, saber dos relacionamentos fora de casa,  
       faz ter cuidado em como se relaciona com  as pessoas    
 
*Cada um dará contas de suas palavras e obras, Mt 12.36  
                                     de si mesmo a Deus,  Rm 14.12 
>mesmo os pagãos hão de prestar contas a Deus, 1Pe 4.5 
 
*Dar contas é relatar o que fez... 

- dizer a verdade sobre tal ato 
 
*Orgulho impede de dar contas ao outro, mas líder 
espiritual começa dando exemplo e pede que os outros 
façam o mesmo.Ex: explicar porque faltou,  não fez a 
tarefa, chegou atrasada  
 
* Perceber que Jesus era o Cristo, Mt 16.16   

 - mostrou o resultado  da obra de Jesus 
     -como líder da missão   

 - deu oportunidade a definição mais detalhada 
- de Sua obra  

 
*Mas Pedro repreendeu Jesus para corrigir Suas idéias 
por confiar em seu conceito sobre o Messias, que não era  
a de  um  Messias Sofredor   
* Pedro precisou ser repreendido  por Jesus  
   - por ameaçar a missão e a união do grupo:  
>bom líder corrige desvios de visão   e  avanço da missão 
 
As palavras de Pedro  continham a mesma insinuação de 
atalho à sua  missão feita pelo diabo na tentação, 

 Mc 8.33   Lc 4.9-12  
 
>Compete ao líder  
-  lembrar o  motivo porque fazem o que fazem 
- assegurar que tudo seja feito no sentido de cumprir a 
missão, sem se desviar de seus objetivos  
 
*É fácil transformar programas em fins em si mesmos,  
              - perdendo de vista a missão  



64 
 

Pais precisam pedir contas dos objetivos de seus filhos   

        São responsáveis pelo desenvolvimento deles  
Ex  filhas aceitaram Jesus,  
      o pai ajuda a ler a e entender a Bíblia  
 

4-   Ser um mentor 
 
Não há  sucesso sem sucessor. Líder espiritual só realiza 
sua missão ao ter discípulos que levem a missão avante      
 
4.1   mentor é um guia 
       - conduz outros por onde já passou 
                 ensinam pelo exemplo tanto quanto por palavras  
                  personificam  os comportamentos  essenciais  
                  Paulo disse   ‘sigam a Cristo   como eu’   
Líder espiritual chama os mais experiente para mostrar o 
caminho. Paulo era um mentor_ insistiu  que os coríntios o 

imitassem, 1Co 4.16   

  
*Posso pedir que me imitem como modo de seguir a Jesus ?  
Que tipo de cristão produziria se apenas imitassem o que você 

faz ?  
 
*Líder espiritual forma ’braços direito’  

  - que vão quando ele não pode ir  
*Mentoria é a forma pela qual a obra de Cristo  

-  passa de uma geração para a outra.  
 

Jesus orientou seus seguidores: 
 

a) ensinando-os  
    O sermão do  monte dá o perfil do cidadão do reino, 
                                Mt 5 a7  
    Aponta valores básicos: humildade... 
    Faz do cotidiano  oportunidades de ensino  
    Faz ver o que está por trás das atitudes + corriqueiras  

Jesus não apenas informava,  
- levou-os a ver a vida de modo diferente  

Aprofundou e ampliou perspectivas, a partir da realidade  
deles: histórias, parábolas, exemplos. 



65 
 

• Jesus foi professor exemplar 
.     

b) demonstrando o poder de Deus  
    Ao multiplicar os pães, Mc 6.32-44 

-  abençoa um lanchinho  e alimenta uma multidão 
mas não desperdiça milagres para se exibir ou demonstrar 
poder  como se vê ao recusar fazer cair fogo do céu... 
      

c) deu exemplo de vida de oração, Lc 6.12  
    orou a noite toda, a tal ponto que eles Lhe pediram que 
os ensinasse a orar. Fez com que se acostumassem com a 
idéia de Deus como Pai   
 

ORIENTAÇÃO é ensino do  AT  
 

Desde Moisés, orientado por Jetro,  Ex 18.19-20  
   - confirma 3  pontos principais da liderança espiritual  
 

1- sacerdócio : levar a Deus as dificuldades do povo  
      -deixar-se capacitar por Deus para resolvê-las  
 

2-  ensino – de valores básicos e limites de comportamento  
 

3-  exemplo _  mostrou como fazer com suas atitudes      
 

LÍDER TAMBÉM PRECISA DE MENTOR  
 

O mais experiente que lhe mostra o  caminho das pedras  
    ‘ que as mais velhas ensinem as mais novas’  Tito 2.3-5   
 

Você precisa de um pastor como Paulo,  
>  um amigo como Barnabé e  um discípulo  como Timóteo  
 

Para pensar  
1-  porque Jesus formou uma equipe?  
2- porque  (?)  liderar equipe  

- é a mais alta expressão de liderança  espiritual 
3- cite 4 passos para formar uma equipe 
4- cite os nomes dos participantes de sua equipe  
5-cite 2 modos como capacitar com autoridade e presença 
6-cite 2 meios de prestar contas da missão  

                                           e das ações da equipe 



66 
 

7- liste  2 coisas que fará para ser mentor de alguém 
8- tem um pastor ?  um amigo ?  um discípulo ?  
9- Resuma os 7 princípios de liderança  
10- Escreva 3 modos de edificar sua equipe nesta  semana 

 EPÍLOGO  
 

1- por que não vi isso antes, ao ler sobre Jesus ? 
2- que proveito posso tirar do que li ?  
3- o que fazer para mudar minha maneira de liderar ?  
 

Entre tantas outros livros, o que é  modismo  
    e     o que é eterno?  

 

O objetivo principal do livro é colocar o leitor  frente a Jesus 
-  para decidir se vai segui-lo,  ou não 

Liderança não se ensina, se aprende  
- ( vendo os outros liderarem)  

 > Que você aprenda a liderar liderando  
- cf os princípios compartilhados neste livro 

>Tudo o que foi escrito , 
-foi aprendido por experiência, ao liderar    

            tristes ou cômicas, experiências servem de exemplo 
 

>Líder espiritual não é auto didata, tem um (vários)  
mentores.    Busca mais velho que o acompanhe  
 
> Jesus é  tudo que precisa para liderar cf Sua vontade  
 Seja Ele seu modelo e fonte de compreensão de liderança 
 
➢ que seu exemplo de liderança espiritual  

  - atice a curiosidade de outros a seguir Jesus  

IDÉIAS CONTEMPORÂNEAS DE LIDERANÇA SERVIL 
 

1970, Robert Greenleaf  introduz novo conceito de 
liderança  dizendo que as pessoas não mais seguiriam 
ditadores, mas os que estivessem dispostos a servirem, a 
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atenderem às suas necessidades: apresentou-lhes  o 
líder-servo _  Cuidar dos outros aperfeiçoa a sociedade.  
 

Mostrou que nos moldes antigos   toda a atenção estava 
voltada às instituições, não às pessoas: 

- e são as pessoas  precisam de serviços   
 

Para Greenleaf, Jesus é modelo histórico de liderança 
                             Servir leva à  liderança,  
Mas  é sabido que: 

- as pessoas querem mandar, em vez de servir  
- a natureza decaída tende à auto  promoção 

     E  à auto  proteção 
 

Só os chamados por Jesus que  
-se dispõem a seguir a Jesus confiando que  
-Deus está no controle da situação e de suas vidas   

         - é que se tornam líderes espirituais  
 

*O mundo  discute e divulga os conceitos de Greenleaf, 
mas vivenciá-los,  só os verdadeiros cristãos conseguem,  

- e só no poder do Espírito Santo.  
 

Outros autores 
  

 Max DePree  exemplifica como  líderes de bandas de jazz   
que passam muito tempo juntos e há tal integração que 
conseguem improvisar com harmonia _  Mas precisa ser 
descartada por que na prática, não se vê harmonia, mas 
completa cacofonia  
 

Stephen Covey : a vida é uma missão, não uma carreira  
-o líder se dispõe a trabalhar servindo aos outros  

Seus apelos levaram ao reexame dos conceitos de 
liderança então vigentes  
 

Calvin Miller tem o rei Davi como modelo de liderança 
espiritual centrada no serviço: 

•  render-se a Deus para trabalhar melhor  

• Lideres servem a Deus servindo ao próximo 
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Laurie Beth Jones:  Jesus é personagem antigo que 
ensina como se tornar líder visionário (?)  extrai  75 
conceitos  de liderança no estilo de Jesus : ela diz que  
a religião ensina a servir a Deus, no entanto Jesus-Deus 
veio  nos servir .Apresenta Jesus às pessoas e a aceitação 
do livro mostra que Jesus como modelo de liderança foi 
bem aceito Sua obra abre as portas para os pós modernos 
considerarem Jesus como antigo que tem muito a ensinar 
  

O autor diz:  Jesus foi líder de um movimento inédito  e 
revolucionário que tem muito mais a ensinar que princípios 
de liderança : era o Filho de Deus que se fez homem para 
cumprir a missão confiada pelo Pai de entregar sua  vida  
imaculada em favor do pecador _ a fim de dar vida eterna a 
todo o que crê . Somos  transformado por Jesus não 
porque O observamos, mas porque ousamos segui-lO  
 

*Atualmente, muitos livros mostram a transição para um 
tipo de liderança que serve,  que atende necessidades.       
     

*Observadores reconhecem a importância do líder-servo, 
tornando popular o estilo de liderança de Jesus.  FIM  ☺   
 

Obs: cabe uma explicação sobre o sentido do conceito de 
liderança na abordagem deste livro ( e dos autores citados)  
 
> LÍDER é QUEM CONQUISTA  SEGUIDORES FIÉIS  
 

*Nesse sentido  é que Jesus foi incomparável como líder. 
 

*Notem que se exclui a divindade de Jesus aplicando-se 
apenas o método de relacionamento. Mas o próprio Jesus 
indicou que não é uma liderança/ discipulado feito no poder 
da natureza decaída: os discípulos tiveram de esperar a 
descida do Espírito Santo (Atos 1.8)  para iniciar o 
cumprimento da Grande Comissão, Mt 28.18-20   
* As condições do chamado ao discipulado continuam as 
mesmas: ‘toma a cruz, cada dia..’  Lucas 9.23 

- .’renuncia a tudo quanto tem...’ Lucas 14.33 –x- 


