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Permitida a reprodução e uso deste material em projetos de treinamento de líderes 

cristãos em suas igrejas desde que sejam mantidos o texto original,  o nome do autor e 

citada a fonte.  Proibido o uso comercial. 

O conteúdo desta apostila  é devidamente registrado em órgão de defesa dos direitos 

autorais. 

 

Contato: 

E-mail: marianomarques2020@gmail.com 

Facebook:  Mariano B. Marques 
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EU DIGO SIM 

 

 

 Para os nossos três filhos,  todos adultos e líderes, a vida do Mariano tem 

duas fases: antes e depois do Haggai. 

Outra coisa marcante que eles dizem a respeito do pai deles é que ele procura 

viver o que prega e ensina. 

Concordo com nossos filhos. O treinamento em liderança avançada no 

Instituto Haggai, em Cingapura, e depois no Brasil, mudou a vida do meu marido 

como pessoa e líder na família, na igreja e no trabalho profissional.  

Realmente, a vida dele é o primeiro laboratório do que ensina. Por isso, o 

recomendo como formador de líderes cristãos. E creio que nenhum outro testemunho 

humano pode ser mais significativo para um líder cristão do que o de sua esposa. 

Acompanho a vida cristã  do Mariano há mais de quarenta anos, quando nos 

conhecemos. É um homem de caráter íntegro a quem Deus privilegiou com uma 

inteligência acentuada,   sensibilidade e percepção aguçadas.   

 Juntos, vimos treinando líderes cristãos há décadas.   E nenhum 

desejo é mais forte em nós do que o de sermos úteis ao nosso Senhor Jesus Cristo no 

ministério de edificar a sua igreja treinando líderes cristãos para o efetivo exercício 

dos  dons no reino de Deus.  

 

Elda 

Esposa, parceira e amiga. 

Brasilia-DF, outubro 2014 
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LIDERAR NA PÓS-MODERNIDADE 

 

Liderar num mundo relativamente estável era um grande desafio no passado. 

Mas liderar num mundo em transformação contínua é um desafio incomparavelmente 

maior, seja nos negócios, na política, na família ou na igreja de Deus.   

No mundo pós-moderno, o líder ideal deixou de ser aquele que  tem todas as 

respostas e conhece o caminho para se tornar naquele que tem  a habilidade de 

motivar seus liderados para buscarem, juntos com ele,  as soluções para os problemas, 

o caminho para se atingir o objetivo.  

O mundo dos negócios, da política e a igreja de Cristo clamam por  líderes 

que não sejam apenas comandantes de pessoas, mas, especialmente, influenciadores e 

mobilizadores de competências. Nesse contexto, a principal virtude do líder é a 

humildade para deixar de ser a estrela de primeira grandeza e fazer-se servo da 

equipe. E isso é uma mudança extraordinária! 

O momento e as circunstâncias definem tanto o líder como a liderança. Mas a 

boa notícia é que os princípios norteadores da liderança bem-sucedida não se alteram 

com o tempo. O que precisam é ser adequados às diferentes realidades. 

As dicas a seguir contêm princípios da liderança de Jesus e seus apóstolos. As 

pessoas que os  praticam experimentam mudanças profundas e maravilhosas como 

pessoas e líderes, além de  ampliarem sua capacidade de influenciar e realizar com a 

cooperação de outros. 

Acredite, não tenho a mínima intenção de ensinar você a liderar. Eu também 

sou aprendiz dessa arte extraordinária, e a cada dia percebo que sei muito pouco. 

Entretanto, quero compartilhar com você lições de liderança aprendidas ao longo de 

quarenta e cinco anos. Elas têm revolucionando para melhor a minha vida como 

pessoa e líder.  

Porém, não basta conhecer muito bem os fundamentos da liderança de Jesus. 

O conhecimento só produz fruto quando é colocado em prática. A teoria sozinha é 

estéril. A prática sozinha também não vai muito longe. Mas quando unimos a teoria 

da liderança cristã bíblica à nossa prática,  os resultados podem ser surpreendentes.  

O curso Liderança Cristã Eficaz é composto por 4 módulos projetados para 

sete horas de aula cada.  

Para simplificar, o  termo “o líder”  nesta apostila se refere aos gêneros 

masculino e feminino. E se você é líder ou aspirante à liderança, vamos caminhar 

juntos. 

O autor 
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LÍDERES NASCEM  FEITOS OU SE TORNAM 

LÍDERES? 

Atividade em grupo 

Discussão em grupo de 4 pessoas: 5 minutos, sem ler o comentário abaixo. 

Compartilhamento (alguns grupos): 10 minutos. 

 

COMENTÁRIO 

 

Há quem defenda que líderes já nascem feitos. Outros são da opinião de que 

ninguém  nasce líder, líderes são feitos. Um terceiro ponto de vista opina que o 

equilíbrio nessa discussão parece ser a ideia de que certas pessoas nascem com maior 

aptidão para a liderança do que outras. Mas isso não quer dizer que somente essas 

pessoas possam ser bem-sucedidas como líderes. 

Pessoas com pouca aptidão natural para a liderança podem se tornar bons 

líderes  mediante estudo e treinamento. 

Mas há também aquelas pessoas especialmente chamadas por Deus para a 

liderança, as quais ele concede uma dose especial desse dom visando ao cumprimento 

da visão e da missão que ele dá a esse líder. 

De qualquer modo, o líder precisa desenvolver e aperfeiçoar o seu dom para a 

liderança se deseja realizar o  seu melhor para Deus. 

 

O QUE É LIDERANÇA CRISTÃ? 

Liderança cristã é a influência inspiradora, motivadora e mobilizadora que 

uma pessoa exerce sobre outras, por palavras e pelo exemplo, de forma a despertar 

nelas o desejo intenso e a disposição interior de se tornarem aquilo que elas podem se 

tornar ou realizar pela graça de Deus. 

Liderança cristã é uma influência porque não pode ser imposta. As pessoas 

respondem positivamente a ela de maneira espontânea. É inspiradora porque inspira 

pessoas a uma mudança ou ação positivas.   É mobilizadora porque mobiliza pessoas 

inspiradas e motivadas a se envolverem intensamente  com o propósito de realizarem 

um objetivo claramente definido. 
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A liderança cristã deve ser entendida como um tipo especial de liderança. Ela 

é espiritual na sua natureza e propósito. E só pode ser bem-sucedida quando realizada 

no poder do Espírito Santo. 

O objetivo supremo da liderança cristã é a glória de Deus, nunca a do homem. 

É o tipo mais elevado de liderança. É orientada para outras pessoas, e não para a 

pessoa e ambições pessoais do líder. 

Liderança cristã é aquela  que adota, como princípios fundamentais de sua  

prática e da sua ética,  os ensinamentos de Jesus e seus apóstolos. E se empenha por 

reproduzir esse modelo.  

Liderança também é... 

 Ajudar a descobrir  o potencial adormecido; 

 ajudar a descobrir a vida abundante em Cristo; 

 ajudar a ver novas possibilidades;  

 apoiar e encorajar; 

 elevar a auto-estima; 

 ajudar a pessoa a eleger Deus  a sua   fonte de valor  pessoal; 

 andar junto, discipular. 

 

A liderança cristã é eficaz quando satisfaz  o seu propósito divino. 

 

1.Liderança é _________________________ 

2.Liderança é uma disciplina pessoal________________________ 

3.A liderança cristã autêntica tem por modelo a liderança de _______________e seus 

__________________. 

 

DICA 43 – CULTIVE A ATITUDE INTERIOR DE 

DEPENDÊNCIA TOTAL DE DEUS 

Sem mim, nada podeis fazer  (Jo 15.5). 

Quando damos o melhor de nós e obtemos sucesso, geralmente   pensamos 

que ele dependeu totalmente de nós. Isso não deixa de ser verdade, mas é apenas um 

dos lados da moeda. O outro é que também dependemos totalmente de Deus. Por 

exemplo, se somos pessoas inteligentes, que mérito temos? Não recebemos esse dom 

de graça? Se ouvimos e vemos bem, que mérito temos? Também não nos foi dado 

graciosamente? 
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Até para nos mantermos respirando dependemos de Deus. Dependemos dele 

para ingerir um simples gole de água, piscar os olhos, movimentar os dedos das mãos 

e dos pés e realizar milhares de pequenos movimentos inconscientes. 

De Deus depende nossa capacidade criadora e realizadora. Enfim, tudo o que 

somos e fazemos. 

 

DICA 44 -   DESENVOLVA A AMIZADE COM DEUS 

PELA ORAÇÃO 

Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso 

coração (Jr 29.13). 

Orar é muito mais do que pedir a Deus ou apresentar a Ele  nossas 

necessidades e as de outras pessoas. Orar é, acima de tudo, desenvolver e manter um 

relacionamento de amizade com Deus. Esse tipo de orar nos transforma como pessoas 

e influencia poderosamente nossos relacionamentos e realizações. Porque quanto mais 

tempo passamos com Deus em adoração, mais parecidos com ele nos tornamos: no 

caráter, nos pensamentos e nas ações. A amizade com Deus pela adoração vivifica em 

nós a imagem e a semelhança dele. 

Quando buscamos a Deus com o coração quebrantado, o adoramos, louvamos, 

exaltamos e o glorificamos no nosso íntimo e com a nossa alma, espírito e mente. E 

confessamos a Ele os nossos pecados e lhe pedimos perdão.  

Nesse tipo de oração, nos encontramos com Deus e com nós próprios. Na 

presença dele, vemos o que realmente somos no íntimo. 

A oração é tão essencial para o líder como o oxigênio é para a vida. E quando 

buscamos Deus de todo o  coração, com certeza vamos encontrá-lo. Não lá fora, mas 

dentro de nós próprios.  

A vida do líder e todos os projetos que se propõe realizar devem ser 

encharcados de oração. Vida de oração, leitura e estudo da Palavra de Deus é um 

segredo extraordinário de sucesso para o homem e a mulher de Deus. Coisas 

extraordinárias acontecem quando se ora de verdade, lê e estuda a Palavra de Deus. O 

próprio Deus assume o controle das coisas. 

Orando em solitude 

Nem sempre conseguimos ouvir Deus em meio à multidão de vozes 

ao nosso redor. Mas sempre ouvimos a sua voz silenciosa ao nosso 

coração e mente quando o buscamos na solitude. 
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Ler 1 Tessalonicenses 5.17 e Mateus 6.5-15. 

Solitude nada tem a ver com solidão. A solitude é um estado mental, espiritual 

e físico de recolhimento para estarmos a sós com Deus. Nela, buscamos o encontro do 

nosso verdadeiro eu com o verdadeiro Deus. Desse encontro resulta a harmonia 

interior que nos liberta da necessidade de aplausos e aprovação das outras pessoas. E 

experimentamos liberdade interior para sermos as pessoas que Deus tem em mente 

que sejamos. 

Na solitude nos enriquecemos interiormente com a oração, a meditação nos 

pensamentos de Deus e o confronto do nosso íntimo com esses pensamentos divinos. 

É momento  especialmente oportuno para trabalharmos a internalização desses 

pensamentos divinos, a fim de vivermos pela perspectiva deles.  

 

DICA 45 - NO MINISTÉRIO CRISTÃO, EDIFIQUE 

SEUS LIDERADOS SOBRE O  FUNDAMENTO 

INABALÁVEL: JESUS CRISTO 

Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, 

o qual é Jesus Cristo (1 Co 3.11). 

Fundamentar em Cristo nossos liderados deve ser o alvo maior na liderança no 

reino de Deus. É em Cristo, e não em nós,  que eles devem ser edificados.  Eles 

aprenderão a viver em Cristo e para Cristo, não importam as circunstâncias. E se 

tornarão instrumentos vivos do Espírito Santo no ministério para Deus. Os dois 

instrumentos básicos para fazermos isso são a oração como prática da vida cristã e o 

estudo e vivência da Palavra de Deus.  

Na liderança, devemos enfatizar sempre o Senhor Jesus Cristo, e não nós, 

como a referência segura para nossos liderados. Ele nunca os decepcionará, mas nós 

podemos fazê-lo. E eles precisam estar conscientes dessa possibilidade. 

 

DICA 46 - SUA FAMÍLIA É O SEU MINISTÉRIO 

MAIS IMPORTANTE 

...se alguém não sabe governar bem a própria casa....como cuidará da 

igreja de Deus? (1Tm 3.5). 

Entendo que o princípio contido neste versículo é: na liderança, a família vem 

primeiro. Realmente, a  nossa família (esposa e filhos) é o grupo mais importante que 

temos a liderar. É o nosso teste fundamental de liderança de outras pessoas. 
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Por que observar isso é importante? Pelo simples fato de ser a família um dos 

pilares estratégicos de sustentação da nossa liderança. Portanto, sábio o líder que 

prioriza sua família! 

A igreja ou a empresa jamais deve vir antes da família. Um membro da nossa 

família deve ter, para nós líderes,  prioridade de atenção sobre qualquer outro membro 

da comunidade que lideramos. Se somos pastores, nosso cônjuge e  filhos precisam 

ter a segurança de que não nos perderam e nem vão nos perder para a igreja, nem para 

outras pessoas. Eles precisam ter a certeza de que estão no topo da nossa lista de 

prioridades. 

Para as mulheres líderes, seu marido e filhos também devem ser prioritários. 

 A família é o primeiro laboratório do líder. É o seu ministério mais 

importante. E é no lar onde ele é primeiramente aprovado ou reprovado para  liderar 

na igreja. Portanto, priorize sua família. Reserve espaço em sua agenda para seu 

cônjuge e filhos. E, em princípio, não abra mão desse tempo reservado para eles.  

 

DICA 47 - TRABALHE COM PROPÓSITO DE 

CONTINUIDADE A LONGO PRAZO: FORME 

LÍDERES 

O líder que não se multiplicou formando outros, na verdade  fracassou 

na liderança, não importa quão grandes tenham sido suas realizações. 

Muitos projetos bem-sucedidos morrem quando seus líderes saem de cena. A 

causa mais comum dessa  ocorrência é que a visão temporal do líder em relação ao 

seu projeto se limitou a si próprio. Não formou outros líderes. Faltou-lhe visão de 

continuidade a longo prazo. 

No ministério cristão, o líder comprometido com a sua visão dada por Deus  e 

com a causa de Cristo trabalhará para que o seu projeto continue normalmente quando 

ele não estiver mais na liderança. E faz isso investindo na formação de outros líderes 

dentro do da sua equipe ou da sua comunidade. Ele se multiplica na vida de outros 

porque não tem o projeto como seu, e sim, do  Senhor.  E  quando tiver plena 

convicção de haver chegado o momento de passar a liderança, não hesitará em fazê-lo 

porque tem a consciência de que nada é seu, tudo é do seu Senhor. 
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DICA 48 - RELACIONE-SE COM DEUS E COM 

GENTE DE MANEIRA SIGNIFICATIVA 

 

Nesta época de globalização e da alta tecnologia, as pessoas estão 

desenvolvendo cada vez mais a  capacidade de se relacionarem com 

a máquina e reduzindo na mesma proporção a  capacidade de se 

relacionarem significativamente  com gente  e com Deus. 

 

 

A vida cristã autêntica consiste, essencialmente, em relacionamentos, e não 

em realizações. Relacionamentos significativos com gente e com Deus. A qualidade 

dos nossos relacionamento com as pessoas tem profunda relação com a qualidade do 

nosso relacionamento com Deus, e vice-versa. 

Nossos relacionamentos com outras pessoas são significativos quando 

desprovidos da ambição de vantagens pessoais. Nosso  único interesse é a própria 

pessoa, sua amizade pura e simples, e, não, o que podemos obter dela, como acontece 

nos relacionamentos utilitários.  

Relacionamentos significativos com outras pessoas resistem ao tempo e às 

circunstâncias. Eles são uma bênção para as partes envolvidas. Mas precisam ser 

desenvolvidos e nutridos. Não acontecem por acaso. 

Nosso relacionamento com Deus é significativo quando nossa motivação 

maior é conhecê-lo, amá-lo e nos relacionarmos com ele pelo que ele é, e não por 

aquilo que podemos obter dele. É conhecê-lo cultivando a amizade com ele mediante 

a oração regular  e meditação em sua Palavra.  É esse conhecimento relacional do 

Senhor que nos torna semelhantes a ele. Este  era o alvo supremo de Paulo: 

 

Mas o que, para mim era lucro, isto considerei perda por causa de 

Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da 

sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor... para o 

conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus 

sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte; para, de algum 

modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos (Filipenses, 3.7-11). 
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DICA 49 - CULTIVE A VIDA CHEIA DO ESPÍRITO 

SANTO 

...enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e 

louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. 

Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso 

Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo 

(Ef 5.18-21). 

Outras qualificações para a liderança espiritual são desejáveis. Ser 

cheio do Espírito Santo é indispensável (J. Oswald Sanders)
11

. 

A vida cheia do Espírito Santo faz parte do nosso relacionamento significativo 

com Deus. É o tipo de vida cristã que realmente faz todo o sentido. E é possível! 

Ao compararmos o Pedro que nega Jesus nos evangelhos com o mesmo 

homem ousado a enfrentar, em Atos dos Apóstolos, as autoridades em defesa de sua 

fé em Cristo, ficamos impressionados. Qual a diferença? É simples. Em Atos dos 

Apóstolos,  temos um Pedro cheio do Espírito Santo: ...Então, Pedro, cheio do 

Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e anciãos...(At 4.8). Que coisa linda! 

Ao encorajar os cristãos em Éfeso a se encherem do Espírito, Paulo fala de 

evidências desse tipo de vida: mente e boca cheias da Palavra de Deus, coração 

transbordante de louvor e de gratidão a Ele e  submissão espontânea de uns aos outros 

no temor de Cristo (Ef 5.17-21). 

 

DICA 50 - SANTIFIQUE-SE EM FAVOR DAS 

PESSOAS QUE VOCÊ LIDERA 

E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também 

sejam santificados na verdade (Jo 17.19). 

O que realmente Jesus está dizendo neste pequeno trecho da oração 

sacerdotal? É que o fato de ele santificar a si próprio tinha dois níveis de repercussão 

direta: sobre ele como pessoa e sobre os seus discípulos.  

Se os discípulos não vissem no Senhor a vivência zelosa da verdade por ele 

ensinada,  seu ensino e sua pregação cairiam em descrédito na mente e no coração 

deles. Seu ensino não  teria poder transformador nem santificador na vida deles. Não 

produziriam fruto duradouro. No entanto, pelo fato de Jesus viver a verdade divinas 

que ensinava,  isso gerava nos discípulos credibilidade nessa mesma verdade e 

disposição para também vivê-la e serem nela santificados. 
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A verdade de Deus nos santifica, e também aos nossos ouvintes,  quando a 

vivemos, e não quando simplesmente a ensinamos ou pregamos aos outros.  

Nossos liderados tenderão a imitar a vida espiritual e ética que observam em 

nós. Pelo fato de sermos seus líderes, nos tornamos seu modelo, sua inspiração de 

vida. 

E aqui fica a pergunta: O que nossos liderados estão vendo em nós e copiando 

no viver deles? Isso tem implicâncias temporais e eternas para líder e liderados.  

 

DICA 51 - INVISTA NA SUA QUALIFICAÇÃO 

COMO LÍDER 

Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi 

concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do 

presbítero. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu 

progresso seja a todos manifesto (1 Tm 4.14-15). 

Procure crescer em Cristo cada dia. Aqui vão algumas sugestões: 

 estude a Palavra de Deus e se empenhe por viver os seus ensinamentos; 

 participe de cursos e outros eventos de liderança (palestras, seminários,etc); 

 leia bons livros devocionais; 

 estude liderança, tanto na Bíblia como na literatura especializada; 

 troque experiências e conhecimentos com outros líderes; 

 aceite novos desafios de liderança, quando possível; 

 sempre que necessário, aconselhe-se com  outros líderes qualificados; 

 conheça o melhor possível as pessoas que você lidera e certifique-se de que 

sabe exatamente para onde as está conduzindo; 

 avalie-se constantemente, e se interesse por melhor servir a Deus na atividade 

que você desenvolve, seja na empresa ou na igreja; 

 peça a seus liderados e a outros líderes que avaliem sua liderança; 

 ore muito, estude muito e trabalhe com inteligência;  

 cultive a atitude interior de aprender sempre. 
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DICA 52 - DESENVOLVA OS SEUS DONS  

A aptidão para a liderança é uma capacidade potencial. Deus 

determinou tarefas de liderança para Moisés, Jeremias e Paulo, mas 

eles tiveram de adquirir habilidades de liderança, do mesmo modo que 

um homem vocacionado para ministro do Evangelho precisa aprender 

a pregar (John Haggai)
12

. 

Os dons, sejam naturais ou espirituais,  são como as pedras preciosas: para 

atingirem o seu valor máximo, precisam ser trabalhados, lapidados.  

Existem muitos dons:  Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo 

(1Co 12.4). Mas o dom é apenas um potencial a ser desenvolvido e aperfeiçoado. 

A Bíblia nos ensina a não sermos negligentes relativamente ao dom que Deus 

nos deu: 

Não te faças negligente para com o dom que há em ti (1Tm 4.14). 

Devemos reavivá-lo: Por esta razão, pois,  te admoesto que reavives o 

dom de Deus que há em ti (2Tm 1.6). 

 Reavivar o dom é exercê-lo e aperfeiçoá-lo com oração, treinamento e estudo.  

Existem pessoas especialmente ricas em dons. Faz parte do nosso papel como 

líderes encorajá-las e ajudá-las a desenvolvê-los. É assim que formamos líderes de 

verdade. 

 

DICA 53 - VALORIZE OS DONS DOS LIDERADOS E 

ABRA ESPAÇO PARA ELES 

Os gigantes concedem aos outros a dádiva do espaço – espaço para 

a pessoa se tornar aquilo que ela pode ser. Os  gigantes permitem 

que os outros experimentem seus próprios dons
.
(Max de Pree)

13
. 

Como diz Max de Pree, os gigantes na liderança concedem espaço aos 

liderados, no sentido de permitir o exercício dos dons. 

 Na liderança para Deus, precisamos conceder uns aos outros o espaço para 

crescermos e exercermos a  nossa diversidade, mantendo a unidade. Este é um 

segredo extraordinário de sucesso na liderança. Mas só os gigantes de mente e espírito 

são capazes de abrir espaço para seus liderados desenvolverem ao máximo o seu 

potencial. 

A insegurança do líder geralmente o leva a tentar ocupar todos os espaços. 

Mas não só isso. Ele tenderá a manter longe de si aquelas pessoas mais bem dotadas 
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de competências e dons do que ele. E para se sentir mais seguro, se  acercará de 

colaboradores no meio dos quais continue sendo a estrela de maior brilho. O resultado 

desse comportamento será, com toda a probabilidade, uma liderança autoritária ou 

medíocre e frustrante para o líder e seus liderados.  

Quando o Senhor é a nossa suprema fonte de segurança, teremos liberdade 

interior para abrir mão, para ele,  da  nossa posição de liderança,  e aceitarmos ocupá-

la somente enquanto ele nos quiser nela. Porém, não podemos negar que este é um 

ponto da nossa vida interior a ser trabalhado, em parceria com o Espírito Santo. 

Afinal, somos humanos e pecadores. 

 

DICA 54 - SENTE-SE COM SEUS LIDERADOS PARA 

APRENDEREM JUNTOS 

Duvide do sábio que se envergonha de assentar-se com o discípulo, 

daquele que só ama a cátedra de mestre. 

Nos equivocamos ao pensar que pouco temos a aprender com os nossos 

liderados. Quando sistematicamente nos esquivamos de nos sentar com eles para 

aprendermos juntos, passamos para eles duas mensagens não verbais: a  primeira é 

“Não preciso disso, já sei tudo”. E a segunda é a explicação da primeira: “Sou por 

demais presunçoso para me sentar e aprender junto com vocês”. Os liderados 

geralmente se ressentem dessa nossa arrogância e sutilmente nos negarão sua melhor 

cooperação. 

Nós líderes nos sentarmos com nossos liderados para aprendermos juntos com 

eles é profundamente enriquecedor para nós e para eles. É uma aventura empolgante, 

deliciosa! E ao contrário do que muitos líderes pensam, crescemos no conceito deles! 

 

DICA 55 - MANTENHA-SE EM SINTONIA COM O 

SEU MOMENTO, MUDANÇAS E TENDÊNCIAS 

O líder que pára no tempo perde a capacidade de liderar com 

eficácia. 

O líder que não lê,  não estuda e não se aproxima das novas gerações torna-se  

obsoleto para elas. Não consegue compreender como as pessoas pensam, vivem e se 

comunicam entre si. Por conseguinte, terá dificuldade de alcançá-las com sua  

mensagem e sua linguagem.  

O líder sábio se  manterá  em sintonia com a realidade do seu tempo.  Estará 

atento às mudanças e se empenhará por compreendê-las, ao invés de adotar a  postura 
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simplista de apenas criticá-las e condená-las. Estará também de olho nas tendências, a 

fim de poder antecipar-se no tempo. De modo semelhante, cultivará  a proximidade e 

o diálogo aberto com as novas gerações, procurando compreender a realidade na qual 

elas estão vivendo e inserir-se nela. Entre outras coisas, isso o ajuda a  adequar a sua 

mensagem e a sua linguagem e a perceber novas oportunidades. 

Encorajamento à leitura: 

Até à minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino 

 (1 Tm 4.13). 

Alguns livros devem ser testados, outros engolidos, e uns poucos, 

mastigados e digeridos (Francis Bacon). 

Quando vieres, traze....os livros, especialmente os pergaminhos  

 (2 Tm 4.13) . 

Até à minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino 

 (1Tm 4.13). 

Leia, a fim de alimentar os poços da inspiração (Harold J. Okenga). 

 Para reflexão: Quais as mudanças pessoais e novas habilidades que necessito 

desenvolver para liderar eficazmente as pessoas que me foram confiadas por 

Deus? Faça a sua lista para oração e ações necessárias. 

 

DICA 56 - IMITE SEUS LÍDERES NO QUE FOR 

BOM, MAS DESENVOLVA SUA ORIGINALIDADE 

Não removas os marcos antigos que puseram teus pais (Pv 22.28). 

“Marcos antigos” são princípios de sabedoria divina para a vida. Não devemos 

removê-los. 

 Por outro lado, no caminho do amadurecimento pessoal e da liderança, 

geralmente imitamos nossos líderes num primeiro momento; num segundo, passamos 

por uma fase de transição, na qual avaliamos suas ideias, suas crenças e seus valores, 

e, num terceiro, passamos a exercitar a nossa própria liberdade de pensar e de ser. É 

nesse estágio que passamos a desenvolver maior originalidade como pessoas e líderes. 

É também quando nos tornamos mais vulneráveis à soberba, ao engano sutil do nosso 

coração.  
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No processo de desenvolver a nossa originalidade, é fundamental observarmos 

o princípio divino de submissão à autoridade das pessoas que nos lideram e manter o 

legado de sabedoria que nos passaram.  

A Bíblia diz que o saber ensoberbece, mas o amor edifica (1 Co 8.1).  Na 

medida em que crescemos em conhecimento e experiência,  o pecado do nosso 

coração pode sutilmente nos incitar à soberba. Por outro lado, o amor, em Cristo, 

nunca nos incita ao orgulho e, sim, à humildade de espírito.  

Quanto mais experientes nos tornamos na liderança, mais devemos cultivar a 

humildade de espírito, ensinada pelo Senhor no Sermão do Monte. E na nossa 

caminhada com líderes, o lugar mais seguro sempre será aos pés do Senhor. 

 

DICA 57 - CULTIVE A REFLEXÃO SOBRE SUA 

LIDERANÇA E OUSE FAZER RUPTURAS PARA 

MELHOR 

O líder deve almejar a mais alta qualidade, evitando a armadilha do 

perfeccionismo (J.Oswald Sanders)
14

. 

É indispensável  que o líder se exercite na prática saudável de refletir 

criticamente sobre a sua liderança com o propósito de melhorá-la sempre. Esse 

exercício implica fazer a nós próprios, e buscar respostas honestas, para perguntas do 

tipo... 

 Minha liderança está realmente construída sobre bases divinas ensinadas na 

Bíblia? 

 Meus liderados e eu estamos realmente empenhados com a excelência em tudo 

o que fazemos? 

 O que está na minha possibilidade de fazer para melhorar minha liderança? 

 Estou realmente conseguindo liderar meu pessoal? 

 Estou valorizando mais o fazer do que o ser? 

 Os objetivos estão claramente definidos e cristalinos para mim e para meus 

liderados? 

 O que estamos fazendo que podemos melhorar? 

 Estou valorizando mais coisas ou atividades do que pessoas? 

 No que meu pessoal e eu estamos errando e no que estamos acertando? 
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 O que pode dar errado no futuro próximo ou distante que podemos corrigir 

agora? 

 Quais os ajustes necessários na nossa estratégia de trabalho ou no nosso plano 

de ação? 

Fazermos rupturas para melhor significa promovermos mudanças criativas na 

nossa liderança, de maneira que a tornemos mais eficiente e mais eficaz no atingir o 

objetivo estabelecido. É abrirmos mão de práticas que já não funcionam, e inovarmos 

com criatividade, de maneira a maximizarmos o rendimento da equipe, otimizarmos a 

aplicação dos recursos e ampliarmos as possibilidades de sucesso. 

 

DICA 58- INOVE, REINVENTE O QUE VOCÊ FAZ: 

OUSE TENTAR O NOVO 

Uma grande tragédia para nós líderes é deixarmos morrer nosso 

potencial criador e inovador. 

No processo de aprendizagem contínua, o líder estará de mente aberta para o 

novo, o diferente, o que ainda não foi tentado. Ele é amante e defensor zeloso da 

verdade divina, mas não se deixa limitar pela tradição, a rotina ou a cultura 

organizacional. Pelo contrário, questiona a situação vigente e vislumbra novas 

possibilidades. Ele inova, reinventa  o que faz, ousa tentar o novo, aceita correr riscos 

calculados. E faz isso com oração e dependência do Espírito Santo. 

O líder deve ser  um agente de mudanças e transformações positivas, ao invés 

de  guardião zeloso de tradições estéreis. 

 

DICA 59 - APRENDA E PRATIQUE A LIDERANÇA 

PARTICIPATIVA 

Nenhum tipo de liderança é mais rico e produz resultados mais 

excelentes do que aquele no qual os liderados participam exercendo 

amplamente seus dons e competências. 

A liderança participativa é o tipo de liderança mais extraordinário que 

conheço. É também o que mais demanda tempo, dedicação, paciência e maturidade 

emocional e espiritual por parte do líder. Para exercê-la,  precisamos estar dispostos a 

nos libertar do paradigma de liderança no qual todo o poder se concentra no líder. E 

isso pode não parecer, mas trata-se de um grande desafio, especialmente para líderes 

formados num modelo centralizador. 
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Na liderança participativa, o “eu” cede lugar ao “nós”. E a partir da harmonia 

entre as mentes individuais se desenvolve uma mente coletiva. Ela mantém todos 

unidos entre si e sintonizados com o propósito e o objetivo estabelecido. Em 

conseqüência, os interesses individuais, no trabalho,  cedem lugar ao interesse 

coletivo.  E objetivos isolados abrem espaço para o objetivo da equipe.  

O modelo de liderança participativa favorece grandemente o desenvolvimento 

do espírito de equipe, uma vez que os seus membros operam de maneira 

interdependente, sintonizados uns com os outros e com o propósito e o objetivo que se 

deseja alcançar. E cada um tem liberdade para exercer plenamente suas competências 

e criatividade e desenvolver ao máximo seu potencial criador e realizador, 

conservando a sintonia com os demais e submissão aos seus líderes. 

 

Alguns elementos de liderança participativa: 

 espaço para a livre manifestação do pensamento; 

 valorização das opiniões de cada participante; 

 empenho por se compreender realmente as ideias antes de avaliá-las; 

 decidir juntos; 

 planejar juntos; 

 avaliar juntos; 

 fazer ajustes necessários juntos; 

 corresponsabilidade plena, inclusive pelos resultados. 

 Devido ao apego zeloso ao modelo tradicional do poder centralizado no líder, 

só poucas igrejas evangélicas conseguem se beneficiar desse tipo de liderança na 

atualidade. E isso pelo fato de a liderança participativa não ressaltar a pessoa do líder, 

mas, sim, a equipe. Nesse particular, as empresas estão muito à frente das igrejas 

evangélicas. 

 

DICA 60- ENCARE DE FRENTE OS DESAFIOS 

Os gigantes vêem oportunidade onde os outros só descortinam 

problemas (Max de Pree)
15

.  

Uma das grandes qualidades de um líder é a capacidade de avaliar e de aceitar 

desafios pela a graça de Deus. 
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O relato dos espias em Números 13.32-33 

...A terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os 

seus moradores...Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos 

próprios olhos como gafanhotos, e assim o éramos aos seus olhos. 

O abatimento do povo e a reação de Josué e Calebe (Nm 11.1-9). 

Aceitar os desafios que a vida nos traz é uma capacidade que pode ser 

desenvolvida. E se há algo de que a vida não nos poupa é exatamente de desafios. 

Vale a pena confiar em Deus, em nós e também em outras pessoas que já se 

credenciaram a essa confiança. Vale a pena ser ousado. Vale a pena sair das 

arquibancadas e entrar em campo para jogar de verdade como membro do time ao 

invés de permanecer na zona de conforto como  mero espectador, aplaudindo ou 

criticando aqueles que fazem as coisas acontecerem. Vale lembrar, no entanto, que 

para realizarmos o nosso melhor para Deus não basta confiança e força de vontade. 

Precisamos também nos qualificar adequadamente.   

 

DICA 61 - PEÇA AJUDA A OUTRAS PESSOAS 

Uma das  maiores fragilidades do líder é pensar que é auto-

suficiente. 

A postura de autossuficiência é fruto do orgulho. Na verdade,  todos 

dependemos da ajuda de outras pessoas.  Não possuímos todos os dons nem todas as 

competências.  Jesus  Cristo, sendo o líder e o Mestre por excelência, dependeu de 

muita gente.  E aceitou de boa vontade essa ajuda.  Não devemos imitá-lo também 

nisso? 

A imaturidade emocional e a insegurança levam o líder a se esforçar por 

esconder dos liderados as suas fragilidades e limitações.  A maturidade e a segurança, 

ao contrário,  o levam a compartilhá-las  e a pedir ajuda. 

A arrogância camuflada nos sugere estarmos sempre na posição de ensinar, e 

nunca naquela de aprender. E isso é mais notório quando somos experientes e já 

conquistamos respeitabilidade.  Mas, na verdade, quando paramos de aprender, 

também paramos de nos desenvolver como indivíduos e como líderes. E nos tornados 

gradativamente ultrapassados.  Portanto, precisamos estar muito atentos contra essa 

armadilha sutil do nosso coração. 

Sábio é o líder que  trabalha em interdependência com outras pessoas.  
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DICA 62 - VEJA CADA COLABORADOR COMO UM 

SER MARAVILHOSAMENTE COMPLEXO 

Acima de tudo, nosso liderado, ou nosso líder, é gente. E gente 

precisa ser vista e tratada como gente, e não como peça de uma 

engrenagem, seja na empresa ou num ministério da igreja. 

Pessoas são seres fantásticos, maravilhosamente complexos e marcados por 

carências psicológicas, emocionais, espirituais, afetivas e físicas. São dotadas de 

inteligência, sentimentos e sensibilidade. Possuem medos e fragilidades, e alimentam 

sonhos. E quase sempre possuem dons, competências e qualidades admiráveis. 

Sejam quais forem os dons e competências dos nossos liderados, ou dos 

nossos líderes, eles são, acima de tudo, gente. E é como gente que esperam ser  vistos, 

tratados e valorizados, e não de forma impessoal, como meras peças substituíveis na 

engrenagem da empresa ou de um ministério da igreja. 

Como líderes ou liderados, precisamos aprender a ver, primeiro, a pessoa na 

sua complexidade humana. Depois, a secretária, o gerente, o líder de ministério, o 

pastor. Ou seja, primeiro o que a pessoa é, depois o que ela faz.  

 

DICA 63 - ELOGIE EM PÚBLICO E REPREENDA 

EM PARTICULAR 

Não elogie demais, para não banalizar o elogio. Nem de menos, 

para não desencorajar os liderados (Reverendo Anthony D’Souza, 

Índia)
16.

 

 

Nossos colaboradores são seres extraordinários, porém precisam de 

reconhecimento, aprovação, apoio e aceitação. Nesse contexto, o elogio saudável, 

sincero e sábio, na hora certa, faz muito bem a quem o recebe, pois eleva a auto-

estima e encoraja.  

O elogio pode ser feito em particular. No entanto, sempre que possível e 

conveniente, deve ser feito em público. 

Por outro lado,  a conversa de orientação deve ser feita em particular, e como 

o propósito de encorajar e melhorar o liderado, nunca de depreciar nem humilhar. 

Portanto, as qualidades positivas do liderado devem ser colocadas em evidência antes 

de tocarmos nos seus pontos frágeis. Nossas fragilidades são pontos sensíveis, 

portanto devemos evitar machucar emocionalmente as pessoas. Quando as 

machucamos, reduzimos drasticamente a possibilidade de ajudá-las a melhorar. 
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A humilhação ao colaborador pode causar feridas profundas na alma, e, 

portanto, desmotivá-lo completamente. Coisas do tipo repreender o liderado diante de 

outras pessoas devem estar fora da nossa prática de liderança, pois isso pode ter 

resultados devastadores para a nossa liderança, a equipe e  a organização. E isso pode 

comprometer seriamente a concretização da visão. Mas não só por isso, mas, 

especialmente porque  a arrogância não convém ao líder. E o espírito humilde ou 

arrogante do líder se manifesta na maneira como ele trata as pessoas. 

  

DICA 64 - SEJA GENTIL: PEÇA E SÓ 

OCASIONALMENTE DÊ ORDENS 

Líderes autoritários não conseguem dizer livremente coisas do tipo 

“por favor”, “me desculpe”, “errei com você”, “pode fazer isso 

pra mim?”. Só se sentem confortáveis dando voz de comando. 

Gentileza e firmeza são duas características extraordinárias no estilo de  

liderança de Jesus.  E se você as possui, seus liderados vão identificá-las facilmente. 

Logo vão perceber que um pedido seu é uma  ordem, porém dada de maneira gentil e 

respeitosa. Eles entenderão que você pediu não porque seja fraco, mas porque os 

valoriza como pessoas e os trata com dignidade. Isso aumenta a auto-estima deles e o 

respeito por você. E também  os predispõe a fazerem o que foi pedido da melhor 

maneira possível, com a melhor qualidade possível. 

No entanto, em situações específicas, dar ordem pode ser absolutamente 

necessário em função da autoridade e responsabilidade da qual o líder está investido. 

Mas  não deve ser a marca da nossa liderança.  

Liderar dando ordens o tempo todo massageia o nosso ego, porém afeta 

negativamente a auto-estima dos liderados. E isso compromete o nível de 

envolvimento e  a eficiência deles. No seu silêncio, tendem a se retrair, e dessa forma 

punir sutilmente a arrogância do líder reduzindo sua produtividade e qualidade no 

trabalho. 

 

 

 

CommandBut
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