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PALAVRA DO AUTOR 

 
 

"A verdadeira origem da descoberta consiste não em procurar novas 

paisagens, mas em ter novos olhos". Marcel Proust 

 
Não é um livro religioso, tão pouco dedicado somente as técnicas corporativas, 

mas, trata-se de uma análise para o mundo pessoal e interior, para que este se 

externe através do relacionamento de liderança. Através de princípios 

fundamentais estabelecidos por Jesus Cristo, você se surpreenderá, e 

possivelmente se encontrará diante de fundamentos que atualmente são 

perdidos a cada dia pelo ser humano quero incitá-lo a realizar uma 

retrospectiva sob sua motivação, no âmbito: “motivo para sua ação” e sua 

postura como “líder” em potencial para esta geração.  

 
Pois... 
 
O mundo tem experimentado uma forte e crescente crise hierárquica. Talvez 

pelo surgimento de tantas novas preocupações os líderes têm abdicado de 

suas responsabilidades. O próprio movimento feminista é uma demonstração 

clara e explícita da crise de liderança que nosso mundo vem atravessando. 

O crescimento absurdo nos divórcios é o resultado pungente de liderança falha 

e desvirtuada. No início Deus deu o domínio ao homem (Gn 1:26), mas desde 

então houve a inversão de valores, quando a mulher tomou decisões 

importantes, como comer do fruto proibido, sem que o homem (no caso o líder) 

estivesse na liderança de tal situação. Essa atitude mostra claramente a 

imagem de um líder que verdadeiramente não assume suas respectivas 

responsabilidades, bem como uma liderada que não busca na figura correta a 

direção a ser tomada, toma por si própria o caminho a seguir.  

Bem, já que o homem (líder) não se envolveu o suficiente para me influenciar 

(liderar), então, (“pensou a mulher”), eu tomo minhas próprias decisões. 

 
Mesmo em lideranças do mundo corporativo ou empresarial, acredito que o 
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comprometimento espiritual e emocional acrescentará muito no crescimento e 

e desenvolvimento da liderança pessoal e como equipe. 

Pois a crise de liderança que o mundo vive me faz definir que, muito mais 

importante do que ter a mesma origem, educação ou nacionalidade é ter 

unidade de propósitos. E principalmente quando os propósitos divinos são 

estabelecidos em uma equipe, seja ela religiosa ou corporativa, Deus 

automaticamente os abençoará, então o maior objetivo de todos possivelmente 

conquistado, não apenas uma equipe bem direcionada e orientada, mas, 

pessoas influenciadas ao ponto de gerar vidas transformadas e famílias 

restauradas. 

 

Tal unidade de propósitos sempre foi um fator decisivo para mudanças diante 

da história. Através desta atitude, povo mulçumano, influenciam o mundo 

inteiro, sendo a maior religião do mundo e também a que mais cresce. Os 

nazistas liderados por Hitler conseguiram impactar a história humana através 

da unificação com o propósito de exterminar “raças inferiores” e estabelecer o 

controle do mundo.  

 
Por isso meu objetivo através destes escritos é interagir e desenvolver uma 

comunidade de líderes transformadores que a partir de si mesmos provoquem 

transformação e façam a diferença em sua casa, despertem pessoas em sua 

empresa e comércio, cuidem de pessoas no bairro e cidade que residem, e 

causem um grande impacto estado e país que estão estabelecido. Sendo 

assim podemos manter firme e acesa a chama da esperança de um mundo 

que será impactado por esta influência que possui um motivador comum, o 

amor derramado e ensinado por Jesus Cristo. 
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INTRODUÇÃO 
 

Definições 
 

“É importante lembrar que, como líder, o importante não é o que acontece 
quando você está presente, mas sim ausente”. (anônimo) 

 
 

É uma arte a ser aprendida e desenvolvida. Todos somos líderes em potencial. 
 

Arte 
 

Conjunto de preceitos para perfeita execução de qualquer coisa; execução 

prática de uma idéia; saber ou habilidade em usar meios para atingir um 

resultado. (Dicionário Aurélio) 

 
 

Conheça algumas definições sobre liderança, já que defini=lá é um 
grande desafio por ser uma função, habilidade e dom milenar. 

 
 

Liderança 
 
Forma de dominação baseada no prestígio pessoal e aceita pelos dirigidos. 
(Dicionário Aurélio) 

Liderança é o processo de conduzir um grupo de pessoas, transformando-o 
numa equipe que gera resultados. É a habilidade de motivar e influenciar os 
liderados, de forma ética e positiva, para que contribuam voluntariamente e 
com entusiasmo para alcançarem os objetivos da equipe e da organização. 
(wikipédia) 

 
Líder é quem dá a cara a tapas. (popular) 

Líder é.... 

Quem mostra o caminho além do horizonte O líder é quem alinha o grupo 

em torno de uma visão, mostrando o caminho a ser percorrido e garantindo o 

comprometimento de todos para chegar lá. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o
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Quem fornece ferramentas e monitora os trabalhos O líder é responsável 

por acompanhar e cobrar as atividades de cada um. Assim, ele deve fornecer 

quaisquer ferramentas e/ou orientações pra que todos façam sua parte da 

melhor forma. 

Quem inspira pelo exemplo O líder é como um ídolo, transparecendo 

confiança, direção, pulso firme, honestidade e que sabe como e o quê fazer. 

(empreendemia@empreendemia.com.br - Luiz Piovesana) 

 
Algumas definições do mundo corporativo. 

 

LIDERAR é conectar os seus empregados ao seu negócio.  

 

LIDERAR é obter e manter empregados que ajam e trabalhem como 

proprietários. 

 

LIDERANÇA é a arte de fazer com que os outros tenham vontade de fazer algo 

que você está convencido que deva ser feito.  

 

LIDERANÇA é a arte de mobilizar os outros a batalhar por aspirações 

compartilhadas.  

 

LIDERANÇA é a arte de obter resultados desejados, acordados e esperados 

através de empregados engajados. 

 

LIDERANÇA é a influência que uma pessoa exerce sobre outra ou sobre um 

grupo de colaboradores pra que juntos cumpram um objetivo em comum.  
 
No livro bíblico de II Crônicas 21.20, o escritor relata que um rei chamado 
Jeorão que morreu sem deixar saudades para o povo. Que juntos possamos 
definir, entender e compreender o que realmente é liderança e que... 
 
“Algumas marcas se apagam com o tempo, mas, quando elas são feitas no 
coração de alguém, se multiplicam com o tempo.” 
 
 
Jesus Cristo nunca escreveu um livro, tão pouco publicou alguma obra literária, 
mas sua vida, contada por vários escritores, revela seu pensamento a respeito 
do assunto. 
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“Liderar é olhar para um bando de pessoas desorganizadas e enxergar uma 
equipe vitoriosa que impactará o mundo, então sair do seu trono para ensiná-
los como fazê-lo, e para isso, deixar por um instante sua coroa e posição para 
ensiná-los como utilizar bem um pano e um balde de água lavando seus pés”.  
(Vida de Jesus, O Cristo) 
 

Liderar é influenciar. 
Deus não chama líderes, mas  

Forma líderes 
 
 

O líder trabalha para atingir uma meta com a cooperação de outras pessoas, e 

o processo de conseguir a cooperação delas pode ser aprendido e 

desenvolvido. 

Com certeza algumas pessoas serão naturalmente melhores líderes que 

outras. Serão melhores em sua capacidade de utilizar aquela combinação de 

dotes pessoais que lhes permite influenciar mais facilmente pessoas. 

Entretanto, qualquer pessoa, por meio de treinamento, pode tornar-se eficiente 

e influente em sua função de liderança. 

Já quem não nasce com dons e habilidades voltados a liderança, podem 

através do tempo se tornarem líderes eficazes, como Deus fez com Moisés, 

que mesmo vivendo 40 anos no deserto cuidando de animais, foi capacitado a 

ser o estadista mais influente que Israel já teve em todos os tempos. Quantas 

pessoas de sucesso, antes eram totalmente desacreditadas, mas conseguiram 

exercer e desempenhar bem a função de líderes com sucesso, e alcançar os 

objetivos propostos. 

 

Sem falar nos apóstolos que Jesus formou na época, todos tiveram que 

adquirir certas habilidades para benefício de sua liderança. Simão Pedro era 

pescador e não foi educado religiosamente, e era considerado ignorante pelos 

líderes judaicos, Mateus era cobrador de impostos e discriminado pelos líderes 

religiosos por trabalhar para o governo, Tiago era primo de Jesus e jovem, sem 

experiência, Talvez o mais indicado fosse Judas Iscariotes, que possivelmente 

tenha se envolvido com a política nacionalista sendo detentor de habilidades 

que consideramos fundamentais a liderança. 
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Um líder não nasce feito, faz-se. Reconhecidamente algumas pessoas têm 

mais aptidão para a liderança do que outras, mas aptidão isoladamente não faz 

dela um líder. Inversamente, outra que não tenha nenhuma aptidão para a 

liderança, mas possua um ardente desejo de liderar, pode alcançar sucesso ao 

liderar. 

Pode ser que você não tenha aptidão para a liderança, todavia, com trabalho 

duro e com a benção de Deus, pode chegar a ser um líder eficaz. E 

independente do local e ocasião, todo líder cristão deve ter como visão 

prioritária o direcionamento de pessoas para Jesus Cristo, pois o mesmo sabe 

que somente através de D’Ele é encontrado a verdadeira vida e sabedoria para 

se tomar decisões. 
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 ENCONTRANDO MEU  

ESTILO DE LIDERANÇA 

“A força do verdadeiro líder está na confiança que seus seguidores depositam 

nele.” 

 

Liderança é a função do líder. Segundo o dicionário, a palavra liderança é uma 

forma de dominação baseada no prestígio pessoal e aceita pelos dirigidos. 

Liderança é um processo cooperativo onde líder e liderados interagem para 

concretização de objetivos comuns; é o esforço de exercer conscientemente 

uma influência especial dentro de um grupo no sentido de levá-lo a atingir 

metas de permanente benefício que atendam às necessidades reais do grupo. 

Todavia este vocábulo é originário da palavra inglesa ”leader”, usada para 

designar a pessoa capaz de exercer autoridade e influência sobre o grupo, 

sobre seus liderados. 

E essa liderança é uma influência especial, que não pode ser imposta sobre os  

outros. As pessoas não podem seguir o líder por medo ou por se sentirem 

pressionadas e ameaçadas. 

 

“Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o 

porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas 

próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe 

pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz”.   

(João 10:2-4) 

 

Outro destaque é que a liderança exerce boa compreensão das necessidades 

reais dos liderados. Ele desenvolve sensibilidade, percepção aguçada, e se 

relaciona com as pessoas que Deus lhe confiou e com as quais é responsável. 
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Ele está sintonizado com seu ambiente, avalia meticulosamente a situação e se 

prepara antes de entrar em ação. E quando sua sensibilidade em relação aos 

outros é sempre focalizada pela perspectiva da visão que Deus lhe deu. Ele 

procura conduzir o grupo para as metas que atenderão às necessidades das 

pessoas - quer o grupo para as metas que atenderão às necessidades dessas 

pessoas - quer o grupo tenha ou não consciência delas. Para se exercer esse 

tipo de liderança é preciso discernimento, sabedoria, determinação e 

conhecimento da vontade de Deus.    

 

Estilos de liderança 

Estilo de liderança é a forma como o líder age no desempenho de suas 

funções. Seu estilo será definido pela sua metodologia de ação, levando-se em 

conta fatores como o temperamento, a personalidade, o caráter, as 

necessidades do grupo e a situação do dia-a-dia. 

 

Autocrático  

É o estilo de liderança onde somente o “líder” fixa as regras, sem a participação 

do grupo. O “líder” autocrático não se importa em saber o que seus liderados 

pensam, e também pode ser chamado de líder silencioso, pois não costuma 

comunicar-se com seus liderados, e consequentemente não cria em si próprio 

sensibilidade com relação à equipe. Apenas os trata como simples 

subordinados, com atitudes paternalistas. Acaba adquirindo o hábito de 

assumir tudo sozinho, de pensar que só ele é capaz. Por se irritar facilmente 

quando contrariado, revela-se egoísta e incapaz de delegar. 

Esse comportamento pode provocar dois tipos de reação: 1) As pessoas se 

revoltam. 2) Assumem uma passividade completa.  

Tal estilo de liderança prejudica o grupo e os objetivos a serem alcançados, 

visto que o líder não considera as pessoas, tanto em suas limitações quanto 

em suas potencialidades. O querer mandar ou impor a sua vontade anulando 

as pessoas é geralmente uma demonstração de insegurança, e acaba 

desestimulando a criatividade e inibindo as iniciativas, criando assim portas 
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largas para a saída de pessoas que poderiam ser um bom canal para o 

desenvolvimento dos objetivos propostos em nosso coração. Liderados 

competentes e comprometidos não permaneceram muito tempo ao lado de um 

“líder totalitário. 

 

Liberal 

É um estilo praticamente oposto ao que acabamos de ver.  

É aquela na qual o líder dá total liberdade para as decisões grupais ou 

individuais, com sua participação mínima. Os maus resultados da aplicação 

desse estilo são: 1) pouca ação entre líder e liderados. 2) carência de ordem, 

de orientação, de cobrança de resultados; ou seja, liderança frouxa e até 

inconseqüente. Pessoas ocupando cargos e funções, mas pouco ou nada 

realizando. 

Tal estilo é desenvolvido muitas vezes pelo motivador medo. Quando temos 

medo de errar ou nos julgamos incapazes de desempenhar alguma função, 

transferimos nossa responsabilidade para outros, pois, quem não faz, 

dificilmente errará. 

 

Tanto o estilo liberal como autocrático, são importantes e necessários em 

situações especificas de governo. Todavia, são inviáveis, se vistas como um 

estilo único de liderança, pois satisfazem apenas situações especificas. Usar a 

“liderança” autocrática para liderados competentes e comprometidos, ou 

“liderança” liberal para liderados ainda “verdes”, despreparados e pouco 

comprometido demonstra insensatez, falta de sabedoria, e despreparo para 

liderar. 

 

Democrático 

O estilo de liderança democrática é baseado no principio da participação 

grupal. O líder busca a contribuição espontânea, a boa vontade dos liderados, 

persuadindo-os a decisões consensuais. Uma vez tomada a decisão, o grupo 

sente-se co-participante e consequentemente co-responsáveis pelos resultados 

objetivados, e não meramente um instrumento nas mãos do líder. O líder 
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procura ouvir, entender e respeitar seus liderados descobrir-lhes as 

possibilidades, levá-los à conquista dos objetivos propostos. O líder 

democrático delega tarefas, proporcionando oportunidades de surgirem novos 

lideres. A liderança democrática, por ser participativa, fruto de negociação, 

entendimento e consenso, é flexível, oferecendo mais condições de se chegar 

a uma liderança eficaz. É a liderança que mais se harmoniza com os princípios 

do evangelho. 

Na tomada de decisões, reúne conselhos e opiniões sobre o assunto, analisa e 

decide. Todos participam e do processo e o líder não se esquiva de sua 

responsabilidade como direcionador. 

O líder preparado, usando de bom senso, fará naturalmente mediante as 

situações que lhe forem surgindo, uso da metodologia própria a cada situação, 

a cada grupo. A mudança de estilo em situações diferentes é pedagógica. O 

líder bem ajustado e maduro não precisa e não deve estar preso a um só 

método. Ele é sensível a cada situação e sabe usar com eficiência cada estilo, 

sem, contudo, abusar da posição que ocupa. 

 

“Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, 

não por obrigação, mais de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por 

ganância, mais com desejo de servir. Não ajam como dominadores dos que 

foram confiados, mais como exemplo para o rebanho”. (I Pe 5:2-3) 
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O LÍDER E O CHEFE 
 

“Chefiar é fazer com que as pessoas façam o que é preciso. Liderar é fazer 

com que as pessoas queiram fazer o que é preciso”. 

 

Quando paramos, e fazemos uma analogia entre as diferenças do líder e um 

chefe, de pronto já percebemos que existem fatores distintos a serem 

destacados. Fatores estes que regem uma idéia e um conceito totalmente 

adversos sobre o assunto, ou melhor, a função de comandar outros à um 

objetivo.    

E dentre as várias características, eu gostaria de destacar algumas que penso 

serem fundamentais, e que de maneira simples podem diferenciar tais 

conceitos. 

Quando falamos em chefe, geralmente a primeira imagem que nos vem à 

mente, é a figura de um homem todo engravatado, com um olhar fechado, que 

nem pensa em esboçar sinais de alegria; enfim, uma pessoa fechada. Alguém 

pouco sociável, que não aprecia o contato e o convívio pessoal. E realmente o 

chefe normalmente age desta maneira, e nesse ponto que começam as 

grandes diferenças entre o líder e o chefe.  

É interessante notar que nem todo chefe é necessariamente um líder, nem todo 

líder ocupa cargo de chefia. Então vamos primeiramente desmistificar essa 

imagem grotesca por nós formada, com relação àquele que está à frente de um 

grupo e aquele que forma idéias. 

   

O chefe é detentor do poder, alguém instituído formalmente, já o líder nem 
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sempre possui autoridade formal, mas tem a capacidade de conquistar as 

pessoas através de seu modo de agir e pensar, são princípios básicos que o 

leva a trilhar por caminhos diferentes, mas com o objetivo de chegar ao mesmo 

lugar. O líder não vê pessoas como máquinas que produzem resultados, mas 

indivíduos dotados de sentimentos e particularidades, essenciais à sua 

existência, conseqüentemente à seus resultados. 

 

 O chefe poderá fazer com que seus subordinados trabalhem e alcancem seus 

objetivos, usando de sua autoridade hierárquica. O líder levará seus liderados 

atingirem os mesmos objetivos com maior eficiência e eficácia, por conseguir 

manter sua equipe motivada e coesa.  

 

O chefe se contenta com tarefas. O líder consegue entusiasmo, interesse pelo 

trabalho, cooperação e a manutenção dos princípios.  

 

O chefe tem subordinados. O líder tem seguidores. 

 

O chefe busca autoridade. O líder busca responsabilidade. 

O chefe tosquia se rebanho. O líder alimenta seu rebanho. 

O chefe quer ser servido. O líder serve. 

O chefe recebe troféus, reconhecimento e sentam em tronos. O líder está 

crucificado com Cristo, e o reflete em suas atitudes. 

 

 

Realmente há diferenças essenciais entre chefe e líder!  

 

E Deus em toda a sua Palavra, nunca estabeleceu chefes perante seu povo. 

Pois o próprio Deus nunca agiu como tal. Pelo contrário, Ele tem nos 

conquistado e conseqüentemente nos motivado a conseguirmos alcançar Seu 

objetivo, que é explícito em nossas vidas. O alvo mais importante de todos é 

desenvolver um relacionamento sadio e verdadeiro com Ele. 

E pra isso Deus não tem usado de sua força e poderio para nos conduzir até lá. 
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Ao invés de dizer, “faça senão irá para o inferno”, Ele diz: “Eu amei, por isso 

fiz...” (Jo 3:16).  

Através de Seu imenso amor, Ele nos atraiu e nos conquistou, e a maior prova 

disso está escrito pelo evangelista e apóstolo João no capítulo 1 versículo 14, 

quando “o verbo de carne e habitou entre nós”. Deus mesmo em toda a sua 

autoridade e glória, desceu de seu resplendor para nos liderar até a salvação, 

quebrando a imagem de que o poderoso (chefe) deve ficar enfurnado em sua 

sala, apenas planejando o que deve ser realizado, o famoso chefe de gabinete, 

mas Ele se colocou no lugar de servo para nos mostrar a maneira correta de 

realizar este serviço, o de servir. Por esta razão, as palavras ditas pelo Senhor 

Jesus, “venha e siga-me”, produziam o significado literal da expressão, atraindo 

verdadeiros seguidores e não apenas admiradores. 

 

“Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, 

mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos 

tenho feito conhecer” (Jo 15:15) 

 

Depois desta colocação maravilhosa de Jesus, só podemos pedir à Ele, que 

nos ajude a realmente cumprir esta função tão carregada de responsabilidades, 

o grande chamado, e esplêndido ministério (serviço) de liderar.     
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LÍDER X HOMEM 
 
“São pais, irmãos, filhos, maridos... Nenhum homem é somente um soldado”.    
(filme “Fomos Heróis”) 
 
Quando estava escrevendo este livro, me sobreveio a mente intitulá-lo da 

seguinte forma: “O líder que Deus procura”. Mas certo dia, quando estava 

sentado num muro no prédio em que morava, fiquei observando as pessoas 

passando lá em baixo. Foi quando Deus falou forte ao meu coração: “Filho, Eu 

não procuro líderes, pessoas com todas as capacidades humanas, ou pessoas 

que possuem respostas para as indagações mais reflexivas da humanidade. 

Mas, procuro pessoas como estas que passam lá embaixo, pessoas comuns, 

mas, com u coração transformado. Pessoas como Jó (íntegras, retas, tementes 

a Deus), como Daniel (com espírito excelente), enfim, Eu não procuro líderes, 

mas formo líderes, através de pessoas que vivem segundo o Meu coração.  

 

Antes de sermos considerados e chamados de líderes, somos homens (seres 

humanos) dotados de vontades humanas, sentimentos humanos e somos 

sempre alvos dos pecados que dominam este mundo. 

E para alcançarmos uma liderança eficaz e abençoada por Deus, nada melhor 

que analisar a vida de um dos líderes mais influente e exemplar de toda história 

israelita. Seu nome é Davi, que antes de rei e líder da nação de Israel, foi um 

“homem segundo o coração de Deus” (I Sm 16:7; At 13:22). 

Ao analisarmos o texto de Atos (At 13:22), podemos ver a seqüência de 

importância que o escritor faz na declaração de Deus: “varão conforme o meu 

coração, que executará toda a minha vontade”. Declaradamente o temor a 

Deus é a raiz para uma vida que agrada a Deus. Este temor incontestável é o 

que aproximava o homem Davi, do seu Criador. O temor a Deus nos aproxima 

de Deus e torna-nos filhos conforme seu coração. Ouso dizer até, que, o temor 
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a Deus é o fundamento principal para a edificação não apenas de uma 

liderança, mas de uma vida vitoriosa. 

 
Quando falamos em temor, de pronto lembramos do medo, e já, a figura de um 

detentor de poder nos vem à cabeça.  

Confundimos temor a Deus com doutrinas e dogmas, e às vezes com usos e 

costumes, tentamos reconhecer uma pessoa que teme a Deus pelas roupas 

que usa, pela maneira de falar ou de andar, pelos lugares que freqüenta e pelo 

padrão de estereótipo por nós padronizado. Mas o temor a Deus está muito 

além, alcançando a submissão à vontade de Deus, em ceder e depender do 

Papai.   

 
O pilar principal do temor é a obediência, assim que Davi foi reconhecido como 
um homem segundo o coração de Deus. 
 
Obediência é o reconhecimento a soberania de Deus. 
 

Quem obedece demonstra pelo menos 2 (duas) características fundamentais 

em seu caráter.  

1. A certeza da necessidade; quem reconhece que precisa de ajuda 

obedece quando a recebe. É a convicção de que se o auxilio, pode ser 

em forma de materiais, conselho, disciplina, ou outra forma, o resultado 

e objetivos que traçamos não dará certo. Então obedecemos, pois temos 

a necessidade de ajuda. 

 

2) A humildade; alguns confundem humildade com usar roupas rasgadas, 

andar por aí todo sujo, ser quieto, ou até ser pobre. Bem, humildade não tem 

nada ver com classe social, temperamento ou raça, mas, é totalmente 

relacionada com um coração transformado e quebrantado. Alguns até ensinam 

que, aquele que diz ser humilde, já não o é. Talvez nosso padrão de humildade 

humana tem sido formado por idéias de homens que se julgam muito bons ou 

sucumbem seus pensamentos as teorias franciscanas de humildade e 

renúncia. 

Então julgue Jesus: “aprendei de mim que sou manso e humilde..” não quero 
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abordar o assunto da divindade e humanidade de Jesus na terra, pois não 

pretendo entrar no campo da Teologia Sistemática, mas, Jesus como homem 

que foi nesta terra dá maior explicação a respeito deste assunto. Humildade, 

não é dizer que é o pior, que não vale nada ou que você não consegue 

alcançar por que é pequeno. Isso podem ser desculpas, mas não humildade. 

Humildade é reconhecer quem você realmente é, conseqüentemente quem 

você não é, as vezes o processo é ao contrário. 

O que realmente sabe fazer, e o que você, nem tentando muito, não fará bem, 

reconhecendo que outros o farão melhor que você.   

O que foi chamado para fazer, por isso tem se esforçado tanto mesmo em meio 

as decepções, e o que definitivamente você não foi chamado para fazer. 

 

O humilde reconhece a superioridade do outro, independentemente das suas 

qualidades ou posição. 

 

A própria história mostra que Davi foi um bom exemplo neste quesito. Apesar 

de errar muitas vezes, o reconhecimento de tais atitudes e o coração 

quebrantado para consertar tais erros nunca faltaram para este pequeno 

homem, mas grande rei de Israel.  

  

Seus princípios vinham de estatutos escritos sobre a lei de Moisés e conselhos 

de profetas que o próprio Deus colocara em sua frente. Isso causava em Davi 

um grande prazer, pois se relacionava diretamente com seu dia dia. 

 

 “que em seus mandamentos tem grande prazer” (Sl 112:1b). 

 

Isso implica em profundo amor pela Palavra e princípios de Deus. Logo, quem 

teme a Deus lê, medita, se alimenta, propaga, enfim, ama a esta Palavra. 

   
“O grande homem está sempre disposto a ser pequeno” 

 
 

 
 TEMOR E SUAS MARCAS 
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Os Salmos escritos por Davi destacam algumas marcas que acompanharam a 

vida do “homem segundo o coração de Deus”.  Analisemos então o Salmos 

112. 

 Piedade (Sl 112:4); significa ter pena, compaixão. Uma pessoa piedosa 

não fica satisfeita quando observa a violência, a fome, enfim as 

desgraças que acontecem diariamente ao seu redor, mas com o coração 

compungido agem contra estas coisas por amor as pessoas. Não por 

interesse ou por que alguém merece, mas, por Graça. 

 
“Ao que está aflito devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que 
deixasse o temor do Todo Poderoso”. (Jó 6:14) 
 

 Misericórdia (Sl 112:4); estar sempre pronto para liberar perdão e 

ajudar o próximo, ser benigno (sentimento de não querer magoar 

ninguém). 

 
“Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão à 
misericórdia”. (Mt 5:7) 
 

 Justo (Sl 112:4); íntegro, reto, honesto. Alguns homens da Bíblia 

receberam por parte de Deus este atributo.  

- Noé (Gn 6:9); por servir a Deus em sua época. 

- Jó (Jó 2:3); por colocar Deus em primeiro lugar em sua vida e 

família. 

“Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre”. (Sl 37:29) 
 

 Liberal (Sl 112:9); não é avarento, o seu amor não está nos bens 

materiais. O dinheiro não governa sua vida, mas ele é quem governa o 

dinheiro. Ele é liberal (significa essência), e não está liberal, não é 

apenas no momento, mas significa que amanhã e depois de amanhã 

continuará sendo liberal. 

 
“Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males”. (ITm 
6:10) 
 

 Coração bem firmado (Sl 112:8); não baseia sua vida em 

pressentimentos ou em misticismos, e nem nas outras pessoas ou em si 
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próprio (Pv 3:5), mas confia no Senhor (Sl 16:5,8; 20:7-8). 

 
“...os que confiam em mim não serão confundidos”. (Is 43:29b) 

 
Independente do momento mantém sempre o equilíbrio. Nos momentos 

bons ou ruins, matem e reflete um coração grato.  

 

Estas são marcas que uma vida de temor a Deus esboçam. Não é 

possível uma pessoa viver temendo a Deus e não produzir tais marcas. 

Lembrando que, antes de ser um líder, você é um ser humano como 

outro qualquer, que precisa de um relacionamento sadio com Deus, para 

que, além das bênçãos de Deus, você alcance a Salvação em Jesus 

Cristo. 

 
“O temor a Deus é o princípio da sabedoria.” (Provérbios 1.7) 
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UM CHAMADO PARA SERVIR 

 
Só existe uma pessoa capaz de servir. Aquela que ama. 

 
“O primeiro aspecto de liderança é a disposição para servir” 

 

 
O dicionário classifica a palavra “servo” como: aquele que não têm direitos, 

como um criado, um servente, um escravo. 

 

“... e, uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça” (Rm 6:18). 

  

Ser o primeiro ou estar em evidência é algo que todos nós desejamos ter, afinal 

de contas quem não quer receber honras e ser reconhecido por aquilo que faz. 

É natural do ser humano o sentimento que nos faz esperar as recompensas. 

Talvez a lei da semeadura tenha cooperado com isto, pois, no seu mais 

popular ensinamento diz que devemos colher conforme plantamos. Então 

definimos que, se fizermos ou plantarmos muitas coisas boas, 

automaticamente colheremos ou teremos por recompensas muitas coisas 

boas.  

Mas se compararmos analogicamente esta situação com a vida de Jesus 

percebemos que os opostos se atraem. Pois Ele foi exaltado pelo Pai, que lhe 

deu o nome que está acima de todo nome; e, ao nome de Jesus todo joelho se 

dobrará (Fp 2:9-10), e toda essa Glória, recebeu por aniquilar-se a si mesmo, e 

embora sendo Deus, Ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, 

tornando-se obediente até a morte. Por isso Deus Pai o levou a mais alta 

posição. E trilhando este caminho, chegamos à conclusão de que a aflição atrai 

a Paz de Deus, a perseguição o sentimento de satisfação no Reino de Deus, a 

ferida atrai a cura, e na vida de vários homens as prisões geraram a liberdade 

de muitas pessoas e vidas. Como a lei da física; “Para toda ação existe uma 

reação...”, devemos entender que as reações proporcionadas por Deus são  

muitas ocasiões opostas ao nosso padrão humano. 

  

Se agirmos como Adão que tentou pela desobediência ser como Deus, e, 
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automaticamente isso implicaria em também ter a Glória de Deus, acabamos 

como ele acabou, expulso das proximidades do Todo Poderoso. O jardim que 

O cerca, é despedido então, de nossa presença, pois não nos contentamos em 

apenas morar no jardim, mas logo queremos ser seu dono.  Aprendemos então 

que a estrada da humilhação leva-nos a casa da exaltação. 

 

Quem não sabe servir, não sabe ser servido 

 

“A honra é melhor que as honrarias”. 

 

“... porque aos que me honram, honrarei...” (I Sm 2:30) 

 

“Nada façais por partidarismo, ou vanglória, mas por humildade, considerando 

cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que 

é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros” (Fp 2:3-4). 

 

Para que um relacionamento vertical (Homem e Deus) seja desenvolvido com 

qualidade, devemos estabelecer uma boa relação horizontal (entre pessoas). 

Servir a Deus significa também servir ao meu próximo, através dos princípios 

que Ele mesmo deixou-nos.  

Jesus não exigiu que seus discípulos lavassem Seus pés, pelo contrário lavou-

os com prazer se fazendo de exemplo para todos, lhes dizendo que deviam 

lavar os pés uns dos outros (João 13). 

Na explanação do texto de Filipenses 2, o Apóstolo Paulo nos exorta a termos 

o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Especificamente no versículo 

5 ao 8 ele diz:  

“De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo 

Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a 

Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se 

semelhante aos homens; e, achado na forma de homem, humilhou-se a si 

mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz”. 
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Analisemos com um pouco de cautela tais versículos. 

 

Quando Paulo diz sobre ter o mesmo sentimento, certa profundidade é 

empregada no assunto. Pois essa colocação aniquila ‘o fazer por obrigação’, já 

que toda ação é anteriormente planejada por um sentimento já em fase de 

desenvolvimento, e definido por uma razão transformada. Tudo que fazemos é 

antes por nós julgado e pensado, às vezes por meses e anos, às vezes por 

segundos.  Então a frase refere-se a sentirmos o que Cristo sentiu, que além 

da decisão de amar a humanidade, Jesus nos deu o exemplo perfeito da 

palavra “servo”. Ao desenvolvermos a consciência correta sobre o que 

realmente é servir, sabemos que há alguém superior a nós. Parece simples, 

né? Mas quando colocamos alguém acima de nós, automaticamente nos 

colocamos, no mínimo, em segundo lugar, atitude que não é nem um pouco 

fácil, sendo este o primeiro passo para alcançarmos à humildade neste texto 

representado por Cristo. 

 

“... sedes, antes, servos uns dos outros, pelo amor” (Gl 5:13). 

 

Outra análise que podemos fazer, está relacionada com o versículo 8, que fala 

que ‘humilhou-se a si mesmo’, Jesus era e é superior a nós e Ele sabe disso. 

Mesmo assim, humilhou-se. Nossa atitude deve ser de humilharmo-nos, 

mesmo quando sabemos ou julgamos-nos superior à outrem. 

Devido ao egocentrismo nato do homem caído, o mundo não tem em alta 

estima a humildade e a modéstia. A Bíblia, no entanto, com seu conceito 

teocêntrico do homem e da salvação, atribui máxima importância à humildade. 

A humildade bíblica subentende a consciência das nossas fraquezas e a 

decisão de atribuir de imediato todo crédito a Deus e ao próximo, por aquilo 

que realizamos. 

 

“O homem não pode receber coisa alguma, se lhe não for dada do céu”          

(Jo 3:27). 
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Devemos ser humildes, pois somos simples criaturas (Gn 18:27), somos 

pecaminosos à parte de Cristo (Lc 18:9-14), e não podemos jactar-nos de nada 

(Rm 7:18), a não ser no Senhor (II Co 10:17). Logo dependemos de Deus para 

nosso valor e para nossa frutificação, e não podemos realizar nada de valor 

permanente sem a ajuda de Deus e do próximo. 

 

Já o oposto da humildade é a soberba, um senso exagerado da importância e 

da auto-estima, da pessoa que confia no seu próprio mérito, superioridade e 

realizações. A tendência inevitável da natureza humana e o mundo é sempre a 

soberba, e não a humildade.  

 

“A porta do céu é tão baixa que somente os humildes conseguem entrar” 

(Apolo) 

 

“Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência 

dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo” (I Jo 2:16) 

 

E quando seguimos o exemplo de Cristo no quesito humildade, também somos 

recompensados por Deus. Se cumprirmos os Seus mandamentos e servirmos 

como Jesus serviu, é mister que teremos prêmios à receber, sua nomeclatura 

teológica é “Galardão”. Não sabemos ao certo no que se refere Deus, quando 

fala de galardão, mas uma coisa sabemos: “Nem olhos viram, nem ouvidos 

ouviram e jamais penetrou no coração humano” (I Co 2:9). 

 

“Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor 

que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e  

ainda servis aos santos” (Hb 6:10). 

 

Àquele que não toma a posição de servo, não é um líder aos olhos de Deus, 

nem deverá ser colocado à frente de uma equipe ou trabalho. Uma vez que 

liderar é influenciar e levar seus seguidores a conquista de um alvo, aqueles 

que não servem, não conseguem levar pessoas à Deus, fazendo-se inútil 
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perante sua função de líder. 

 

Um verdadeiro líder aos olhos de Deus, não evidencia seus direitos como líder, 

e sim seus deveres. 

 

Mas no mundo atual em que vivemos, há uma grande inversão de valores com 

relação ao papel do líder. Pois hoje em dia ele se mostra como o intocável, e 

encontramos até, supostos líderes que, ao invés de se colocar na cruz de 

Cristo, estão assentados em seus palácios repletos de mordomias geradas 

pelos seus súditos, quando a verdadeira liderança é demonstrada pela 

capacidade de entender e carregar a cruz e não em assentar-se no trono para 

dar ordens (Romanos 12:1-2). 

Estes supostos líderes têm se embelezado com lindas coroas de ouro, quando 

o maior de todos os líderes experimentou a coroa de espinhos (Mt 10:38,39). 

São tantos os títulos empregados à algumas pessoas, no mundo atual, que, ‘o 

ministério (serviço) passou significar um cargo. O Presidente, não o faz por 

vocação e sim por interesse pessoal, muito médicos não assumem tal função 

por vocação de salvar vidas, mas por estatutos e como meio de ganhar sua 

vida, muitos pastores, o são pelos mesmo motivos já citados, criando-se 

também uma escala de valorização,tal como: o apóstolo é maior que o bispo 

que é maior que o pastor que é maior que o evangelista, que é maior que o 

presbítero, que é maior que o diácono, que é maior que o obreiro que é maior 

que o membro do corpo de Cristo. Sem falar de títulos novos e bizarros que 

estão surgindo a cada dia.  

Particularmente espero que no futuro não surjam os “Vices-Deus”.  

 

Estas buscas foram as mesmas de “Lúcifer”, por isso foi derribado dos céus, 

tornando-se Satanás (o adversário), pois quem não é amigo de Deus, constitui-

se inimigo D’Ele 

. 

Não basta ser chamado pelo próprio Deus de “Sacerdócio Real” (I Pedro 2.9), 

tem que ser diferente, tem que ser melhor do que o outro. Dessa forma, 



26 

LIDERANÇA... “a Arte de Influenciar pessoas” 

negamos os verdadeiros ministérios estabelecidos igualmente por Deus aos 

homens, sem superioridades estabelecidas (Efésios 4.11).  Muitos querem 

receber os títulos, e realizar milagres, sem reconhecido, mas poucos querem 

trilhar os mesmo caminhos que os homens direcionados por Deus trilharam. 

Ninguém quer os açoites e as prisões de Paulo. Ah! E devemos também 

lembrar que Paulo não ficava sentado em um escritório, apenas coordenando 

as igrejas que fundou, mas era profundamente atuante no ministério que Deus 

lhe confiará, pregando, visitando, curando, viajando, ensinando, evangelizando, 

enfim gastando-se e se deixando gastar por amor as vidas (II Corintios 12.15). 

Estes títulos visam marcar e evidenciar a superioridade estabelecida pelo 

mesmo. É tanta profanação que não sabemos mais o significado das palavras 

“líder” ou “servo”, uma vez que carregar a cruz ou servir, nos dias atuais, seja 

considerado falta de visão, ou a caracterização da presença maligna em 

nossas vidas (Mateus 10.24-25).  

 

Mas sobre esse aspecto posso lhes dar duas notícias, uma boa e outra ruim. A 

notícia boa é que se elevarmos nossos nomes juntamente com nossas 

posições perante os homens, realmente receberemos glórias e glórias aqui na 

terra, seremos reconhecidos e aplaudidos, enfim, seremos proclamados e 

admirados por pessoas e pessoas. Mas a notícia ruim, é que, se, recebermos a 

glória aqui na Terra, não receberemos nada na eternidade, senão a ruína. 

 

 “a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda” (Pv 16:18).  

 

Leia com mais atenção à continuação do sermão do monte, proferido por 

Jesus, no Evangelho escrito por Mateus no capítulo 6. 

 

Quando realmente temos convicção do chamado de Deus em nossas vidas, 

nos contentamos em ser chamados “servos”.  

 

“Melhor é ser um servo de Deus e aprender a liderar, do que um ‘líder” cheio de 

habilidades que não consegue servir”. (Everton Lopes) 
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Independente da função ou cargo que você ocupa, em sua empresa, comércio, 

família ou até mesmo em igrejas. Faça o melhor que puder, entenda que todas 

as habilidades que você tem foi Deus quem deu, então use-as com esmeril, 

com excelência e sempre em benefício do crescimento de outras pessoas.  

 

 

E existem muitas maneiras de uma pessoa servir: 

 

Se você tem um telefone, use em benefícios de outros, de repente para 

expressar mensagens de conforto a pessoas que estão longe. 

 

Se possui uma boa vida financeira, auxilie aqueles que estão atravessando 

momentos difíceis de escassez. 

 

Se tem uma boa saúde, então ande, compareça, enfim, vá ao encontro das 

pessoas. 

 

 Tem uma boa voz, então cante, discurse, permita que pessoas sejam tocadas 

por Deus através de sua linda voz. 

 

Descubra seus dons e suas habilidades, e utilize-as em prol de pessoas que 

não possuem o mesmo privilégio que você. Faça destas habilidades uma 

ferramenta de vida. 

 
 
 

“Quando Deus mede um homem, Ele coloca a fita métrica em volta do seu 
coração, e não de sua cabeça”. 

 
 
 
 
 
 



28 

LIDERANÇA... “a Arte de Influenciar pessoas” 

 
 
 
 
 
 
 
 

CUIDADO COM ESTE LÍDER 
 

Este tema talvez seja um dos temas mais difíceis de conduzir, pois abrange os 

perigos que envolvem uma liderança. Não tem como estar longe desses 

aspectos que irei abordar, pois em toda e qualquer liderança existe uma linha 

fina que separa o líder segundo a vontade de Deus e o líder que desagrada a 

Deus. 

Seria bom se o que envolve a liderança fossem apenas coisas, pessoas e 

aspectos bons, mais é uma realidade que não podemos fugir. 

 

A história nos apresenta vários líderes que caíram por não saberem lidar com a 

própria posição de liderança, pois em muitos casos, o difícil não é chegar à 

liderança ou posição de governo e chefia, e sim mantê-la, intacta e no caminho 

certo.   

Talvez você conheça e identifique ao seu redor alguns aspectos que citarei, 
então tome cuidado, são aspectos bem conhecidos,não são novos, tão pouco 
inventados por mim,  mas pelo fato de serem bem conhecidos prestamos 
pouco atenção na profundidade que eles envolvem.   
 
 

Sobrecarga 
 

“O ativismo e a preocupação com o corte das árvores pode envolver o líder de 

tal maneira, que ele nem percebe que está na mata errada”. 

 

Carga demasiada, aquilo que transtorna o equilíbrio, manifesta-se quando 

vamos além do cansaço. Quando atingimos este nível de estado, não 

pensamos nem agimos de maneira sábia, pois as idéias se embalharam, os 

pensamentos já não conseguem atingir os objetivos traçados e o físico não 

acompanha o ritmo imposto pela correria do dia a dia.   
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O grande estadista israelita Moisés sofreu uma sobrecarga que com certeza 

estava refletindo em seu corpo físico e sua mente. Quando seu sogro Jetro, 

percebeu esta situação, de pronto chamou sua atenção para que ele 

diminuísse a carga e ritmo imposto por si mesmo (Êxodo 18). A melhor 

estratégia então foi dividir as funções, conselho de Jetro não foi para Moisés 

parar e largar tudo, mas, dedique-se muito somente aquilo que é mais 

importante segundo o objetivo que você tem. Outras atividades podem se 

encaixar para outras pessoas.    

A sobrecarga é o fator fundamental para a doença mais propagada a aprtir do 

século XX, o STRESS. Alguns artigos informam que os efeitos do stress estão 

custando a economia americana mais 75 bilhões de dólares por ano. Segundo 

alguns especialistas, o stress é um dos principais causadores do câncer, de 

infecções pulmonares e suicídio. 

 

 
Egocentria 

 
Outro grande perigo, é você mesmo! É quando ao olharmos para os lados 

detectamos que todos estão errados e apenas nós estamos certo. É se amar 

acima de tudo e de todos, e passar por cima de qualquer coisa para alimentar 

essa paixão própria. É colocar o “EU” no centro da vida. Houve um ‘grande’ 

homem, (pelo menos no início o era) que caiu nessa cilada.  Seu nome é Saul, 

foi escolhido para ser o primeiro rei sobre Israel, mas acabou deixando o poder 

subir a cabeça, e não se contentou com apenas a coroa na cabeça, mas 

passou por cima dos princípios que regiam seu reinado quando por um dado 

momento tomou o lugar de Samuel e ofereceu sacrifícios em preparação para 

uma batalha que viria logo a seguir, os princípios estabelecidos nesta nação, 

dizia que somente o sacerdote poderia realizar tal sacrifício, Saul achou grande 

demais e intocável e fez um julgamento precipitado, acreditando que a situação 

militar não permitiria mais demora. 

Sua autoconfiança cegou sua visão e a desobediência foi inevitável na luta do 

sentimento de dependência de Deus (confiança), o ‘EU’ de Saul.  

Como fruto dessa atitude, não apenas batalhas foram perdidas, mas até seu 
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trono foi arrancado. 

Lembre-se, o maior erro do ser humano é pensar que tudo gira em torno dele e 

que ele é o centro do mundo. 

.  

Coloque em sua liderança a pessoa de Jesus no centro, e dos princípios de 

Deus os mesmo princípios que regem sua liderança. Não precisa ajudar a 

Deus, tomando a frente das coisas, pois se você entregou nas mãos do 

Senhor, com certeza Ele fará a coisa certa no momento certo.   

 
 

Orgulho 
 

Esse perigo atua a milhares de anos, posso dizer que ele é a essência de 

muitos outros perigos. 

Houve um rei que governou Judá por 52 anos, teve sua vida atingida e 

alimentada por essa grande arma. Seu é Uzias teve grande sucesso em seu 

reinado enquanto buscou ao Senhor (II Crônicas 26.5), Uzias era ensinado 

sobre os princípios de Deus por um profeta chamado Zacarias. A  fama deste 

rei espalhou-se muito além das fronteiras de Judá. Construiu um grande 

exército, desenvolveu novos tipos de armas, enfim, fez de Judá uma potencia 

militar na época com equipamentos bélicos inovadores para o tempo em 

questão.  Bem, não há nenhum problema com alcançar vitórias e conquistas, e 

sim a motivação que os leva a fazer e buscar cada vez mais isso. 

E como acontece com muitas pessoas que ficam poderosas e famosas, Uzias 

ficou orgulhoso e desobedeceu ao Senhor, e entrou no templo para fazer 

sacrifícios, algo semelhante ao que fez Saul, o que só os sacerdotes tinham 

permissão para fazer, de acordo com os princípios ensinados por Deus. E no 

mesmo instante ficou leproso (II Crônicas 26.16). Durante o reinado de Uzias, 

os profetas Isaías, Amós e Oséias fizeram pronunciamentos (Isaías 1.1; 6.1-7; 

Oséias 1.1; Amós 1.1). 

Realmente o orgulho é desde o início o pecado preferido do Adversário de 

Deus, pois ele mesmo o cometeu quando ainda era um Querubim ungido de 

Deus (Isaías 14.11-15). 

  



31 

LIDERANÇA... “a Arte de Influenciar pessoas” 

Não se engane pela popularidade, tão pouco por suas conquistas. Pois 

nenhuma conquista é produzida por méritos individuais. Mas a soma de fatores 

externos, esforço pessoal e auxilio de outras pessoas, são coroados por Deus 

com a palavra vitória.   

 

O oposto é a Humildade, palavra que tem origem no  Latim humus que 

significa "filhos da terra". Refere-se à qualidade daqueles que não tentam se 

projetar sobre as outras pessoas, nem mostrar ser superior a elas. A 

Humildade é a virtude que dá o sentimento exato da nossa modéstia, 

cordialidade, respeito, simplicidade, honestidade e passividade. A humildade 

dos que vivem na pobreza, pode ser vista, pelos ricos, como uma fraqueza ou 

maneira de promover reverência e submissão das classes populares. 

Diz-se que a humildade é uma virtude de quem é humilde, quem se vangloria, 

mostra simplesmente que humildade lhe falta. É nessa posição que talvez se 

situe a humilde confissão de Albert Einstein quando reconhece que “por detrás 

da matéria há algo de inexplicável”. 

Por humilde também se pode entender a personalidade que assume seus 

deveres, obrigações, erros e culpas sem resistência. Assim, se pode dizer que 

a pessoa ou indivíduo "assume humildemente". 

 
Já orgulho é o assassino da humildade. 

 
“...Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes”. (Tg 4:6) 

 
 
Nos negócios do mundo a competição sega recompensa. Nos negócios com 
Deus, a recompensa vem pela obediência.  
 
 
 

Apostasia 
 

Quantos líderes iniciam sua carreira cheios de confiança, fé e defensores de 

princípios que consideram inegociáveis. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Virtude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A9stia
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cordialidade&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Respeito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Simplicidade
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Honestidade&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Passividade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Soberba_(pecado)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
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Basta o tempo passar para encontrarmos os mesmo líderes, tomando posições 

totalmente opostas as quais defendiam. Não que a mudança de pensamento e 

as novas descobertas não tenham valor ou espaço em nossa liderança com o 

passar do tempo, mas, os princípios que regem nossa vida, e não apenas a 

liderança, deve ser inegociável. Devemos estar preparados para defendê-los 

explicar sobre sua razão e importância em nossas vidas.   

 Um líder direcionado por Deus apostata, quando aceita trocar o princípio 

estabelecido por Ele, por outros que não estão firmados na Palavra de Deus. 

Trocando em miúdos, é quando o pai de família troca a família, por um 

emprego melhor, os pais apostatam o relacionamento com os filhos pela 

correria do dia a dia. É quando o pastor troca o relacionamento com as 

pessoas, atribuições religiosas, é quando o gerente ou proprietário de uma 

empresa troca o acompanhamento e capacitação de sua equipe por cobranças 

infundadas para o crescimento de números. É quando um funcionário João se 

torna o número 15 e perde sua identidade. 

  

Também temos a história de um grande homem que apostatou dos princípios 

estabelecidos por Deus para sua vida. E não foi qualquer homem não, seu é 

Salomão, o homem mais sábio já existente na face da terra. Salomão foi sendo 

compassivo com a entrada de estrangeiros para trabalhar em seu reino, e até 

esposas estrangeiras passou adquirir, que o fizeram desviar da adoração ao 

verdadeiro Deus de Israel (I Reis 11.1-10) foi um fim triste, demonstrado 

claramente nas palavras de Eclesiastes, onde o mesmo expressa que tudo é 

vaidade.  

Temos que tomar todo o cuidado possível com esta palavra (apostasia), para 

não desviarmos dos verdadeiros propósitos pelos quais fomos chamados e 

pelos quais iniciamos nossa caminhada . É necessário estabelecer princípios 

invioláveis, pois a própria Palavra de Deus estabelece fundamentos imutáveis, 

para a minha e a sua vida. 

 
“Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão 

alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios” 
(I Tm 4:1). 
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Não importa o quão importante, sábio ou inteligente você seja. O que importa, 

é que, você não apostate dos básicos e verdadeiros propósitos de Deus para 

sua vida. 

 

Débito Diário 

 
“Nunca vou me perdoar, pois meus soldados morreram, mas eu sobrevivi”. 

(Comandante de um exército) 

O chamado do líder e a função de liderança exigem do indivíduo uma força 

maior para realizá-la. Força esta encontrada somente em Deus!  

Para ser um líder eficiente é necessário pagar um preço alto, pois nada deve 

acontece por acaso; demanda esforço constante e diário, exige completa 

dependência de Deus.  

E para exemplificar essa situação, quero comparar nossa vida com uma conta 

bancária, onde diariamente são debitados de nossa conta alguns valores 

consideráveis. Mas em nosso caso, há valores muito maiores que dinheiro que 

precisamos pagar, para mantermos uma liderança eficaz.   

Deus não realiza seus grandes trabalhos através de grandes equipes, mas 

treina alguém até chegar ao ponto exato para concretização de seus objetivos. 

Tanto no deitar como no levantar, o líder está constantemente cercado de 

desafios a enfrentar, e como líderes, devemos estar cientes de tais valores a 

pagar. 

 

A Crítica 

A palavra crítica significa, apreciação minuciosa, e recebê-las é um risco que 

se corre por exercer a liderança. Receber críticas significa que as pessoas 

estão nos observando, apreciando nossos atos e conseguem analisar de 

ângulos que muitas vezes não percebemos, e ao contrário do que geralmente é 

dito, receber crítica, não significa ser xingado, que estão falando mal de nós ou 

discordando de algum ponto de vista. Mas que, por estarmos em posição de 

influência, em evidência, as pessoas irão perceber alguns de nossos erros e 
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acertos. 

O líder que não consegue lidar com as críticas naturais à liderança, demonstra 

sinal de imaturidade em suas emoções e fraqueza em suas razões. Pois ele 

deve estar ciente, que como líder, é uma vidraça, onde qualquer enfeite ou 

mancha é detectado com grande facilidade por quem está olhando. Se 

pararmos para analisar uma corrida de fórmula 1, veremos que o primeiro carro 

sempre é filmado com detalhes, já o último, ninguém vê, a não ser que o 

primeiro passe por ele (isso chama-se retarda talho). 

 

“Como é bom um chute no traseiro, pois mostramos que estamos na frente”. 

 

O líder maduro aceita as críticas, porque vê nelas oportunidades de 

crescimento.  

Através das críticas podemos ver nossas falhas e trabalhar para melhorar.  

Vários líderes foram criticados no tempo de sua liderança, o estadista Moisés 

foi um deles, um grande líder do povo de Israel no deserto (Êxodo 18.14-18). 

Esse texto relata uma sábia análise que Jetro, o sogro de Moisés, fez sobre a 

liderança do genro. Conta à história, que Moisés ficava desde a manhã até a 

tarde aconselhando o povo, e Jetro vendo esta situação, criticou Moisés. E de 

uma forma positiva, deu um conselho sábio. Disse que deveria dividir o povo 

em grupos e pôr sobre eles líderes para resolverem os problemas menores, 

ficando para Moisés somente os problemas maiores e a supervisão do 

trabalho.  

“Quanto mais eficaz for sua liderança, mais críticos terá” 

 

Cabe a você líder, aceitar as críticas e de uma maneira sábia analisá-las de 

são positivas ou negativas.  

Críticas positivas, servem para nos auxiliar a mudar e melhorar, Já as críticas 

negativas servem para estar-nos, se realmente estamos convictos no que 

estamos fazendo e a maneira que estamos agindo. Já as críticas positiva.   

 

Passe um filtro para detectá-las, e tome a decisão correta!   
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“Examinai tudo. Retende o que é bom” (I Tessalonicenses 5.21)  
 
“Não quer ser criticado? Então, não faça nada, não seja ninguém, mas também 

não realize seus sonhos”. 
 
 
 
 
 

A Reflexão 

 

Investir nossa vida no desenvolvimento de pensamentos e idéias, é também 

um preço a ser pago pelo líder. Deve ser sagrado o tempo utilizado 

especialmente para refletir sobre os diversos fatores que envolvem sua 

liderança. 

Para uma liderança produtiva é necessário se dedicar para que haja renovação 

das idéias, para o desenvolvimento de novas visões, para que novos objetivos 

sejam traçados e às vezes refeitos.  

 

A experiência da reflexão é extremamente necessário para que o líder dê 

oportunidades à Deus para trabalhar em seu intelecto, pois um líder deve usar 

de maneira eficaz e constante sua inteligência e raciocínio. E isso vem de 

encontro com o que diz as Escrituras Sagradas: “o Espírito Santo nos faz 

lembrar...” (Jo 14:26), mas só podemos lembrar do que já aprendemos, só 

podemos lembrar de um texto que já lemos ou de uma situação que passamos 

(lembrar significa trazer novamente a memória). 

Muitas vezes confundimos sabedoria com conhecimento. E podemos definir 

que sabedoria é a capacidade que Deus nos dá para tomarmos decisões,  e 

isso vem diretamente de Deus, nos capacita a lidar com as situações 

momentâneas que diariamente vivemos. Já o conhecimento é adquirido 

através de estudos, reflexões e pesquisas por nós realizadas.  

   

“O inteligente aprende com seus próprios erros, O Sábio, aprende com os erros 

dos outros.” 

 
Seja um líder reflexivo. 
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A Solidão 

Um dos grandes problemas que a humanidade, tem enfrentado, é a correria do 

dia a dia e o barulho por ela mesma causado. Estamos acostumados com 

nossas orações, onde falamos e falamos sem parar, a almoçar assistindo TV, a 

descansarmos em meio aos tiroteios dos filmes, enfim, quando conseguimos 

ficar só. Talvez a reflexão não aconteça em nossas vidas devido a falta de 

solidão.  

 

Estamos acostumados diante de qualquer problema procurar alguém que nos 

aconselhe ou que escute nossas petições. Pois nos dias de hoje dificilmente 

conseguimos parar e ficar só. Perdemos então a sensibilidade de lermos o 

ambiente no qual estamos inseridos, o contexto atual que vivemos, mal 

conhecemos a nós mesmos.  E o principal deixamos de adquirir, a 

sensibilidade a voz de Deus. 

 

Pedimos ajuda de Deus em muitas ocasiões difíceis, mas nos esquecemos que 

um diálogo se faz com a boda e ouvido. 

É necessário que o líder deste século, volte a ficar sozinho nos vales, tranque a 

porta de seu quarto, desligue a televisão e se abstenha por um momento dos 

fones de ouvido, simplesmente para ficar só e permitir uma limpeza na alma 

turbulenta que de tempos em tempos nos necessitamos.  

. 

Posso afirmar que minhas maiores experiências pessoais e direções que recebi 

para minha vida e liderança, aconteceram nos momentos de solidão em 

algumas matas fechadas e vales. O ato simples de esboçar algumas palavras 

para Deus, e de repente fico mudo, e calado tento escutar a suave voz que 

ecoa do próprio Deus para minha alma, as vezes turbulenta. 

  

Outros líderes de grande eficácia fizeram tomaram a mesma atitude.  

Neemias, quando soube da assolação em Jerusalém, tomou como primeira 

atitude: “assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias; e estive jejuando e 
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orando perante o Deus dos céus”. (Neemias 1.4). Qual têm sido sua atitude 

diante das decisões difíceis e problemas que lhe assolam? 

 

Realmente, é preciso sabedoria de Deus para manter o equilíbrio entre estar 

com as pessoas e isolar-se delas em alguns momentos. Mesmo sendo uma 

pessoa extrovertida, devemos estar preparados para caminharmos sozinhos 

em muitas ocasiões, por exemplo, em decisões difíceis, pois aglomeração de 

pessoas não significa companheirismo. 

 
 
 

Identificação 

Como líderes, precisamos conhecer e ser conhecidos por nossos liderados. 

Torna-se muito mais fácil e prático estabelecermos metas e alvos à nossas 

equipes, quando conhecemos suas necessidades, ansiedades, sonhos, enfim, 

sua vida como um todo. Não que seremos intrusos, vasculhando vidas, mas 

como conselheiros e amigos devemos ser membros participantes do contexto 

que os envolve.    

Sempre que assumo uma equipe ou um grupo de trabalho para liderar, minha 

primeira atitude é conhecê-los individualmente e me deixar ser conhecido por 

eles. Quero conhecer seus testemunhos de vida, suas habilidades e dons, sua 

família, seus sonhos e alvos. Pois não posso estabelecer certos alvos, a uma 

pessoa que está, inaptos por motivos, muitas vezes por mim ocultos.  

 

Observo atualmente que muitas pessoas têm sido direcionadas a lugares 

errados, já, pessoa certa + lugar errado = alvo não alcançado, ou líderes que 

não andam com seus liderados, e não os conhecem. Isso gera cobranças 

infundadas, sob uma distância adquirida entre o relacionamento líder e 

liderado. 

Podemos notar um fator de sucesso na liderança do Apóstolo Paulo, seu 

constante contato e preocupação com seus liderados geravam vida, e 

posteriormente conquistas de objetivos. Mais que estratégias, doutrinas e 

dogmas, ele se preocupava com a vida particular de seus liderados. Podemos 
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notar isto, nas palavras que ele escreve a seu liderado Timóteo em sua 

primeira carta, no capítulo 4.12, 16; “Ninguém despreze a tua mocidade; mas 

sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na 

pureza... Tem cuidado de ti mesmo e dos ensinos; perseveras nestas coisas; 

porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo  como aos que te ouvem”. 

 

Muito além da função que Timóteo exercia, Paulo fala da sua preocupação com 

relação à vida do jovem Timóteo. 

 

Compartilhar emoções, expectativas, derrotas, faz parte da saúde do grupo. Se 

o líder não conhece o que pensa e sente o grupo, dificilmente os objetivos e 

alvos traçados alcançarão as necessidades básicas das pessoas. 

 

“Conheça e deixe-se conhecer” 

 

 

Decisões Desagradáveis 

 

 O líder identificado com seus liderados percebe facilmente as pessoas e 

situações que são entraves para o crescimento do grupo e da visão 

estabelecida. Essa percepção levará o líder, por sua função, a tomar decisões 

que podem desagradar muito, a si próprio e ao grupo por ele conduzido. Há 

líderes que, para não ferir as pessoas, negligenciam uma intervenção nos 

problemas, e com isso prejudicam o crescimento do grupo. 

Nem sempre o líder agrada ou alcança a maioria das aprovações em suas 

decisões. 

 

Tomamos por exemplo, a situação estreita que Samuel (I Samuel15.10-31) 

passou quando teve que avisar sobre a destituição do reinado de Saul.  

Samuel havia ungido Saul como rei de Israel, e logo após a sua desobediência, 

Deus levantou Samuel para repreender Saul e destituí-lo de seu reinado. Fico 

imaginando o trevo na cabeça do Samuel. A própria Bíblia relata o sentimento 
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de Samuel, dizendo que ficou triste e sem dormir a noite toda. Aceitar a ordem 

de Deus para esta função, foi uma decisão desagradável que Samuel teve que 

tomar. Para que a visão e o propósito de fossem cumpridos para esta nação, 

era necessária esta decisão desagradável! 

Mas, cuidado com as decisões precipitadas e injustiças. A base inicial para a 

tomada de decisões devem ser os princípios fundamentais que regem o grupo 

e a equipe. 

 Tempo 

 

“Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo 

do céu...” (Eclesiastes 3) 

Há um preço a pagar em relação ao uso do nosso tempo. Baseado em 

Eclesiastes 3 podemos encarar a utilização do tempo como  Investimento 

(lucro) ou Gasto (perda). 

 

Quando empregamos bem maneira sábia o tempo a nós confiado, entramos na 

área de investimentos, pois logo receberemos benefícios por este tempo 

empregado. Por exemplo: em época de férias, dormir é um investimento em 

nosso corpo, intelecto, enfim o descanso vai contribuir para uma boa saúde, 

mas em época de aula e trabalho, o tempo já terá que ser aplicado de outra 

forma, pois se aplicado no descanso ao invés dos compromissos, pode resultar 

em graves prejuízos no futuro.  

Podemos analisar novamente a liderança de Moisés no deserto (Êxodo 18) que 

gastava seu tempo em atender as pessoas a ele confiadas, tanto que Jetro seu 

sogro teve até que chamar a atenção, pois Moisés ficava de manhã até a noite 

atendendo o povo. Concordo com Moisés que este tempo, era um tempo 

investido no cuidado com suas responsabilidades, mas se aplicado com 

sabedoria produziu muito mais frutos. 

 

O líder eficaz investe seu tempo naquilo que se relaciona com os objetivos 

traçados a conquistar. Ele não gasta seu tempo com coisas supérfluas e com 

situações que não cooperarão com os alvos estabelecidos. 
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“O tempo é a semente preciosa que Deus nos deu” (Bp.Vilmar Dacampo) 

 

Para obtermos resultados positivos através de uma liderança eficaz, temos que 

diariamente aprender a arte de pagar o preço do tempo, quando mal utilizado 

não damos conta dos compromissos, nos cansamos, e não atingimos bons 

resultados. Você nunca se arrependerá de ter esperado que as bênçãos de 

Deus chegassem segundo o plano e o tempo de Deus. Então deixe que as 

responsabilidades maiores cheguem quando Deus vê que você está pronto 

para assumir. Não trate de forçar a providência. 

 

“Não ajudamos Deus, abrindo o botão de rosas, mas simplesmente estragamos 

a flor “. 

Portanto se deseja ser um líder segundo a vontade de Deus e eficaz, respeite o 

tempo que a vida nos coloca e viva-o intensamente. 

 

Cansaço 

“Gênio é um por cento de inspiração e noventa e nove por cento de 
transpiração.” Thomas Edison 

 

O exercício da liderança muitas vezes é estressante e cansativo, tanto para o 

corpo como para mente. Até o maior líder da igreja cristã primitiva, o Apóstolo 

Paulo demonstrou seu cansaço e desgaste diante da função que 

desempenhava: “Eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixei gastar pelas 

vossas almas...” (II Corintios 12.15).  

Em muitos momentos isso acaba não sendo uma escolha, e sim uma das 

conseqüências da liderança. 

O líder é o primeiro a chegar e o último a sair, o primeiro a servir e o último a 

ser servido, o primeiro a fazer, e o último a parar de fazer, pois quando termina 

sua parte, ajuda seus liderados a terminarem seus afazeres. O líder eficaz 

deve estar atento a tudo e se familiarizar com todas as áreas de atuação de 

seu grupo. E toda essa responsabilidade causa um desgaste necessário, mas 

um líder sábio procura encontrar o equilíbrio para não se desgastar tanto. O 
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cuidado com a saúde, lazer, sonos regulares é absolutamente necessário para 

o líder recuperar as energias para o trabalho, como o próprio Jesus disse aos 

seus discípulos em Marcos 6.31. 

E esse descanso não deve ser considerado como luxo, e sim, uma 

necessidade para todos que desejam se desenvolverem e alcançar uma 

liderança madura. Muitas vezes não entendemos o significado do descanso, e 

colocamos em seu lugar, o divertimento, o lazer, mas nada disso serve para 

proporcionar o verdadeiro descanso do qual precisamos. Já estas coisas não 

oferecem o refrigério necessário que a nosso intelecto e emoções as vezes 

necessitam. 

“Há tempo para plantar, e tempos para se arrancar o que se plantou” 
(Eclesiastes 3.2) 
 
 
 
 

QUALIDADES  
DE UM LÍDER EFICAZ 

 
Existem algumas qualificações necessárias para que você se torne um líder 

eficaz. Quero destacar a seguir alguns atributos extremamente necessários 

para uma liderança que faz a diferença e juntamente com seus liderados 

conquista objetivos. 

 

A comparação que pretendo fazer é com um barco, se você remar com apenas 

um remo ele ficará girando, para que o barco siga em frente e  chegue ao seu 

destino, deve-se utilizar os 2 (dois) remos. 

Pois bem, um destes remos é a Atitude o outro remo é a Habilidade. Caso 

mantenha-se apenas uma delas desenvolvendo o barco de sua liderança ficará 

girando e não sairá do lugar.  

 

 
“Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças..”. 

(Eclesiastes 9.10) 
 
 
 

Habilidade 
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É a aptidão e competência que se desenvolve através do treinamento. 

 

O maior exemplo é a criança pequena, após alguns meses de nascido começa 

a tentar andar, bem, ela tem a atitude de levantar e se esforçar, mas não 

possui habilidade alguma pra isso, então cai muitas vezes e até se machuca. 

Para o adulto subir escadas é tão simples e automático, mas para o pequenino 

que mal consegue dar um passo correto, pode ser muito frustrante. Para 

aquela jovem que está tentando aprender dirigir, se não houver um instrutor 

com habilidade ao lado, o veículo pode se tornar uma arma mortal nas mãos de 

uma pessoa cheia de atitudes, mas, sem habilidade alguma. 

 

É necessário que o líder desenvolva habilidades, e saiba o que está fazendo. 

 

Analise a situação: 

Suponha que você teve um problema sério no coração, e precisa urgente de 

uma cirurgia, então um médico que é seu amigo, muito leal, com excelente   

Caráter, bom pai e marido, um ótimo dermatologista se coloca a disposição 

para realizar a cirurgia. Vamos mais além, você fica sabendo na mesa de 

cirurgia que o médico que lhe fará a cirurgia não é um cirurgião, mas que há 10 

anos atende somente em consultórios. Você iria em frente? Deixaria a cirurgia 

continuar. E se fosse seu filho, teria a coragem de jogar a inteira 

responsabilidade para Deus, dizendo não importante que ele não tem 

competência pra isso, Deus fará dar certo.  

 

Acredito que você não aceitaria esta oferta. Você não está julgando o médico, 

mas, apenas constatando o fato de que para esta atividade ele é incompetente. 

 

O líder eficaz deve conhecer o conteúdo do seu trabalho e o grupo com o qual 

trabalha.  

Quando Jetro, o sogro de Moisés, disse para Moisés que deveria escolher 

homens para auxiliá-lo, a primeira qualidade que é apontada, é a capacidade, 

ou seja, a competência (Êxodo 18.21). Era necessário que os homens que 
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trabalhariam naquela obra tivessem capacidade para desenvolvê-la. É 

necessário que você tenha uma capacidade mínima para realizar o trabalho no 

qual foi chamado.  

 
Quando se está preparado, se sabe o que se espera e as lutas que enfrentará.   
 
 

Determinação 
 

“O fracasso é a oportunidade de recomeçar de maneira mais inteligente” 

(Henry Ford) 

 

Essa qualidade tão apreciada, chamada determinação, está diretamente 

relacionada com um atributo indispensável ao ser humano a fé.  

Posso definir determinação como a firmeza que o líder age, a garra, o espírito 

de luta constante em face os obstáculos, para que as decisões e 

planejamentos sejam cumpridos.  

Ela imprescindível à um líder, pois é ela quem leva o líder à conquistas 

surpreendentes, e que muitas vezes nos fazem realizar coisas que antes 

pensávamos ser impossíveis. 

A determinação está relacionada com a esperança. Logo, como cristãos 

verdadeiros, temos fé, e através dela esperamos em Cristo, e se esperamos 

em N’Ele, continuamos fazendo nossa parte, lutando e prosseguindo para o 

alvo, fazendo assim do nosso ser um lugar inabitável para a incredulidade e o 

comodismo. A palavra desistência já não faz parte do nosso vocabulário. 

 

Poderia definir DE - TERMINAÇÃO (terminar) atitude constante até o fim. 

 

Um grande exemplo de determinação na Bíblia é a vida de Neemias (Ne 2:19-

20).  

Neemias ocupava um cargo de confiança diante do rei Artaxerxes, e após 

saber da desolação do seu povo e da destruição dos muros de Jerusalém, ele 

entristeceu-se, orou e jejuou a Deus (Ne 1:4). Mas logo se pôs diante do rei e 

pediu para que o autorizasse a reconstruir os muros de Jerusalém. Depois do 
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consentimento do rei, Neemias começou a ardente demonstração de luta, 

perseverança e determinação diante dos obstáculos encontrados no caminho. 

Os inimigos zombando, desanimando, invejando, caluniando, estes foram 

alguns dos obstáculos que Neemias enfrentou. Mas mesmo diante de tudo 

isso, manteve-se determinado a conquistar o objetivo que Deus colocara em 

seu coração. E além do ânimo pessoal que ele demonstrava, Neemias 

manteve sua equipe coesa, e com a mesma determinação fincada em seu 

coração.  

Em muitas ocasiões, enfrentaremos grandes ventos e desertos, mas diante 

deles é que devemos permanecer inabaláveis, e sempre determinados a 

vencer. E, se este sentimento estiver arraigado em seu coração, com certeza 

terá uma equipe motivada, e determinada a conquistar os objetivos traçados. 

 
“O líder determinado tem como seu reflexo uma equipe determinada!” 

 
 

 
 

Ser exemplo e firme nas decisões 
 

Um líder eficaz, basicamente deve viver o que fala, e falar o que vive. Um dos 

fatores que tem derrubado lideranças em nossa época pós-moderna é a falta 

de compromisso e a descredibilidade hierárquica.  

 

Cerca de 2.600 anos atrás (600 a.C.), houve o jovem chamado Daniel, havia 

sido extraditado para a Babilônia na primeira invasão de Nabucodonosor em 

Judá. Ele estava na lista do rei para ser preparado naquele lugar e assumir 

posições de confiança dentro do reinado. E para evitar que Daniel fosse 

nomeado para o mais importante cargo administrador, começou a ser 

perseguido. Mas além de ser um representante prático de sua religião, Daniel 

era exemplo em tudo que fazia, não permitindo assim que encontrasse nele 

falha alguma. E mostrou-se firme em suas convicções, a partir do decreto 

assinado pelo, que não permitia que ninguém, no período de trinta dias 

realizasse qualquer oração a outros deuses senão ao próprio rei. Mas o jovem 

Daniel tinha o hábito de orar três vezes ao dia a Deus, foi caluniado pela inveja,  
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preso e lançado na cova dos leões.  

Daniel não se intimidou com as ameaças, mas manteve sua firmeza, ele 

realmente praticava o que pensava e pregava, com relação a sua fé. Honrando 

o próprio nome que recebeu, “Daniel = Deus é o meu Juiz”, confiou na justiça 

divina, não trocando e nem cedendo assim, sua crença pelas pressões 

sofridas.  

Quando traçar um objetivo, seja firme em persegui-lo, não desista diante das 

pressões, não deixe as dificuldades tirarem sua convicção. Seja exemplo em 

tudo o que fizer e não troque a santidade por nenhuma facilidade que aparecer 

no meio do caminho. Na liderança do lar, não troque a Palavra de Deus, pelas 

pressões das contas a pagar, no trabalho, não venda seus princípios, lembre-

se, eles são inegociáveis.  

 

Cobre sua equipe, pois faz parte da liderança. É importante que os liderados 

entendam que o líder que disciplina, o faz pelo bem que deseja (Hebreus 

12.10-11; Provérbios 22.6). Seja firme nas decisões que tomar. Não escolha o 

caminho mais fácil, sempre escolha o caminho certo, é nele que o Senhor se 

revela a nós. 

 
ATITUDE 

 

Atitude é postura que se mantém diante das situações que atravessamos. É 

ação diante algo imóvel e a reação ao acontecido. É a disposição interior que 

nos impulsiona a realizarmos algo. 

 

Não basta ter habilidades maravilhosas, inúmeras formações acadêmicas, se 

não houver atitude, de nada adianta. Sem atitude qualquer habilidade é nula.  

Não basta ser o maio professor do mundo, se você não dá aula, o melhor piloto 

do mundo, mas não pega o veículo em hipótese alguma. 

 

É a atitude que faz qualquer habilidade ser desenvolvida. 

 

Quem você quer ser? Então haja como tal. 
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É necessário atitude para o desenvolvimento de qualquer habilidade, E ao falar 

de atitude, muitos automaticamente pensam e fazem uma co-relação com 

temperamento. Pois julgamos ser uma pessoa de atitude, aquela que possui 

um temperamento mais colérico ou sanguíneo.   

 

A atitude se manifesta de algumas formas: 

 

Iniciativa 
Foi o que Neemias fez depois de buscar a direção de Deus em relaão a sua 
terra que estava destruída. 
É o primeiro passo, e principalmente como líderes, devemos tomar posições, e 

chamarmos a responsabilidade pra nós, quando necessário e em determinados 

momentos assumir riscos se necessário. Um líder eficaz não pode ficar na 

posição de atendente, esperando as pessoas o procurar 

  
“Para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada”. 

 
 
 

Disposição para Aprender 
 
Nessa sociedade pressurizada em que vivemos aqueles que não tiverem boa 

resistência mental geralmente serão vitimadas por idéias e sistemas que são 

destrutivos para o espírito e para as relações humanas. Essas pessoas ficam 

prejudicadas porque não aprenderam a pensar, nem se empenharam no 

desenvolvimento da sua mente, que é um atarefa para a vida toda. Sem as 

vantagens de uma mente forte, vão se tornando dependentes das idéias e 

opiniões de outros. E em vez de trabalhar no campo das idéias e das questões, 

cercam sua vida de leis, regulamentos e programas. 

Então nós nos desenvolvemos quando ouvimos ativamente das seguintes 

maneiras: fazendo perguntas, observando tudo o que se passa a nossa volta e 

prestando atenção aos frutos que as pessoas colhem em conseqüência das 

decisões tomadas. 

 
“Quando absorvo os ensinos de Deus, esses se refletem em minhas atitudes”. 
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No mundo atual, é necessário que o líder eficaz evolua, e a cada tome a 

decisão de se aperfeiçoar.  Neste século não há espaço para líderes 

acomodados, pessoas que pensam que já sabem tudo.  

 

A disposição para aprender nos ajuda em vários fatores:  

1) Nos prepara contra os novos conceitos enganosos e modismos que são 

diariamente implantados pelo mundo.  

2) O líder que tem disposição para aprender consegue orientar melhor seu 

liderado, pois é difícil cobrar algo que nós mesmos não sabemos realizar. 

3) Trabalha nosso caráter, pois a disposição para aprender gera em nós a 

consciência que temos muito para crescer. Que ainda não chegamos a 

perfeição, por isso nos tornamos mais humildes. 

 

Boa lição ensinada na prática pelo Apóstolo Paulo que foi um líder com 

grandes disposições para aprender, pois era zeloso da Lei Moisés, era Fariseu,  

foi criado aos pés do rabino mais famoso da sua época (Atos 5.34-40; 22.3),  e 

mesmo com todo conhecimento que possuía das Sagradas Escrituras, depois 

que se converteu ao Evangelho de Jesus ainda ficou alguns dias com os 

discípulos aprendendo sobre a Graça que lhes era entregue pela ressurreição 

de Jesus Cristo, e mais 3 (três) anos sendo treinado com Pedro e outros 

discípulos. 

 

“Seja como a rosa, inicia fechada mas com o tempo se abre e mostrando toda 

sua beleza, não seja como o repolho que no início é aberto, mas com o tempo 

vai se fechando.” 

 

É necessário que o líder eficaz se aperfeiçoe a cada dia, pois o mesmo não é o 

detentor de todo poder, então aprenda ouvindo, olhando, percebendo, lendo, 

falando, acertando, errando e de toda e qualquer maneira, simplesmente esteja 

disposto a aprender.  

Os líderes precisam ser aptos tanto para ensinar como para aprender. Nunca 

pense que já aprendeu tudo, pois estamos sempre em processo de 
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aprendizado. Não se feche para novos horizontes.  

 
E lembre-se,  

 
 

“Quando uma fruta está madura demais começa a apodrecer” 
 
 

 
Indignação 

 
Talvez pra você essa palavra soe um pouco forte, mas é exatamente isso que 

quero dizer. O líder eficaz é inconformado e revoltado com o sistema 

empregado pelo sistema deste mundo, e de maneira nenhuma aceitar tal 

situação dirigindo-o.  

 

Ninguém toma atitude se estiver conformado com o momento. O bombeiro só 

toma a atitude de apagar o fogo por que está inconformado com a destruição e 

perigo que está causando, a motivação essencial de qualquer greve de 

trabalhadores é a revolta pelas condições de trabalho atuais, enfim, quem está 

indignado toma atitudes. 

 

Certa vez o Apóstolo Paulo movido por uma certa indignação confronto 

homens de Atenas  a respeito de suas posições filosóficas (Atos 17:16),  

 

A indignação sempre irá gera uma atitude, e muitas vezes uma atitud de 

confronto, inclusive pessoal 

  

“Seja inconformado com este mundo.”. (Romanos 12.2) 

 

Os líderes que causaram impacto em suas gerações só o conseguiram quando 

se revoltaram com a situação momentânea. Pessoas como Tiradentes, Martin 

Luther King Jr, Martinho Lutero, Madre Teresa de Calcutá, entre outros, não 

aceitaram a imposição da massa em sua época, e indignados com a situação 

partiram para atitudes que impactaram sua geração e nos deixaram valiosas 

lições. 
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Por volta de 3.000 anos atrás (1 mil anos a.C) um homem se revoltou contra 

um povo chamado Filisteus que desdenhava de sua nação e estava prestes a 

causar destruições em sua terra. Seu nome é Davi, e, em um dos textos mais 

conhecidos o maior soldado da época (Golias) desafia o exército israelita, mas 

todos os soldados fogem com medo, então um jovem que não tinha preparos 

militares, mas possuía uma grande disposição em seu coração e habilidades 

em lutar com animais em defesa do rebanho que cuidava, se indignou contra 

essa situação. Então indignado, tomou uma atitude que surpreendeu a todos 

inclusive o rei da época, Saul. Por causa desta atitude houve vitória para nação 

de Israel, pela iniciativa Davi se transformou depois em um guerreiro poderoso. 

(I Samuel 1). 

Nossa indignação devem ter sempre como motivador principal os princípios 

fundamentais e inegociáveis que regem nossa vida.  Devemos detestar o que é 

errado. Deteste-o de tal forma que ao vê-lo, fique furioso. Pois este é o tipo de 

indignação que devemos ter. Total indignação contra o pecado. 

Deus quer formar líderes revolucionários, que como Pedro, lutam por uma 

causa (Atos 4.20), e quando falamos da vontade de Deus, falamos da melhor 

causa para uma pessoa lutar, pois falamos de vidas. Um líder guiado por Deus, 

odeia as coisas odiadas por Ele!  

 

Nada se aprende e nenhuma habilidade se desenvolve até que se tome 

atitude. 

 

A maioria das escolas do mundo ensina a desenvolver habilidades, mas, 

somente a escola da vida nos impulsiona a desenvolvermos atitude. 

 
“O líder eficaz identifica sua realidade e tem ousadia para sacudir as águas do 
conformismo e não teme implantar mudanças que tragam benefícios coletivos”. 
 
 

“O primeiro princípio de morte é a estagnação, e o primeiro princípio da 
estagnação é estar satisfeito como está”. 
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DELEGAR  
É NECESSÁRIO 

 
“Portanto, ide e fazei discípulos te todos os povos”. (Mateus 28.19) 

 
Existem alguns princípios para que uma boa relação em equipe possa gerar 

crescimento. 

 

1. O líder precisa ser sensível às necessidades de sua equipe, para isso 

deve se relacionar com Deus por sua equipe, Deus o direcionará e 

abençoará o grupo e seus objetivos através de um líder que intercede 

pelos seus liderados.  

       

2. O líder eficaz deve desenvolver uma relação de amizade. Ser uma 

pessoa acessível para que os liderados sintam liberdade de conversar 

com ele, trocando idéias, expor opiniões e anseios do coração. É 

necessário que, você como líder, inspire confiança para que os liderados 

se sintam seguros para procurá-lo e compartilhar algum problema 

abertamente. Ser amigo, muitas vezes, requer esforço, renúncia e amor. 

 

E quando conhecemos a necessidades da equipe, através da direção de Deus 

e do relacionamento individual com o grupo, ficamos a vontade para delegar 

funções. 

O líder que não delega responsabilidades e acaba assumindo tudo sozinho, se 

perde em coisas de menor importância e realiza pouco. Lembra-se do conselho 

do sogro de Moisés? (Êxodo 18.21-23). E lembre-se: Seu trabalho e ministério 

nunca crescerá acima do número de mãos que você consegue apertar, então 

gere mais mãos, delegando funções. Na verdade Deus nunca deu uma visão 

que pudesse ser concluída sozinha.  

Além de formar seguidores, o líder eficaz deve gerar e desenvolver outros 

líderes.  

 

“A genialidade dos líderes não está em obter conquistas pessoais, mas em 

libertar o talento de outras pessoas”. (João Alfredo Biscaia – Consultor do 
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Instituto MVC) 

 

Como delegar 

 

 Identificar a pessoa adequada para o trabalho a ser desenvolvido, 

analisando aptidões, dons e disposição para sua realização. 

 

“Pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa, da maneira certa pra 

sempre caminhar certo” 

 

 Capacitar e motivar a pessoa a quem há de delegar a função. 

 Entregar a tarefa ao liderado e assegurar-se de que este compreendeu 

plenamente o que é para fazer. 

 Estimulá-lo a cumprir todos os passos a fim de realizar a tarefa. 

 Manter supervisão do liderado e suas atuações. 

 

“Acredite no potencial das pessoas. Delegue responsabilidades para cada 

membro da equipe. Pois quando nos sentimos úteis, nos comprometemos 

mais”. 
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INGREDIENTES   
À FORMAÇÃO DE UM LÍDER EFICAZ 

 

Quero lhes apresentar alguns ingredientes fundamentais à formação de um 

líder eficaz. São detalhes que podem fazer a diferença em determinadas 

situações. Existem muitos líderes de sucesso em diversas áreas, mas com 

certeza os líderes que se destacam estimulam algum ponto diferencial, que 

gera resultados diferentes da maioria. Conheça alguns deles. 

 
 

Visão 
 

Nada de importante acontece em uma equipe até que uma pessoa se abra 

para receber uma visão. Você pula da cama! Num impulso repentino o sono é 

interrompido, e leva-o da situação em que se encontra para novos horizontes, a 

voar alto.  

 
“O líder eficaz deve ser alguém que sabe para onde vai, e deve ser capaz de 

levar outros consigo.” 
 
Na época que Samuel foi chamado por Deus para assumir seu ministério, o 

povo estava atravessando um momento de muita dificuldade: “E a Palavra do 

Senhor era de muita valia naqueles dias; não havia visões manifesta”. (I 

Samuel 3.1). O povo padecia por isso, então Samuel foi levantado por Deus 

para que o povo voltasse a ter direção. Situação contrária a do rei Uzias no 

início de seu reinado (II Crônicas 26.5), que mesmo ainda novo de idade (16 

anos), buscou a visão de Deus para sua liderança em frente ao povo. E por 

buscar a visão de Deus através do profeta Zacarias, foi vitorioso até o 

momento que permaneceu nela.  

 
Como líderes neste século, precisamos mais do nunca da visão de Deus em 

nossas lideranças, pois a visão gera direção, e o que vemos em abundância 

atualmente é a falta de direção, famílias que sabem por que começa, tão pouco 

para estão caminhando, pessoas que não possuem uma visão definida e 

acabam combatendo contra o vento.  

Isso gera pessoas sem vínculo, sem caráter definido e muitos grupinhos dentro 
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do grupo que já existe. 

 Afinal de contas, quando o líder não tem uma visão definida, os liderado 

acabam muitas vezes pela ansiedade, tendo “visagens”, e formando opiniões 

próprias, causando impactantes divisões.  

 
Se você luta pela identificação de uma visão clara e convincente para o sua 

vida, então olhe para as suas paixões devidamente equilibradas e os princípios 

fundamentais de sua vida, esta paixão paixão pode ser o principal combustível 

para a visão, e a manutenção dos princípios um bom freio para limitar as 

definições da visão. 

 
“Visão gera FOCO”. 

 
Venda a sua visão 

 
“Nunca recrute pessoas para um trabalho, mas sempre para um sonho” 

 

A comunicação, sem dúvida é o centro de todo o relacionamento entre o líder e 

seus liderados. Ela é a chave para o desenvolvimento de um relacionamento 

saudável entre o líder e seu liderado.  

Mas o que é comunicação? Comunicação é entender uma informação e fazer 

através de um processo verbal ou não verbal a transmissão desta informação a 

outra pessoa de maneira que ela entenda o que você está dizendo.  

Por isso seja sensível a todas as manifestações que ocorrem ao seu redor, 

pois podem ser tentativas de comunicações.  

 

Quando as pessoas compram uma visão, levam seu autor no pacote.  

 

A primeira tarefa do líder é lançar uma visão para ajudar as pessoas 

enxergarem o desafio diante delas. Mas a visão não estabelece comunicação 

com as pessoas, até que lhes mostre como participar.  

 

Dicas: 

a) Histórias; fale sobre obre pretende chegar, quais são os verdadeiros 

alvos a serem conquistados pela equipe, mesmo que estejam muito 
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longes. Onde cada uma delas irá chegar com isso. 

b)  Mais adiante, pode começa a relatar o que tem sido realizado no 

presente e os passos que já estão sendo dados para a conquista desta 

visão. Deixe cada membro da equipe perceber que por eles alvos estão 

sendo alcançados, os degraus estão sendo subidos. 

c) Aplicações específicas; A visão não estabelece comunicação com as 

pessoas até que lhes mostre como participar na prática. Indique a cada 

um o que elas devem fazem para que esta visão se cumpra. 

 

Ver está relacionado com conquista. Ele precisa olhar para o futuro com 

imaginação e perceber o propósito central que trouxe o grupo a existência.  

O líder visionário vê o que ninguém vê. Todos olham para o mesmo lugar, 

porém vêem coisas diferentes. 

Cada investimento em tempo, em dinheiro, em pessoas e em sacrifícios 

necessita mover na direção daquele objetivo. 

Jesus olhou para um bando de desorganizados homens, mas sua visão via 

homens que iriam impactar o mundo. 

 

Olhar e ver são coisas diferentes. Há pessoa que olham, mas são cegas e não 

vêem. Tome cuidado com sua visão, a maneira que olhamos define nossas 

atitudes.  

Em uma de minhas viagens a Polônia, visitei Auschwitz (principal campo de 

concentração do Nazismo) percebi o quanto é guardado aquele lugar, chega 

ser “Patrimônio da Humanidade”, um lugar onde milhões de pessoas foram 

exterminadas é em grande parte preservado. Após, fui a famosa Fábrica de 

Schilndler, esta, foi utilizada para salvar cerca de 1.100 Judeus, de serem 

mortos em Auschwitz, tal fábrica localizada em Cracóvia estava sendo 

destruída. 

 

A análise que quero fazer com esta comparação é que o ser humano 
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geralmente dá mais valor as coisas e situações ruins do que os fatos bons que 

acontecem ao seu redor. Como este de preservar um lugar de morte e destruir 

um lugar de vida.  

 

Que valor você tem dado as coisas boas e ruins que acontecem ao seu redor? 

Responda a pergunta: qual fato importante aconteceu em 11/09 (setembro)? 

 

Se sua resposta foi a destruições do World Trade Center, tome muito cuidado, 

pois é um ótimo candidato a estar apenas percebendo e guardando coisas 

ruins. 

 

Nem lembramos que na mesma data 11/09 (setembro) o maior acontecimento 

do século XX marcou um novo tempo para a humanidade, “a queda dos muros 

de Berlim” marcando o fim da guerra fria. 

 

O líder deve ter uma visão de conjunto e de particularidades. O sentido da 

unidade é uma decorrência da visão global do grupo e suas possibilidades. E a 

visão do particular favorecerá a compreensão de pequenos problemas que 

impedem a unidade do grupo. 

 

Teste sua visão 

1. É uma coisa importante para Deus? 

2. Vai ajudar as pessoas necessitadas? 

3. Vai manifestar o melhor que há em você? 

 

 

“Para que a visão se torne eficaz, ela deve ser suficientemente simples para 

ser lembrada, e suficientemente especifica para direcionar”. 

 

 

Audição 
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Um dos princípios básicos da liderança é desde muito cedo aprender ouvir, o 

líder de êxito tem audição apurada. O ouvir nos levará a conquistar o que 

estamos vendo. O ouvir está relacionado à fé e além, de gerar a fé esta 

relacionada à obediência. 

 

“A fé vem pelo ouvir.” (Rm 10:17) 

 

E não é isso que muitas vezes acontece em nosso meio. Nós falamos muito, 

mas não paramos par ouvir a voz de Deus, assim quando Ele fala não o 

conhecemos. 

A audição é um detalhe básico para um líder eficaz, pois um líder que não tem 

a audição apurada tem sua fé abalada, ou a coloca em lugares errados. 

 

Um ouvido apurado nos dá a capacidade de delegarmos bem as funções e 

identificarmos nossos liderados e situações ao nosso redor. 

 

“Se você é um líder eficaz nesta área, é porque não tem receio de ficar sozinho 

na presença de Deus em silêncio”. 

 

 

Flexível 

 
“Toda estrutura sem flexibilidade tende a quebrar quando o vento sopra forte” 

 
O líder eficaz mantém-se pronto para o de repente da vida. Isso significa que 

ele está caminhando para um objetivo quando de repente.... acontece algo que 

atravessa o seu caminho bem no momento ‘inoportuno’. O líder eficaz deve 

estar preparado para toda e qualquer situação, para agir com flexibilidade e 

não com o desespero que os imprevistos do dia a dia nos trazem. E quando 

aparecem os contratempos, não sair e nem parar de caminhar para a visão 

estabelecida. Geralmente quanto maior for a visão, mais dificuldades terá que 

passar.  

 
“A única certeza que a liderança nos dá, é que, de repente algo que não 
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estava no scripty vai acontecer”. 
 

 
Senso de adaptação é indispensável para uma liderança eficaz. Adaptar-se aos 

novos desafios e suas exigências são fundamentais. 

 

Sempre que aparecer situações que tentem parar nossos sonhos, pare, e 

pergunte a si mesmo: “Até onde estou disposto a ir por este sonho” 

E isso atravessa o conhecimento, vai muito além, alcançando a sabedoria de 

Deus. Não basta ter níveis elevados de conhecimentos, pois em determinados 

momentos, apenas a sabedoria (saber como agir em momentos difíceis) é 

quem vai nos ajudar. 

 

“Tal é a arte de fazer manobras que aquele que aprender o artifício do desvio 

será um conquistador” (Sun Tzu) 

 

Com o rei Salomão não foi diferente (I Reis 3.16-28), quando lhe pediram para 

julgar o caso das duas mães e um filho. E Elias, que recebeu uma Palavra do 

Senhor, mas quando chegou ao destino, de repente não havia nem alimento 

pra que se alimentasse.  

O preço que se paga por não ser flexível em determinados momentos é muito 

alto. Pois acabamos plantando coisas que posteriormente nos causarão muitos 

problemas. Seja flexível, na conquista das pessoas! 

 

“Líder é aquele que conquista pessoas que conquistam objetivos” 

 
 

“O líder eficaz, de repente, consegue lidar com o de repente”. 
 
 

 
Poder de Inspiração 

“Uma equipe motivada é como um exército imbatível” 
 
O líder eficaz sabe exercer sua função para gerar inspiração em seus 

liderados.  A motivação deve ser algo constante em sua liderança. 
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Motivação e desenvolver em cada liderado o motivo ou a razão real por qual 

todos estarão agindo. 

Valorizar o que já possuímos, e confiar em novas conquistas.  

Talvez você considere pouco o que está em suas mãos hoje, mas valorize este 

primeiro degrau, pois nenhuma escada se faz sem o primeiro degrau. 

Certa vez um homem chamado Samá se colocou diante de um pequeno campo 

de lentilhas sozinho, enfrentou os filisteus, acredito que esta atitude de 

valorizar um pouco que o povo tinha, foi um ingrediente fundamental para que 

a auto estima e confiança da nação voltasse nos corações israelitas. 

 

Neemias, que por várias vezes foi desacreditado e desmotivado na 

reconstrução dos muros de Jerusalém, soube exercer de maneira esplendida 

sua liderança no quesito motivação para com seus liderados. E em 52 dias 

terminou todo trabalho, e o mais surpreendente é que a motivação que ele 

passou foi tão grande, que uma congregação de 42.360 pessoas se ajuntou 

com ele, fora os 7.337 servos e servas e 245 cantores e cantoras (total= 

49942). Acredito que se Neemias não fosse um líder que inspirasse de maneira 

positiva e não exercesse total motivação em seus liderados esses resultados 

não seriam tão expressivos. 

É necessário que o líder eficaz motive seus liderados, que gere neles confiança 

e eleve sua auto-estima. Você como líder, sempre terá o poder e a influência 

de inspirar seus liderados, seja para melhor ou pra pior.  

Em qualquer área que estiver liderando, mantenha o espírito de motivação 

afiado e tenha sempre uma palavra de ânimo pronta para alcançar alguém. 

E mesmo em momentos de total desânimo, o líder não deve demonstrar aos 

seus liderados, mas com a confiança que temos em Deus e suas promessas 

animaremos nossos liderados a continuarem mesmo em meio ao deserto 

lutando e perseverando na conquista dos objetivos traçados. 
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O MAIOR EXEMPLO 
 
È impossível falar de liderança sem falar do maior líder de todos os tempos. Ele 

sem dúvida foi o maior líder já existente, pois nos provou que ninguém nasce 

líder, mas como líder influenciou e transformou um bando de desorganizados 

homens em líderes que revolucionaram a história. Ele chamou homens através 

de seus corações e não de suas aparências. Eu poderia citar muitas 

qualidades e atributos para um líder, mas um líder segundo o coração de Deus, 

é o reflexo do maior de todos os lideres, JESUS DE NAZARÉ! 

 

Jesus não era um líder autocrático, e mostrou isso quando quis a opinião de 

Filipe na primeira multiplicação dos pães (João 6.5). Mas também não era um 

líder liberal, e vemos isso na mais imperativa de todas as frases de Jesus “Ide 

por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura” (Marcos 16.15). Jesus 

sempre soube lidar de acordo com as situações. Mostrando-se ilimitado não se 

prendia as dificuldades que a liderança oferece. 

 

Jesus nunca foi instituído formalmente sob nenhum cargo ou posição. Ele 

nunca recebeu o título de pastor, de apóstolo, de bispo, ou qualquer outro, no 

entanto, foi o líder dos líderes. Como homem, Ele era apenas um filho de 

carpinteiro e religioso, mas que desenvolveu dentro de si o senso de liderança, 

uma vontade de influenciar pessoas. E como líder e não chefe, atraiu milhares 

de seguidores e nenhum subordinado, e através de um relacionamento pessoal 

e íntimo com alguns de seus seguidores desenvolveu a amizade suficiente 

para que seu propósito fosse cumprido (João 15.15). 

 

Jesus, além de “O líder”, foi um homem temente a Deus, e como tal deixou 

marcas de sua temente vida. A misericórdia (Mateus 20.29-34), a justiça (Lucas 

23.47), o sentimento liberal na área financeira (Mateus 6.33; 22.21) e um 

coração bem firmado (Mateus 4.1-11). São marcas visíveis na vida de Jesus! 

Jesus levou o chamado de servir a sério, pois quando falamos do líder Jesus, 

logo falamos da maior demonstração de serviço já vista (Filipenses  2.6-7). Ele 

próprio nunca teve por auto-suficiência delegar-lhe o mérito que lhe era devido, 
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mas com total humildade reconheceu que como homem era necessário servir a 

Deus e ao próximo (Mateus 20.28). Jesus é o modelo de serviço que Ele 

espera dos seus discípulos! 

 

Jesus como todo líder, pagou diariamente o preço da liderança. Através das 

críticas que recebia (João 4.27 - crítica positiva) seus discípulos mesmo em 

pensamento o criticavam pela atitude com a mulher samaritana, pois não 

sabiam do propósito original daquele diálogo; (João 5.10 – crítica negativa) os 

judeus o criticaram pela cura no sábado. Mas como um líder experiente, 

assimilou as críticas e usou-as como oportunidades. 

Durante 30 anos de idade aproveitou para investir sua vida humana em 

reflexões na Torá (Lei de Moisés), sabemos disso, pois na tentação do deserto 

usou textos escritos por Moisés, e não havia assumido seu ministério público 

ainda. E após a morte de João Batista, retirou-se para o deserto, onde 

costumava tirar momentos de reflexões (Mateus 14.13).    

A solidão foi outro preço repetitivamente pago por Jesus. E ela se divide em 

dois tipos: 1) somos levados pelo Espírito Santo à momentos de solidão para 

nosso próprio crescimento e experiências ainda maiores (Mateus 4.1-11). 

2) vamos para momentos solitários sozinhos, pois a necessidade nos conduz a 

momentos de isolamento (Lucas 22.39-41). Jesus sempre se retirava para que 

em momentos a sós com Deus, pudesse ser renovado e consolado. Ele sabia o 

momento certo de isolar-se e estar com as pessoas. 

O líder Jesus também se identificava e reconhecia o cansaço causado pelo 

trabalho, e demonstrava isso com seus liderados, tanto que conhecia as 

necessidades reais e momentâneas de sua equipe, e sabedor disto, supria-as 

(Marcos 6.30-31). 

E até as decisões desagradáveis não ficaram de fora na liderança de Jesus. 

Pois acredito que foi uma difícil posição para Jesus a decisão de esperar ainda 

dois dias para ir para Judéia (João 11.5-6). 

O líder Jesus sabia investir seu tempo com sabedoria, e o mais importante, Ele 

não perdia tempo (João 4.35). Acreditava realmente que o tempo bem 

empregado era capaz de gerar vida eterna para muitas pessoas. As prioridades 
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de Jesus eram bem estabelecidas e bem esclarecidas diante de sua equipe. 

 

Jesus enfrentou todos os perigos da liderança. Ele não se deixou vencer pela 

sobrecarga de seu trabalho desgastante, nem se orgulhou colocando-o em 

primeiro lugar em qualquer coisa que fizesse, e a egoncentria nunca fez parte 

das atitudes por Ele tomadas. E mesmo através das pressões por Ele sentidas, 

nunca apostatou da verdade.  

 

Jesus como líder aqui na terra reunia em si todas as qualificações possíveis e 

necessárias a uma liderança eficaz. Ele como um líder competente, tinha 

ardente disposição para aprender, Sua determinação diante das dificuldades 

era clara e objetiva, demonstrada até na Cruz do Calvalho (João 19.30). Com 

um amor insuperável, a indignação foi algo inevitável em alguns momentos 

(João 2.15-17). A iniciativa, era uma das evidências mais claras na liderança de 

Jesus e acompanhadas da firmeza em suas decisões e o exemplo que 

transparecia para os outros (João 13.15), era um perfeito formador de líderes 

(João 14.12). Mas todas suas qualificações resumem-se em uma palavra: 

“Compaixão”. E todos estes atributos são apenas acompanhantes de Sua 

imensa compaixão. Pois através dela, Jesus convocou mais ceifeiros (Mateus 

9.36-37); curou muitos enfermos (Mateus 14.14); supriu as necessidades 

sociais das pessoas (Mateus 15.32); mostrou que o perdão é resultado de um 

coração cheio de compaixão (Mateus 18.27); limpou o leproso (Marcos 1.41); 

ressuscitou o filho da viúva de Naim (Lucas 7.13); ensinou-nos que compaixão 

não é religiosidade (Lucas 10.33); aprendemos que através da compaixão 

podemos dar e receber uma segunda chance (Lucas 15.20); dar vista ao cego 

e voz ao mudo (Mateus 9.27-34). 

Muitas vezes é fácil andar como Jesus andou fazer muitas coisas que Ele fez. 

Mas se torna muito difícil parar quando Jesus parou. Parar para falar com a 

mulher samaritana (João 4), parar e falar com Zaqueu (Lucas 19), parar e curar 

o paralítico de Cafarnaum (Mateus 9:1-8), parar e falar com a mulher do fluxo 

de sangue (Mateus 9:18-26). 

O líder que Deus quer formar em nós, é o líder compassivo! Que possui como 
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principal motivador para suas atitudes, a compaixão. Seja você também um 

líder que se compadece, lembre-se:  

“Pessoas são mais importantes que coisas”. 

        
  

CONCLUSÃO 
 
O líder eficaz reúne dados momentos todas as qualificações necessárias, e 

diante das dificuldades sabe lidar com as circunstâncias adversas. Não que ele 

seja perfeito, mas como obreiro aprovado e irrepreensível, busca em Cristo 

Jesus a perfeição necessária. 

Nós como líderes cristãos, devemos ter em mente, que, mais do que negócios, 

estratégias e objetivos, há vidas eternas em nossas mãos. E devido a grande 

responsabilidade que isto nos imputa precisamos aprender diariamente a “Arte 

de Liderar”. 

 

E para que você tenha a verdadeira noção de sua liderança, observe e 

responda as seguintes questões: 

 

Por que você trabalha? 

Para quem você trabalha? 

Pra que trabalha? 

Com quem você trabalha? 

Onde você trabalha?  

 

 

Que Deus lhe abençoe poderosamente e que todo este conteúdo venha lhe 

ajudar no desenvolvimento de sua liderança.  
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CONTATOS 
 

Entre em contato para palestras, seminários e 
conferências, workshops, orientações de coach e 

treinamentos específicos. 
 
 

Fone e whats app 
(31) 99465 9989 

 
 

Site:  
www.elopes.org 

 
e-mail:  

pr.evertonlopes@gmail.com 
everton@missaoame.org 
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