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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 
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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. 

 



Mariano Barroso Marques                                             LIDERANÇA CRISTÃ EFICAZ – MÓDULO 4 – Dicas para o Sucesso no Ministério[Digite texto] 

7 

 

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 65 - ORGANIZE SUA VIDA, E ADMINISTRAR 

BEM O TEMPO SERÁ MUITO MAIS FÁCIL  

A respeito da preciosidade e da vasta potencialidade do tempo, contudo, 

não há outra riqueza que dissipemos mais. O problema não é a 

necessidade de mais tempo, mas uso melhor do tempo disponível (J. 

Oswald Sanders)
17

. 

O tempo é uma riqueza extraordinária,  e o desperdiçamos mais do que qualquer 

outra coisa. E a despeito das nossas queixas de falta de tempo, o que realmente 

precisamos é ser melhores mordomos do tempo que Deus nos dá todos os dias. 
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Sobre essa questão, achei extraordinária e especialmente sábia a lição 

compartilhada por John Maxwell em O Livro de Ouro da Liderança, publicado pela 

Thomas Nelson Brasil, página 128 :  “Não administre o tempo, organize  a sua vida”. 

Realmente,  se você organiza bem a sua vida, o uso adequado do tempo será 

uma conseqüência natural  dessa organização porque você sabe exatamente para onde 

está indo e, portanto, quais são suas prioridades. 

 

DICA 66 - ADMINISTRE COM SABEDORIA OS BENS 

DE DEUS 

Ao Senhor pertence a terra, e tudo o que nela se contém (Sl 24.1). 

Tudo o que somos e temos pertence a Deus. E o que somos? Apenas 

administradores de Deus. E o que se espera do administrador é que seja fiel.  

A maneira como vivemos e administramos o que somos e possuímos revela 

muito da nossa espiritualidade.  

Recebemos de Deus todas as coisas: a vida, o ar que respiramos, a água, o 

alimento, roupas, saúde, propriedades,  dinheiro, tempo, ministérios, dons e muitos 

outros. No entanto, não somos proprietários de nada disso. Deus é o verdadeiro e único 

dono de tudo o que Ele coloca ao nosso dispor. Portanto, sejamos administradores 

sábios de todos os bens do nosso Pai celestial, ao invés de sermos desperdiçadores. 

 

DICA 67 - SEMPRE QUE POSSÍVEL,  SAIA DA 

“TRINCHEIRA” 

A nossa insegurança nos leva a criar e exibir símbolos do nosso 

poder. Não é só uma forma de impressionar, mas também de nos 

sentirmos mais seguros.  

Você sabe que a trincheira é um recurso de defesa na guerra. Trata-se de uma 

vala onde os soldados ficam mais protegidos e só colocam de fora parte da cabeça para 

apontarem a arma na direção do inimigo. 

No nosso caso como líderes, a nossa “trincheira” são símbolos de poder atrás 

dos quais nos protegemos.  Pode ser a nossa mesa de trabalho atrás da qual recebemos 

as pessoas,  a cadeira imponente de executivo na qual sentamos, o notebook ou o celular 

tops de linha que usamos, o carro de alto padrão que dirigimos ou o lugar e a casa 

diferenciados onde moramos. Enfim, qualquer coisa sugestiva da nossa superioridade. 
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É verdade que essas coisas em si não significam símbolos de poder. O que cria 

essa simbologia é a nossa atitude interior em relação e elas e como queremos que as 

outras pessoas nos vejam a partir delas.  

Quando recebemos alguém no nosso escritório ou  gabinete pastoral, esses 

símbolos de status comunicam  duas mensagens silenciosas. Uma para as outras 

pessoas: “Veja, sou eu quem manda por aqui, e estou no meu território”. Outra, para 

nós próprios: “Estou protegido, e aqui ninguém mexe comigo”. O nosso intuito sutil é 

estabelecer uma distância psicológica de segurança entre nós e as outras pessoas. 

No estilo de liderança de Jesus, sair da “trincheira” é abrir mão dessa distância 

psicológica de segurança. É nos colocarmos no nível das pessoas para nos 

relacionarmos com elas desarmados, sem nos sentirmos ameaçados por elas, sem 

necessidade de nos protegermos contra elas. Quando atingimos esse nível de liberdade 

interior e de segurança,  não sentimos necessidade de criar nem de ostentar símbolos de 

superioridade. Ao invés disso, criaremos um ambiente acolhedor para as pessoas. 

 

DICA 68 – “CALCE OS SAPATOS” DOS LIDERADOS 

Perceber como as pessoas realmente se sentem em relação a nós e  à 

nossa liderança nos ajuda a corrigir  deficiências e aprimorar nosso 

desempenho como líderes. A verdade é que somos uma obra 

inacabada, em construção permanente. 

Se realmente queremos saber como nossos  liderados se sentem em relação a nós 

e à nossa liderança, precisamos fazer duas coisas:  

1. nos colocar no lugar deles;  

2. perguntarmos aos nossos liderados como se sentem em relação a nós e nossa 

liderança.  

 

Mas perguntar diretamente  só funciona quando temos certeza de que eles 

confiam em nós o suficiente para serem transparentes nas suas respostas.  

Como esse nível de confiança leva tempo para ser construído,  geralmente o 

mais prático é fazermos uma consulta por escrito na qual eles respondam 

anonimamente.  

O líder que busca esse retorno dos seus liderados pode enriquecer-se muito com 

as críticas e sugestões deles. Existindo essa abertura honesta, eles se tornam  

colaboradores ativos no crescimento qualitativo do líder. E tenderão a respeitá-lo e 

apoiá-lo com mais boa vontade, pelo fato de se sentirem valorizados e reconhecidos. 
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DICA 69 - COMUNIQUE-SE EFICAZMENTE 

Comunicar-se com eficácia é fundamental nas relações pessoais e 

organizacionais. Evita muitos prejuízos e geralmente dá bons 

resultados. 

Comunicar-se eficazmente é uma habilidade da mais alta relevância, e deve ser 

aprimorada sempre, especialmente por quem exerce liderança. 

 A comunicação eficaz requer três elementos essenciais: 

 Objetividade → Certifique-se de dizer exatamente o que precisa ser dito, e a 

quem deve ser dito.  

 Clareza → A mensagem que você deseja comunicar deve ser clara e de fácil 

compreensão por parte de quem vai recebê-la.  

 Precisão → Certifique-se de comunicar todas as informações necessárias  para 

que o receptor da mensagem a entenda plenamente. A maneira mais fácil de 

fazer isso é  pedir que o receptor diga, com suas palavras, o que acabamos de 

comunicar. 

A comunicação eficaz só ocorre quando a mensagem emitida  é plenamente 

compreendida por quem a recebe. 

 

DICA 70- AVALIE SUAS PALAVRAS 

ANTECIPADAMENTE 

Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a 

que for boa para edificação, conforme a necessidade, e, assim, 

transmita graça aos que ouvem (Ef 4.29). 

Nossas palavras têm muito mais poder do que geralmente temos consciência. 

Poder sobre nós e  sobre nossos ouvintes. O que elas comunicam pode ter uma carga 

negativa ou positiva. 

Nossas palavras, dependendo do seu conteúdo, da maneira como falamos e da 

carga emocional que as acompanha  podem ter efeito abençoador ou devastador para 

quem as falamos. 

 As palavras que a Bíblia classifica como torpes são aquelas que contêm  carga 

negativa. Essas palavras podem ferir, desencorajar, humilhar, irritar e envenenar a 

mente e emoções de quem nos ouve.  

Ao contrário das palavras torpes, as palavras  que transmitem graça são aquelas 

que contêm carga positiva. Elas encorajam,  elevam a autoestima, renovam a esperança 
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e a confiança em Deus. A Bíblia nos ensina que somente essas devemos permitir sair da 

nossa boca. 

Para entendermos  o poder que a palavra possui, basta lermos na Bíblia que 

Deus criou o mundo e todas as coisas que nele existem pelo poder da palavra. 

Podemos escolher o privilégio de influenciar positivamente, com nossas 

palavras,  as pessoas que lideramos ou que  estão na nossa área de influência. Esta é, 

com toda a certeza, uma escolha sábia e de resultados compensadores. E isso pressupõe 

dominarmos nossa língua. E sabemos que é Deus, pela ação do Espírito Santo, que nos 

capacita a esse domínio quando trabalhamos em parceria com Ele nesta área da nossa 

vida. 

Nos versículos a seguir, a Bíblia se refere ao poder das palavras enfocando o 

poder da língua: 

 ...a língua dos sábios é medicina (Pv 12.18);  

...a língua branda esmaga ossos (Pv 25.15).  

Ora, a língua é fogo; é mundo de iniqüidade; a língua está situada 

entre os membros de nosso corpo, e contamina o corpo inteiro, e não 

só põe em chama toda a  carreira da existência humana, como 

também é posta ela mesma em chamas pelo inferno (Tg 3.6). 

 

DICA 71 - CONSTRUA CONFIABILIDADE 

A incapacidade de guardar segredos custou a muitos líderes a perda de 

sua influência sobre as pessoas (J.Oswald Sanders)
18

. 

Confiança não se ganha, se constrói. Pode levar anos para ser conquistada,  mas 

podemos fazê-la evaporar em apenas alguns minutos nos quais traímos a confiança de 

alguém que nos honrou com ela. 

Negligenciar a confiança com a qual somos honrados é mais do que faltar com a 

ética cristã. É nos expormos à possibilidade de ferir profundamente quem confiou em 

nós. 

Na qualidade de líderes, é nosso dever ético zelar pela confiança em nós 

depositada. É assim que nos credenciamos a ela cada vez mais. Portanto, honre a 

confiança dos seus liderados, e eles honrarão você e o reconhecerão, no íntimo, como 

líder deles. 
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DICA 72 - SEMPRE QUE POSSÍVEL, RESOLVA OS 

CONFLITOS  

Os conflitos fazem parte das relações humanas. Nem sempre 

conseguimos evitá-los. Mas precisamos encará-los de frente e nos 

empenharmos por resolvê-los quando isso está ao nosso alcance.  

No exercício da liderança, surgem conflitos relacionais e de opiniões em 

diversas situações. É o caso, por exemplo, do conflito entre Paulo e Barnabé, em Atos 

15.36-40. Na segunda viagem missionária dos dois.  Barnabé queria levar também 

Marcos. Paulo era totalmente contrário, já que Marcos havia se apartado deles no 

decorrer da primeira viagem. Houve forte desentendimento entre os dois líderes. 

Paulo e Barnabé  teriam que resolver o seu conflito.  E realmente o fizeram 

debaixo de um clima de forte discussão, porém, ao mesmo tempo,  de maturidade cristã: 

decidiram se separar nessa viagem. Barnabé levou consigo a Marcos, e Paulo preferiu 

levar Silas (At 15.36-41). Porém, isso não afetou a amizade nem a parceria ministerial 

entre eles. Também, Marcos não foi discriminado por Paulo. Depois desse evento,  

Marcos continuou a trabalhar com Paulo no evangelho, sem ressentimentos de qualquer 

das partes. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil 

para o ministério (2Tm 4.11). 

Ao resolvermos conflitos de relacionamento ou de ideias com outras pessoas, 

poderemos precisar recorrer à oração objetiva pedindo a Deus que opere em nosso 

emocional e também no das outras pessoas. Pedir e conceder perdão pode também ser 

necessário. Sabedoria e humildade ajudam muito na resolução de conflitos. E o Espírito 

Santo quer muito nos dar essas duas virtudes nas nossas dificuldades e conflitos. 

Resolver  conflitos entre liderados pode ser um desafio maior para o líder. 

Ajudará muito a sua habilidade de ouvir as partes e estimular o diálogo franco e 

respeitoso no sentido de esclarecer as coisas e reaproximar as pessoas. É também 

essencial que o líder não tome partido. Ele age como mediador e pacificador, porém 

mantendo a neutralidade. Aqui, também, a oração a Deus pedindo-lhe sabedoria é 

fundamental para conseguir manter essa postura interior. 

 

DICA 73- TIRE   SUA  CAPA  DE  SUPER-HERÓI  E 

JOGUE  FORA 

Quem lidera gente  deve, acima de tudo, ser gente. 

O líder passar uma imagem de super-herói para os  seus liderados com a 

intenção de ganhar o respeito deles é como tentar se firmar em areia movediça, pois 

continuará com suas limitações, fragilidades e imperfeições. E os liderados serão 
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impiedosos com as falhas dele e dos membros de sua família. Portanto, livre-se da sua 

capa de super-herói. Deixe as pessoas verem que você é gente como todo mundo. 

Precisamos deixar claro na mente dos nossos liderados que não somos 

superiores a  eles. Somos falíveis e limitados.  Não temos todas as respostas, nem 

solução para todos os problemas.  Ao pastorearmos igreja, a congregação deve saber 

que nossa família também não é perfeita, pelo contrário, temos problemas como as 

demais famílias da igreja. 

Lidando com nossas fragilidades e limitações 

Conhecer nossas fragilidades e limitações  é tão importante quanto conhecer 

nossos pontos fortes e virtudes. Liderar é também conhecer a si mesmo. Na medida em 

que crescemos no autoconhecimento, mais entendemos a natureza humana e aumentam 

as possibilidades de trabalharmos a nós próprios. E também de ajudar outras pessoas. 

No entanto, só conseguimos trabalhar em nós aquelas fragilidades e limitações das quais 

tomamos consciência e ousamos admitir. Esse é um ponto da mais alta importância no 

desenvolvimento da nossa autoliderança. 

 

DICA  74 - ADMITA SEUS ERROS E PEÇA 

DESCULPAS (OU PERDÃO) 

Os gigantes de espírito são capazes de admitir seus erros e de pedir 

desculpas ou perdão por eles, tanto no privado como em público. 

Nosso orgulho e   insegurança nos impedem de admitir nossos erros e 

fragilidades. E também de pedir desculpas ou perdão quando deveríamos fazê-lo.  

Colhemos sérios prejuízos quando, na nossa pequenez interior, silenciamos 

diante dos nossos erros e do nosso dever ético e espiritual de nos desculpar por eles e de 

reparar o dano quando isso está na nossa possibilidade de fazê-lo. 

Para  cristãos realmente espirituais, encarar de frente seus erros ou pecados 

conscientes,  assumi-los e reparar o dano, quando isso  é possível, é uma atitude 

honrosa, e, não, humilhante.  É uma expressão do seu caráter íntegro e da sua fé viva em 

Deus.  

 

DICA 75 - DEIXE O TRONO, SEJA POVO 

Na liderança para Deus, ele não nos oferece o trono, e, sim, o serviço 

humilde à pessoa, ao grupo ou à comunidade confiada por Ele aos 

nossos cuidados. No entanto, nossa natureza humana nos sugere o trono 

e o estrelato. 
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No ministério cristão, já falamos em o líder ser gente. Agora estamos 

encorajando o líder a ser povo. Isso significa descer ao nível dos liderados, nos 

misturarmos com eles, ser um deles. Para ser povo, é preciso descer do trono. Não só 

descer do trono, mas  eliminá-lo da sua  liderança. 

No modelo de  liderança de Jesus, o líder não tem trono. Ele tem a bacia-d’água 

e a toalha para lavar os pés dos liderados e os enxugar. Ele lidera gente e não apenas os 

projetos da igreja. Ele serve gente e não apenas a organização eclesiástica chamada 

igreja. Seu principal campo de trabalho são as vidas das pessoas. Ele é, antes de tudo, 

um pastor de pessoas, e não simplesmente um líder religioso. 

 

DICA 76 - APRENDA A LIDAR COM A CRÍTICA DE 

MANEIRA CRIATIVA 

Ai do músico, do escultor, do pintor, do ator, enfim do artista e de 

qualquer profissional ou líder sem a crítica de outras pessoas!... 

Muita gente tem intolerância à crítica. Porém, ela faz parte da liderança e do 

desenvolvimento pessoal, profissional e ministerial. Ela é altamente necessária. E 

sempre  proporciona uma oportunidade de crescimento se a nossa atitude em relação a 

ela é criativa. 

Reagimos criativamente à crítica quando nos mantemos receptivos em relação a 

ela. Quando a recebemos como amiga, ao invés de inimiga. Quando a nossa disposição 

interior é de aprender, de olhar as coisas pela perspectiva de outras pessoas com o 

propósito  de ampliar a nossa percepção da realidade e de nos aperfeiçoarmos.  

A pessoa  madura emocionalmente e sábia não foge da crítica; pelo contrário, 

ela a busca regularmente.  A crítica pode ser uma grande aliada do líder se ele reage 

criativamente a ela. Mas pode ser devastadora se ele a recebe negativamente. 

 

DICA 77 - ADMITA SER VULNERÁVEL À ATRAÇÃO 

SEXUAL, E SEJA PRUDENTE 

Fingirmos invulnerabilidade na área sexual é mentir para nós 

próprios e para as outras pessoas. É tentarmos tapar  o sol com a 

peneira. 

Precisamos ser cuidadosos e vigilantes a respeito do nosso impulso sexual. 

Trata-se de um ponto vulnerável para homens e mulheres. Mas é possível, pela graça 

divina, nos mantermos íntegros nesta área da vida. Mas é necessário um propósito firme 

sobre esse ponto da nossa vida cristã e vigilância constante. 
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As conseqüências de uma mancha moral relacionada ao sexo podem ser 

desastrosas, dolorosas e duradouras. E esse tipo de deslize  geralmente fere muita gente 

que amamos e que nos amam. É o tipo de coisa que, definitivamente, não vale a pena. 

Paulo chama a atenção do jovem líder Timóteo relativamente à pureza moral: 

Torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza 

(1Tm. 4.12). Essa pureza é essencial na espiritualidade cristã autêntica. E isso inclui a 

pureza sexual. 

O impulso sexual é uma força poderosa. Precisamos nos conscientizar dessa 

realidade. Essa conscientização nos ajuda a sermos prudentes e nos mantermos alerta 

para não escorregarmos nessa casca de banana! 

 

DICA 78 – O PODER DOS NOSSOS HÁBITOS 

Uma vez fixado na mente, o hábito impele voluntariamente o indivíduo à 

ação.  Qualquer hábito pode ser abandonado e substituído por outro 

mais desejável (Napoleon Hill)
18

. 

Hábitos são condicionamentos mentais e comportamentais  desenvolvidos ao 

longo da vida. Por serem comportamentos consolidados,  geralmente são praticados sem 

esforço. Eles exercem um poder extraordinário na nossa vida. E nem percebemos!  

Os hábitos refletem muito da nossa personalidade e espiritualidade. É verdade 

que, nesse último aspecto, o hábito por si só não diz muita coisa. Por exemplo,  orar 

diariamente e meditar na Palavra de Deus pode ser um hábito espiritual saudável, se a 

intenção real do coração é conhecer a Deus e a nós próprios.  Mas pode não ter muito 

valor pelo ponto de vista de Deus se a intenção interior for a exaltação do nosso ego 

religioso – algo do tipo, “veja como sou espiritual!”.  

Relativamente ao poder que possuem,  os hábitos podem ser positivos ou 

negativos. Os hábitos positivos ampliam nossa capacidade  realizadora, crescimento 

interior e de  prosperidade. Cito como exemplos os hábitos de ser organizado, de honrar 

os compromissos assumidos,  de zelar pela excelência no que se faz, de economizar, de 

viver sem dívidas, e falar a verdade. 

Os hábitos negativos são forças limitadoras e destruidoras. É o caso dos hábitos 

da desorganização, de não levar a sério os compromissos assumidos,  fazer as coisas 

relaxadamente,  mentir e  contrair dívidas evitáveis. A respeito desse último, diz 

Napoleon Hill,
, 
em A Lei do Triunfo

19
: 

A dívida é um senhor impiedoso, um inimigo fatal do hábito da 

economia... Sob o peso das dívidas, nenhum homem é capaz de dar o seu 

melhor trabalho, ou de expressar-se em termos que infundam respeito, 

de criar ou levar avante um objetivo definido na vida. O homem que se 
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deixa escravizar pelas dívidas é tão desamparado como o escravo 

limitado pela ignorância, ou preso aos grilhões. 

Na sociedade moderna, dever é mais do que um hábito, é quase uma obrigação. 

É algo necessário para as pessoas se sentirem vivas, importantes e normais. É uma 

espécie de droga psicológica. Sem ela, as pessoas acreditam que não conseguem viver. 

Para muita gente, dever é mais do que um hábito: é um vício mental e emocional, uma 

necessidade compulsiva. 

Jamais devemos cair na armadilha de desperdiçar dinheiro ou assumir 

compromissos financeiros além da nossa capacidade de honrá-los. O ensino divino a 

este  

Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos (Rm 13.8). 

É, cá pra nós, Deus sabe das coisas! Ele sabe que não podemos ser felizes sob o 

peso das dívidas. 

 

DICA 79 - DESENVOLVA SEU SENSO DE HUMOR 

O senso de humor é uma bênção para o líder e seus liderados. 

Isso mesmo, o senso de humor é uma bênção para líder e liderados. Além de 

facilitar os relacionamentos, dá mais leveza  ao ambiente de trabalho. E isso é bom para 

todos. 

O  senso de humor ajuda muito a tornar mais leves as responsabilidades da 

liderança. Portanto, aqui está um aspecto da  personalidade do  líder a ser trabalhado. E 

os seus liderados vão gostar muito disso. 

Há quem pense que ter senso se humor aguçado é sinal de baixa espiritualidade. 

No entanto, vamos encontrá-lo em quase todos os líderes de espiritualidade profunda e 

que desfrutam de intimidade com Deus. É verdade que, num ambiente de cultura 

religiosa austera, o senso de humor pode ser visto como falta de espiritualidade, 

leviandade. Mas vale a pena cultivá-lo! Ele alivia muito nossa carga emocional e das 

pessoas ao nosso redor quando utilizado na hora certa. A hora certa é aquela que não 

traz constrangimento para nós e as outras pessoas, e, sim, alívio emocional. 

 

DICA 80 - EXERCITE  SUA CONSCIÊNCIA CRÍTICA 

Pensar com liberdade é uma dádiva e uma riqueza inegociável para 

todos nós criaturas divinas. Mas requer humildade. E também ousadia, 

coragem de ser nós próprios. 
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Refiro-me aqui à consciência crítica como o exercício da capacidade de 

observar, analisar e  avaliar ideias, projetos, pessoas ou situações e formar uma opinião 

equilibrada sobre eles. 

Exercer a consciência crítica requer pensar com autonomia, ou seja, pensar com 

a própria cabeça, porém considerando e valorizando a opinião das outras pessoas. 

As referências  da nossa consciência crítica geralmente são subjetivas, ou seja, 

nossos valores,  princípios, o conhecimento e a experiência adquiridos. É a partir dessas 

referências internas que sentimos, percebemos, analisamos e avaliamos. É a partir delas 

que formamos o nosso ponto de vista, a nossa opinião sobre alguma coisa. 

Mas não conseguirmos perceber a realidade plenamente. Percebemos apenas um 

ou alguns lados dela. Ou seja, a nossa percepção da verdade ou da realidade sempre é 

relativa. Por isso, devemos ser humildes e nos empenhar por compreender, também, o 

ponto de vista das outras pessoas. 

A soma dos pontos de vista de várias pessoas sobre uma determinada coisa se 

aproxima mais da realidade ou do melhor caminho para determinada coisa do que o 

ponto de vista de uma pessoa. 

 

DICA 81 - EXPRESSE GRATIDÃO  

Expressar nossa gratidão às pessoas que colaboram conosco é 

profundamente gratificante e encorajador para elas. É também 

abençoador para nós. 

Agradeça seus colaboradores de vez em quando por algo importante que 

realizaram ou simplesmente pela colaboração deles com você no dia-a-dia. E faça isso 

com sinceridade. 

A gratidão é uma virtude rara em nós humanos. Mas ela adorna de maneira 

muito especial o homem e a mulher que exerce liderança para Deus. É algo lindo e 

enobrecedor. E isso é para você e para mim. Claro, se somos humildes o suficiente para 

nos permitir ser gratos. 

A ingratidão é uma expressão da nossa arrogância; a gratidão, uma expressão de 

humildade de espírito, da presença do Espírito Santo em nós. 

Qualquer pessoa é abençoada pela convivência com alguém de coração grato. 

Cultivar um coração agradecido é simplesmente delicioso! E expressar gratidão para as 

pessoas que de algum modo nos abençoam é como experimentar rios de água viva 

jorrando no nosso interior. E como abençoa e encoraja as pessoas! Essa é uma das 

coisas da vida cheia do Espírito Santo. 
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DICA 82 - ESPERE EM DEUS NAS TEMPESTADES 

DA VIDA 

Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de 

mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele, meu auxílio e Deus 

meu (Sl 42.5). 

É difícil dizer à nossa alma que sossegue em certas circunstâncias.  

O salmista conhecia a angústia desnorteadora das situações críticas. E tinha 

também a experiência de Deus como seu auxílio. Por isso, dialoga com a  própria alma. 

O racional dialogando com o emocional e lhe dando direção em meio à ameaça de 

perecer por mão dos seus inimigos. Ele diz à sua alma que  ela pode se acalmar porque 

Deus é a sua segurança. E por isso o salmista continuará a louvá-lo na situação extrema, 

sobre a qual não tem qualquer controle. E continuará a ser fiel ao Senhor. Isso se aplica 

à nossa vida pessoal e à nossa liderança. 

Também, quando lideramos algum empreendimento para Deus, é importante 

termos, no Senhor, a paciência de dar tempo para Ele trabalhar quando todas as portas 

nos parecem fechadas.  Esse tempo deve ser de oração sobre aquele assunto específico, 

adoração e louvor a Deus.  Também de observação atenta para perceber o agir de Deus 

e o tempo dele de entrarmos em ação.   

Quando esperamos em Deus em oração, adoração e louvor, nosso agir se torna 

mais atento e mais cauteloso.  Vigiamos nossas palavras e nossas ações. Procuramos 

nos situar na direção  divina. Nesse período de espera, ficamos atentos aos sinais 

diretivos de Deus, à maneira como nos deixará saber do que Ele quer para nos. Ele 

poderá  confirmar os nossos planos ou direcionar as coisas de maneira muito diferente 

daquela que outras pessoas nos orientaram ou que havíamos elaborado em nossa mente.  

Em síntese, é o Deus quem realiza. Somos apenas seus parceiros, seus 

instrumentos. Mas isso não nos isenta da responsabilidade de tomarmos as decisões que 

precisam ser tomadas e fazermos o que precisa ser feito no momento certo. No nosso 

colaborar com Deus, somos seus agentes ativos e, não, passivos. 

 

DICA 83 - EXERCITE-SE NO VIVER  DE MÃOS ABERTAS 

Quando, pela graça de Deus,  cedemos para Ele o controle da nossa 

vida, não sentimos necessidade de controlá-la, nem a de outras pessoas. 

Pelo contrário, vivemos de mãos abertas relativamente a tudo aquilo 

que Ele nos confiou. E isso inclui nossa posição de liderança. 
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Viver de mãos vazias é entregar para Deus o controle de tudo: nossa  vida 

presente e futura, família, vida financeira, bens,projetos, enfim, TUDO. Abrir mão desse 

controle nos proporciona uma maravilhosa leveza interior pela certeza que temos, no 

profundo do nosso ser, que Ele reina e está no controle de TUDO que antes tentávamos, 

em vão, controlar. 

Trata-se de uma entrega interior  na qual a pessoa, na sua mente, espírito e 

emoção,   coloca tudo no altar de Deus como oferta voluntária a Ele, tornando-se apenas  

mordomo fiel dele.  Nós nos rendemos à soberania dele e nos colocamos inteiramente 

na dependência dele. E confiamos e esperamos na bondade e fidelidade dele. 

Assim, uma vez que a pessoa não está segurando nada no seu emocional, pode 

relaxar nessa entrega do seu ser, sua vida, sua família e de tudo o que  é e possui aos 

cuidados do Pai. Faz a sua parte, o melhor possível, porém na perspectiva de estar com 

Deus o controle de tudo. E  descansa nele e espera no cuidado dele. Claro, precisamos 

do Espírito Santo como nosso parceiro nesse tipo de vida interior. É algo maravilhoso 

na vida cristã, e está ao nosso alcance, em Cristo. Mas precisa ser exercitado e 

desenvolvido. 

Deu  abençoe  você de maneira maravilhosa, encha  do seu Espírito e  use você 

em suas mãos poderosas. 

Obrigado por andar comigo no maravilhoso caminho da aprendizagem da 

liderança de Jesus. E vamos continuar juntos, não vamos? 
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AVALIAÇÃO 

Queremos melhorar. E você pode ajudar. Por favor, marque com X os itens abaixo. 

ITEM RUIM BOM ÓTIMO 

Horário do evento    

Acomodação dos participantes    

Material didático (apostila)    

Recursos pedagógicos (audiovisual, flip chart, etc)    

Intervalo    

PRELETOR 1    

Conhecimento do assunto    

Didática (maneira de passar o conhecimento)    

Comunicação com o grupo (coletiva e individualmente)    

    

PRELETOR 2     

Conhecimento do assunto    

Didática (maneira de passar o conhecimento)    

Comunicação com o grupo (coletiva e individualmente)    

    

EFICIENCIA DO COORDENADOR    

Organização     

Cumprimento do horário    

Comunicação com o grupo e preletores    

Use o verso para dar sugestões ou fazer comentários 
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