
    
    
    
    
    

MASF MASF MASF MASF ----    MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRASMISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRASMISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRASMISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS    
    

ESCOLA DE LIDERES ESCOLA DE LIDERES ESCOLA DE LIDERES ESCOLA DE LIDERES     
    

MMMMaaaannnnaaaauuuussss----AAAAmmmmaaaazzzzoooonnnnaaaassss    

O Perfil do Líder EspiritualO Perfil do Líder EspiritualO Perfil do Líder EspiritualO Perfil do Líder Espiritual    ----    Pr Adenildo CarvalhoPr Adenildo CarvalhoPr Adenildo CarvalhoPr Adenildo Carvalho    

((((TextoTextoTextoTexto    Base)Base)Base)Base)    ––––    Sexta as 20h00 as 21h30Sexta as 20h00 as 21h30Sexta as 20h00 as 21h30Sexta as 20h00 as 21h30    

Texto:Texto:Texto:Texto:"Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia; e, subindo ao monte, 

sentou-se ali. E vieram a ele grandes multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, 

mudos, e outros muitos, e lhos puseram aos pés; e ele os curou; de modo que a multidão 

se admirou, vendo mudos a falar, aleijados a ficar sãos, coxos a andar, cegos a ver; e 

glorificaram ao Deus de Israel." (Mt 15:29-31) 

 Deus tem para você um coração de líder de Espiritual, para que você se apaixone por 

muitas vidas e traga para o reino físico o que Deus já lhe deu no espiritual. 

 

Em Mateus 15:29-31, está escrito que grandes multidões se aproximavam do Senhor, 

das mais distantes regiões e de diferentes classes. Alguns criam, se alegravam, eram 

curados, dispostos, outros não eram nada disso, eram críticos, duvidavam.  

Analisando o texto de Mateus 15:29-31, vimos que a multidão que Deus vai nos dar não 

é de pessoas perfeitas, e precisamos ter um coração que compreenda isso. Geralmente a 

palavra multidão está associada ao termo original demos, que significa uma raça 

facilmente manipulada. Mas, em Mateus 15:29-31 não há este significado e, sim, laos, 

que significa povo eleito, que é a Igreja do Senhor Jesus, com um caráter de 

compromisso. Como primeira característica de um líder Espiritual, vimos que ele traz as 

multidões para o seu nível e não se amolda a elas. Agora, veremos as outras duas 

características. 

 

2. Faz das multidões um só povo2. Faz das multidões um só povo2. Faz das multidões um só povo2. Faz das multidões um só povo 

Mateus 15 diz no verso 29 "grandes multidões", e, no verso 31, "a multidão". Podemos 

chegar no Reino como multidões, mas o líder de êxito transforma essas multidões em 

um só povo, a herança de Deus. Quando as pessoas vêm, estão cheias de conceitos e 
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pré-conceitos, confusas na mente, mas todos eles se tornarão um só povo. Quando 

falamos do Reino de Deus, não há duas linguagens, nem dois sentimentos, temos um só 

coração e um só pensamento (At 4:32). Essa multidão não será chamada de massa 

manipulada e, sim, Povo Eleito de Deus. Nesse pensamento, o líder Espiritual: 

 2.1. Move2.1. Move2.1. Move2.1. Move----se no Espírito de Deus e leva todos ao mesmo moverse no Espírito de Deus e leva todos ao mesmo moverse no Espírito de Deus e leva todos ao mesmo moverse no Espírito de Deus e leva todos ao mesmo mover.... O líder sabe que os 

milagres que vão ocorrer não dependem dele, mas do Senhor. 

 2.2. Concentra todos num só propósito.2.2. Concentra todos num só propósito.2.2. Concentra todos num só propósito.2.2. Concentra todos num só propósito. Visão do Discipulado, o propósito é 1111----Trazer Trazer Trazer Trazer 

Vidas, 2Vidas, 2Vidas, 2Vidas, 2----EdificáEdificáEdificáEdificá----las, 3las, 3las, 3las, 3----CapacitáCapacitáCapacitáCapacitá----las e 4las e 4las e 4las e 4----EnviáEnviáEnviáEnviá----laslaslaslas    

 2.3. Ministra de igual modo a todos.2.3. Ministra de igual modo a todos.2.3. Ministra de igual modo a todos.2.3. Ministra de igual modo a todos. Não podemos dar privilégios a uns e menosprezar 

outros. Um líder é apaixonado por gente, independente da classe social das pessoas. 

 3. Leva a multidão a glorificar a Deus3. Leva a multidão a glorificar a Deus3. Leva a multidão a glorificar a Deus3. Leva a multidão a glorificar a Deus 

Quando chegamos como multidões, viemos debaixo de um interesse pessoal. Queremos 

que Deus supra as nossas necessidades. Não estamos atrás do Deus da bênção, mas das 

bênçãos de Deus. Quando Deus atinge nossos corações e arranca os interesses pessoais, 

passamos a ser o povo conformado à imagem dele. Enquanto somos massa, buscamos 

interesses individuais.  

 "...a multidão se admirou, vendo mudos a falar, aleijados a ficar sãos, coxos a andar, 

cegos a ver; e glorificaram ao Deus de Israel." (Mt 15:31) 

Quando passamos a ser povo, todos glorificam a Deus. Se não levarmos o povo a essa 

glorificação, estamos em dívida. Quando o fazemos, nossa humanidade sai de ação e o 

Espírito de Deus Se move para a operação. O líder que consegue fazer o povo glorificar 

a Deus: 

 3.1. Traz as maravilhas do Pai para o povo.3.1. Traz as maravilhas do Pai para o povo.3.1. Traz as maravilhas do Pai para o povo.3.1. Traz as maravilhas do Pai para o povo. A palavra "maravilha" significa um milagre 

específico. É isso que Deus faz através de um líder cheio do Espírito Santo. Um decreto 
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que este líder disser se transformará em maravilha de Deus, que será glorificado. Deus 

quer que você entenda quais são os projetos que Ele tem para sua vida, para que os 

milagres específicos aconteçam em e através de você. Quando Deus faz milagres, nós 

nos maravilhamos e glorificamos, mas quando descobrimos que nós podemos ser 

usados para que os milagres aconteçam, falamos: "Quem? Eu?". É isso mesmo: VOCÊ! 

 Mateus 15:29-31 é a parte em que Jesus operou. Nos versículos 32 a 39, vemos Jesus 

transferindo a unção para os discípulos operarem as maravilhas: multipliquem os pães e 

os peixes para alimentar a multidão. A responsabilidade nesse momento repousava 

sobre os discípulos, ou seja, o Senhor curou toda a sorte de enfermidade no físico e na 

alma, e agora ungia os discípulos para alimentar a multidão: 

 "Jesus chamou os seus discípulos, e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 

três dias que eles estão comigo, e não têm o que comer; e não quero despedi-los em 

jejum, para que não desfaleçam no caminho. Disseram-lhe os discípulos: Donde nos 

viriam num deserto tantos pães, para fartar tamanha multidão? Perguntou-lhes Jesus: 

Quantos pães tendes? E responderam: Sete, e alguns peixinhos. E tendo ele ordenado 

ao povo que se sentasse no chão, tomou os sete pães e os peixes, e havendo dado 

graças, partiu-os, e os entregava aos discípulos, e os discípulos á multidão. Assim todos 

comeram, e se fartaram; e do que sobejou dos pedaços levantaram sete alcofas cheias. 

Ora, os que tinham comido eram quatro mil homens além de mulheres e crianças. E 

havendo Jesus despedido a multidão, entrou no barco, e foi para os confins de Magadã." 

 

3.2. Traz3.2. Traz3.2. Traz3.2. Traz    para o povo fidelidade de aliança.para o povo fidelidade de aliança.para o povo fidelidade de aliança.para o povo fidelidade de aliança. Peixe, na Bíblia, significa aliança. Quando 

Jesus chamou Seus primeiros discípulos, eles estavam pescando. Depois de ressuscitar e 

aparecer aos discípulos, Jesus pergunta se há alguma coisa para comer, e havia peixe. 

Quando apareceu aos discípulos na Galileia e restituiu Pedro, que O havia negado, 

estava comendo peixe.  
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 3.3. Descobre os recursos que Deus colocou nas mãos da Igreja.3.3. Descobre os recursos que Deus colocou nas mãos da Igreja.3.3. Descobre os recursos que Deus colocou nas mãos da Igreja.3.3. Descobre os recursos que Deus colocou nas mãos da Igreja. A Igreja tem que ousar 

a fé, resgatá-la e ativá-la, usando os recursos que Deus já lhe deu para investir no Reino. 

 3.4. Está pronto para uma grande pescaria.3.4. Está pronto para uma grande pescaria.3.4. Está pronto para uma grande pescaria.3.4. Está pronto para uma grande pescaria. Um líder com Perfil Espiritual tem que estar 

preparado para isso, para ter um crescimento sem precedentes no seu ministério, porque 

a colheita desse tempo será enorme e você, pai ou mãe de multidão, tem a 

responsabilidade de apresentar a Deus as vidas que Ele mesmo lhe entregou para que 

fossem cuidadas por você. 

Hoje, deparamo-nos com multidões com vários tipos de fome: moral, ética, física e fome 

e sede de ouvir a Palavra de Deus. Jesus nos chamou para saciar tudo isso. A Igreja 

deve ser um local onde ninguém deve faltar por necessidade financeira, material, nem 

um local onde falta alimento espiritual puro. Os MD4 e NEF’S vão suprir a necessidade 

de todos, guerreando contra o espírito da pobreza, ruína e miséria e trazer libertação 

para o povo. 
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Propósito da LiderançaPropósito da LiderançaPropósito da LiderançaPropósito da Liderança    ----    Apóstolo Yves GarciaApóstolo Yves GarciaApóstolo Yves GarciaApóstolo Yves Garcia    

(Texto(Texto(Texto(Texto    Base)Base)Base)Base)    ––––    Sábado as 07h00 as 08h:30Sábado as 07h00 as 08h:30Sábado as 07h00 as 08h:30Sábado as 07h00 as 08h:30    

A formação de um líder ... a ordem se mantém com um líder sábio e sensato.1 Por causa 

da transgressão da terra, [...] mas por um, sábio e prudente, se faz estável a sua ordem.2 

Uma liderança boa e forte: isto e o de que mais precisa o mundo de hoje. Para qualquer 

lugar que olhemos — desde nossos governos até nossos negócios, vizinhanças e lares —, 

encontramo-nos rodeados pelos devastadores resultados da instabilidade, da indecisão e 

da corrupção. Com o grande aumento de livros e seminários sobre liderança, talvez você 

se surpreenda com a notícia de que os segredos de uma liderança de excelência não são 

novos. De fato, nós os encontramos ao longo de toda a Bíblia. Neemias, um homem que 

viveu por volta do ano 450 a.C, e a inspiração para este livro. Escreveu sobre todos os 

elementos da liderança de que precisamos hoje e deu exemplo deles. Inclusive o fez 

anos antes de se inventarem os seminários sobre liderança. No entanto, Neemias não é 

o único exemplo dos princípios de liderança que a Bíblia ensina. A Bíblia nos fala dos 

benefícios produzidos por uma liderança boa e sólida: 

1. Nada acontece até que haja um líder 

2.2.2.2. Liderança e influência    

3.3.3.3. A prova da liderança e esta: "Alguém esta seguindo você?"    

4.4.4.4. O fundamento da liderança e o caráter, e não o carisma: é. D. L. Moody dizia: "O caráter 

e o que somos em meio da escuridão, quando ninguém esta nos olhando". Em sua carta 

a Timóteo, Paulo apresenta as características necessárias para o líder na igreja. 

Nenhuma só vez ele menciona que sejam necessários estudos de seminário. A liderança 

não se baseia no preparo acadêmico. E questão de caráter, e uma questão de quem 

você é. Não há um tipo de personalidade concreto para os líderes. Talvez você tenha 

ouvido dizer, no passado, que os líderes são pessoas de temperamento colérico, ou 

pessoas que tomam conta das situações. Há, entretanto, líderes de todas as formas, de 

todos os tamanhos e de todos os temperamentos. Deus quer usar a sua personalidade, 
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tal como ele mesmo a criou. Observe os quatro temperamentos diferentes dos líderes 

que vemos na Bíblia: Paulo era colérico Pedro era sanguíneo Moisés era melancólico 

Abraão era fleumático Cada um deles era único, e totalmente diferente dos outros. E 

Deus usou a todos. A liderança não é uma questão de personalidade. não é necessário 

que você seja extrovertido, sanguíneo ou colérico para ser líder. O que, de fato, e 

necessário para liderança e o caráter. E a única coisa que todos os grandes líderes têm 

em comum. Quando uma pessoa carente de caráter chega a um cargo de liderança, 

esses defeitos de caráter causam sua queda. Todos já vimos isso acontecer.     

• Tem uma mensagem digna de ser lembrada 

• Tem um estilo de vida digno de consideração 

• Tem uma fé digna de ser imitada 

• A liderança pode ser aprendida 

    

5. A liderança pode ser aprendida Todos nós  

temos potencial para chegar a ser grandes líderes. A Bíblia diz: "Ponham em pratica tudo 

o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim".8 Paulo esta dizendo: 

"os líderes não nascem, fazem-se". Aprendemos a ser líderes. Não existem líderes natos. 

As pessoas se convertem em líderes pela forma com que respondem as circunstancias. 

Os líderes se levantam ou caem segundo as decisões que tomam. O Ministério de Jesus 

reflete a alta prioridade que ele dava ao treinamento de líderes. A Palavra nos mostra: 

"Escolheu doze, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a 

pregar..." Jesus tinha um ministério publico que compreendia a pregação, o ensino e a 

cura. Tinha também um Ministério privado, dedicado ao treinamento dos discípulos. 

Você já encontrou líderes que tem um círculo intimo de uns poucos escolhidos, que 

passam mais tempo em sua companhia? até Jesus teve um círculo intimo de discípulos 

que dele recebia uma atenção especial. Pedro, Tiago e João, foram 7 Hebreus 13.7 8 

Filipenses 4.9 escolhidos por ele para que o acompanhassem até o jardim do Getsêmani 

e ao monte da Transfiguração. Jesus sabia antecipadamente as decisões que eles 
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tomariam, e sabia o que podia lhes pedir. Em Gálatas, Paulo diz que Pedro, Tiago e 

João são as colunas da igreja. Jesus investiu o máximo de tempo naqueles que 

carregariam o máximo de responsabilidades. Alimentou as multidões, mas passou a 

maior parte de seu tempo dedicando-se a treinar líderes, porque a liderança pode ser 

aprendida. Você esta investindo tempo em aprender a ser líder? Já que você esta lendo 

esse livro, pode responder que sim. Agora, o que vai acontecer quando você terminar a 

leitura? O que mais você esta acrescentando a sua agenda para certificar-se de que você 

esta aplicando esses princípios a sua realidade diária? No momento em que deixarmos 

de aprender, deixaremos de ser líderes. Quando um líder deixa de aprender, deixa 

também de ser líder. Para sermos eficazes, precisamos nos desenvolver, crescer e 

converter continua-mente ao que Deus quer que sejamos. O aprendizado para ser líder 

leva toda uma vida. Não digo isso para desanimá-lo, mas para inspirá-lo a buscar 

sempre formas de melhorar. Quando estudarmos a vida de Neemias nos próximos 

capítulos, veremos como Deus o preparou e o usou, e como usou a vida das pessoas as 

quais ele ensinou. Se o machado está cego e sua lamina não foi afiada, é preciso golpear 

com mais força; agir com sabedoria assegura o sucesso.9 É necessário mais energia para 

cortar lenha com um machado que não está afiado que com um machado afiado. 

Precisamos aprender a trabalhar com mais inteligência, não com maior esforço. As 

pessoas dizem que o trabalho duro e o que leva ao sucesso, Eu conheço muitas pessoas 

que trabalham duro e, no entanto, não tem sucesso porque não aprenderam a trabalhar 

com maior inteligência. Tudo o que fazem e trabalhar esforçadamente. O fato de você 

estar lendo este livro e examinando estas lições tiradas de Neemias diz mais a respeito de 

você do que a respeito do autor. Diz que você esta interessado em aprender a ser líder. 

A pessoa que pensa que já sabe tudo o que precisava saber vai ficar para trás. O que diz: 

"preciso aprender, preciso crescer" e o que vai ter sucesso. Há uma razão especial pela 

qual Deus colocou este livro em suas mãos. O fato de você o estar lendo agora e 

evidencia de que o Senhor tem um propósito para sua vida. Formou você para ser líder. 

Ele quer que você influencie a vida dos outros. Vejamos... O  
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CONTEXTO HISTÓRICO DE NEEMIAS CONTEXTO HISTÓRICO DE NEEMIAS CONTEXTO HISTÓRICO DE NEEMIAS CONTEXTO HISTÓRICO DE NEEMIAS     

A cidade de Jerusalém foi destruída no ano 586 a.C. Os judeus que viviam ali foram 

deportados para Babilônia (hoje, Iraque). Deviam estar no cativeiro durante 70 anos, 

mas, no ano 537, foi permitido que um primeiro grupo retornasse. No ano 516, o 

templo de Jerusalém foi reconstruído. Esdras foi o líder do segundo grupo de judeus 9 

Eclesiastes 10.10 que regressou a Jerusalém em 458. Logo, em 445, Neemias pediu 

autorização para voltar a Jerusalém com um terceiro grupo, a fim de reconstruir os 

muros da cidade. Naqueles dias, as cidades eram protegidas pelos muros que as 

rodeavam. Se um inimigo atacava a cidade, poderia levar até seis meses para abrir 

espaço e entrar, graças a esses muros. Quando Neemias entrou em cena, os muros de 

Jerusalém já estavam destruídos há décadas. Já naquela época, os judeus viveram em 

cativeiro na Babilônia durante algum tempo. Finalmente, foi permitido que retornassem, 

pouco a pouco, e, depois, que reconstruíssem o templo. A cidade, porem, continuava 

em ruínas e os muros, um monte de escombros. Isso criava dois grandes problemas: I — 

Os habitantes estavam indefesos Sem proteção, os habitantes de Jerusalém eram 

vulneráveis diante dos ataques e das provocações. Ao se verem indefesos, sentiam-se 

também desanimados e derrotados. Quando um exército entrava em uma cidade e se 

apoderava dela, a primeira coisa que se fazia era destruir seus muros. Era um símbolo da 

derrota e do desamparo. Com seus muros destruídos, Jerusalém era uma desonra para o 

povo de Deus. Era como uma declaração: "Deus os abandonou". Muitos deles criam que 

Deus havia feito isso. Afinal de contas, o cativeiro de Israel era conseqüência de sua 

desobediência. Deus havia dito: "Se não passarem a se comportar como povo escolhido 

que são, permitirei que uma nação inimiga invada sua cidade". O povo não se 

comportou como era devido, de maneira que Deus permitiu a entrada da nação inimiga. 

Ele cumpre o que promete. Agora estavam de volta e até tinham reconstruído o templo. 

Estavam vivendo em meio aos escombros, sua moral estava no chão, sentiam-se 

derrotados, desalentados e deprimidos. Como e natural, criam que Deus continuava 

aborrecido com eles. O que faria falta num momento como aquele? Um líder. Aqui entra 
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em cena Neemias. Palavras de Neemias, filho de Hacalias: No mês de quisleu, no 

vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Hanani, um dos meus irmãos, 

veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que 

restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me 

responderam: "Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam 

por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas 

foram destruídas pelo fogo". Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias 

lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus.10 O que estamos lendo aqui e o 

diário de Neemias. E a sua historia, escrita por ele mesmo. Nas suas palavras, lemos 

como ele conseguiu a permissão de um rei estrangeiro — um homem que não era crente 

— para voltar a Jerusalém e reconstruir seus muros. Aquele era o mesmo rei que, 

quando, pela primeira vez, os judeus intentaram reconstruir o muro, havia ordenado que 

não o fizessem. Talvez você já tenha passado pela experiência de tentar mudar a 

maneira de pensar de alguém depois 10 Neemias 1:1-4 que negou com grande firmeza 

o que você pediu. não é fácil! Neemias fez com que isso acontecesse. Nesse notável 

diário pessoal, vamos encontrar o interior desse líder. "Enquanto eu estava na cidade de 

Susã..." Susã não era a capital do império Persa; era uma espécie de palácio de 

veraneio. Neemias nos diz: "nessa época eu era o copeiro do rei". Assim ele ganhava a 

vida. Esse era ele, um copeiro. No Antigo Testamento, esse rei e conhecido por três 

nomes diferentes. Em alguns lugares, ele e chamado "Artaxerxes", que significa "grande 

rei". Em outros, e chamado "Azaras", que significa "pai venerável". No livro de Daniel, 

ele tem o nome de "Dario, o medo". Isso nos diz algo sobre a forma com que os povos 

tratavam seus governantes naqueles dias, já que um só homem era conhecido por três 

nomes diferentes. E provável que, por ser copeiro do rei, Neemias ocupasse o segundo 

cargo em importância dentro do reino. O copeiro do rei era uma combinação do 

primeiro ministro, guarda-costas, agente pessoal de segurança e ajudante do rei. Era a 

pessoa na qual o rei mais confiava. O título de Neemias se origina, em parte, de suas 

responsabilidades que incluíam a obrigação de provar o vinho antes que o rei o bebesse, 
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para assegurar-se de que não estava envenenado. Naqueles dias, as tentativas de 

assassinato eram coisa comum. Se o copeiro caísse, o rei saberia que se tratava, muito 

provavelmente, de algo mais que um simples vinho em mal estado. Havia muitas 

pessoas que não gostavam de Artaxerxes e, assim, a profissão de Neemias era muito 

perigosa. Neemias tinha de ser totalmente leal e digno de confiança, e Artaxerxes lhe 

confiava a própria vida. Ainda que seja provável que Neemias tenha nascido na 

Babilônia durante o cativeiro, ele não era persa; no entanto, ocupava o segundo posto 

em autoridade c era uma grande figura dentro do governo persa. Deus sempre tem sua 

maneira de colocar seu povo na posição necessária e no momento precise Hanani, um 

dos irmãos de Neemias, acabava de voltar da uma viagem a Jerusalém. Visto que 

Jerusalém esta a uma distancia de 1.300 a 1.600 quilômetros de Susã, e provável que 

ele tivesse levado uns dois meses nessa viagem sobre lombos de camelo, atravessando o 

deserto uma viagem nada fácil. Neemias pediu noticias a Hanani. Queria saber tudo o 

que estava acontecendo a sua família em Jerusalém. "Só trago más notícias", disse-lhe 

Hanani. "O povo esta deprimido, nossos parentes estão desalentados e os muros 

continuam caídos. Reconstruíram o templo, mas toda a cidade esta em ruínas. estão 

invadindo a cidade e o povo está realmente desalentado. Mas notícias, irmão!". No 

versículo 4, vemos a reação de Neemias: "Quando ouvi essas coisas, senteime e chorei. 

Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus” Neemias se sente triste com as 

noticias e envergonhado pelo povo de Deus. Nos versículos seguintes, leremos sua 

oração. Veremos também que Jeremias não orou apenas uma hora ou apenas um dia. 

As Escrituras dizem que ele ouviu as noticias no mês de quisleu e foi no mês de nisã 

quando o rei o deixou ir. Havia orado, chorado, jejuado e lamentado durante quatro 

meses. E claro que levou a serio aquelas notícias, e que as guardava no mais profundo 

do coração. Neemias e homem de oração. Em seu diário lemos onze orações; mais que 

em qualquer outro livro da Bíblia. Por que você acha que Deus o escolheu para ser 

líder? Teria sido em virtude da sua vida de oração? • Por que Deus escolheu a Neemias 

como líder? Entre todas as pessoas possíveis, por que Deus escolheu a Neemias, o 
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copeiro de um rei pagão? Há três razões para isso: Vejamos... II — Neemias era sensível 

diante das necessidades que via ao seu redor Deus viu o coração de Neemias, e o que 

ele viu o fez sorrir. Neemias era um homem que se importava com o que Deus se 

importava. Ele tinha uma vida boa na Babilônia. Sim, era judeu, mas havia nascido ali 

na Babilônia, durante o cativeiro. Nem sequer havia visto Jerusalém. Os problemas de 

Jerusalém pareciam estar a um milhão de quilômetros de distancia. Quando, porem, 

ouviu falar do povo de Deus — deprimido, desalentado e der-rotado — ele levou a serio 

essas notícias. Os líderes são sensíveis diante das necessidades das pessoas que os 

rodeiam. Este é o primeiro Princípio de liderança que encontramos no livro de Neemias. 

Deus usa pessoas que se importam com o que Deus se importa.Deus usa pessoas que se importam com o que Deus se importa.Deus usa pessoas que se importam com o que Deus se importa.Deus usa pessoas que se importam com o que Deus se importa. Para Deus, era 

importante o fato de os muros de Jerusalém estarem caídos. Neemias se importou com o 

que Deus se importou, e isto fez dele um líder. Bob Pierce, o fundador da Visão 

Mundial, dizia: "Quero que meu coração se quebrante diante das mesmas coisas que 

quebrantam o coração de Deus". A primeira qualidade de um grande líder e a sua 

sensibilidade diante das necessidades que estão ao seu redor. III — Neemias era digno 

de confiança Neemias era um homem de boa reputação. Artaxerxes lhe confiou sua 

segurança pessoal. Isso significa um grau muito alto de confiança. Deus usa pessoas que 

sejam dignas de confiança, seguras e fieis. Quem e fiel no pouco, também e fiel no 

muito, e quem e desonesto no pouco, também e desonesto no muito. Assim, se vocês 

não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes 

confiara as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação 

ao que e dos outros, quem lhes dará o que e de vocês? Nenhum servo pode servir a dois 

senhores; pois odiara um e amara outro, ou se dedicara a um e desprezara outro. Vocês 

não podem servir a Deus e ao Dinheiro.11 Lucas apresenta quatro formas pelas quais 

Deus prova nossa fidelidade. Uma delas consiste em observar como servimos no 

Ministério liderado por outra pessoa. Antes de nos confiar um Ministério próprio, ele 

quer ver como nos comportamos 11 Lucas 16:10-13 diante da liderança de outra 

pessoa. Outra das formas tem a ver com a administração de nossas finanças. A Bíblia 
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indica com clareza que nosso estilo pessoal na administração do dinheiro determina o 

quanto Deus pode abençoar nossa vida. Se as riquezas terrenas não podem ser 

confiadas a nós, quem vai nos confiar os verdadeiros tesouros espirituais? Até que ponto 

você quer que Deus o abençoe? A decisão e sua. Peca-lhe que o faça digno de 

confiança e generoso, assim como ele mesmo e digno de confiança e generoso IV — 

Neemias era disposto Quando houve necessidade de um líder, Neemias disse: "Eu me 

ofereço! Aqui estou; envia-me a mim!". Ele tinha o cargo mais invejável de todo o reino, 

e o problema estava a 1.600 quilômetros de distancia. Levaria meses para chegar ali de 

camelo. Para Neemias, teria sido muito mais fácil permanecer onde estava, levando a 

vida fácil do palácio. Ele, porém, disse: "Eu vou! não sou construtor, mas vou reconstruir 

os muros!". Não tinha as habilidades necessárias para esse trabalho, mas tinha um 

coração disponível. Deus o escolheu porque era sensível e de confiança, e se colocou a 

sua disposição. Deus não busca nos líderes capacidade tanto quanto busca a 

credibilidade, a confiabilidade e a disponibilidade. Essas qualidades são, todas elas, 

questão de decisão. Talvez você diga: "Eu não tenho esses dons, o talento ou o intelecto 

necessário". No entanto, não é essa a pergunta que Deus esta fazendo a você. Deus quer 

saber:  

•Ele pode acreditar em você? Você tem caráter?  

• Seu caráter esta sendo desenvolvido?  

• Você e sensível com as pessoas?  

• Você e digno de confiança?  

• Deus pode se apoiar em você?  

• Você está disposto? Nada acontece enquanto não houver quem providencie uma 

liderança para executar. Tudo pode ser edificado ou destruído de acordo com os líderes. 

Deus quer usá-lo como líder em seu lar, seu negocio ou sua igreja. Você esta disposto a 

deixar que Deus o use? Você está pronto para a liderança?  
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REFLEXÕES SOBRE LIDERANÇA Vamos refletir...  

• Você e sensível diante das necessidades que vê ao seu redor, ou se encontra tão 

envolvido com o que esta fazendo, que não pode escutar a voz de Deus?  

• Você esta consciente das necessidades que os membros de sua família tem?  

• Você esta consciente das necessidades de seus companheiros de trabalho?  

• Você esta consciente das maiores necessidades de sua igreja?  

• Você poderia mencionar essas necessidades?  

• O que comove seu coração?  

• Você e confiavel? • Você e digno de confiança?  

• Você está disposto? Deus meu, quero estar disposto a deixar que tu me uses no lugar, 

no momento e da forma que tu quiseres. Se você diz estas palavras com sinceridade, 

Deus vai usá-lo. E quando você deixar que Deus o use, Ele o fara em grande medida. 

Nestes dias em que as pessoas estão buscando esportes radicais e adrenalina, não há 

emoção maior que a de nos deixar ser usados por Deus para o seu Reino Pai, pedimos-

te que nós sintamos desafiados pela vida de Neemias quando estudarmos sobre esse 

homem. Os princípios têm milhares de anos, mas aplicam-se hoje em nossa vida 

agitada. Senhor, queremos ser sensíveis e dignos de confiança, e nos colocamos a tua 

disposição. No nome de Jesus. Amém.  

GUIA PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO 1 A formação de um líder Aplicando os 

propósitos de Deus Como você poderia ser um líder a serviço do Senhor?  

Comunhão — Como cristãos, não podemos sobreviver sozinhos. Precisamos de pessoas 

que pensem como nós para crescer e prosperar. Os pastores e líderes, especialmente, 

precisam do apoio de seus amigos para seguir em frente. Uma célula pode fazer uma 

grande diferença no desenvolvimento de sua vida espiritual.  
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•Você faz parte de uma NEF, ou tem um amigo de confiança?  

•Como você pode ajudar outros membros do corpo de Cristo a se tornarem líderes 

capacitados? •Existe alguém em seu grupo ou igreja a quem você pode apoiar em seu 

crescimento espiritual?  

Discipulado — Aprender a ser um líder eficaz requer aprender a ser mais como Cristo.  

•De que maneira você esta se desenvolvendo como discípulo de Cristo ao estudar esta 

lição?  

• O que mais você pode fazer para se assegurar que esta aperfeiçoando suas habilidades 

como líder? •Lembre-se de que o exemplo de Cristo e servir a outros.  

•A liderança requer maturidade, a maturidade necessária para entender que você não 

deve esperar as condições adequadas. Comece de onde esta.  

•Onde você acredita que Deus necessita de sua liderança?  

•Escreva o que você pensa. Qual será o próximo passo?  

Ministério — Onde quer que interajamos no corpo de Cristo, de alguma forma nós 

ministramos uns aos outros.  

• Que propósito você acredita que Deus quer alcançar por meio do seu grupo?  

•Como Deus quer usar você para alcançar seu propósito?  

• Que passos você pode dar para tomar consciência do exemplo que deve ser para 

outros cristãos? Anote as possibilidades que Deus lhe está sugerindo.  

• Procure transformar-se em uma influencia para o bem.  
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Evangelismo — Quando influenciamos outros para Cristo, nós nos tornamos, de fato, 

suas mãos e seus pés. Jesus passou seu tempo aqui treinando outros para que fossem 

como ele e pregassem seu exemplo quando seu tempo houvesse terminado.  

• O que você aprendeu de Jesus que pode aplicar na atualidade para alcançar o mundo 

para ele? Faca uma lista dos momentos da sua vida nos quais sentiu a presença de Jesus 

de maneira especial. Essas são as áreas na quais ele quer usá-lo para alcançar outros.  

• Pense em um líder que você conhece e que tem sido Jesus em "carne e osso". Pense 

em como essa pessoa o influenciou em sua decisão de seguir Cristo de perto.  

• Planeje converter suas ações em exemplos que permitam alcançar os que você quer 

alcançar.  

• Decida conduzir as pessoas a Cristo por meio do seu exemplo— não as afugente.  

Adoração — Quando adoramos a Deus, aprendemos mais a respeito do que ele é.  

• Como o tempo que você separa diariamente para adoração pode influenciar seu 

caráter?  

• O que você pode acrescentar em seu tempo de adoração para alcançar uma mudança 

em sua vida e na dos outros?  

• Separe uns momentos para agradecer a Deus por seu exemplo e peça que ele o ajude 

a ser mais como ele é.  

PONTOS PARA REFLEXÃO Leia novamente a passagem de Neemias, no princípio do 

capitulo.  

Neemias reconheceu que o povo de Jerusalém estava indefeso, vencido e desprotegido. 

Eles necessitavam desesperadamente de uma liderança. Pense em qual foi a origem de 

seu problema.  
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• Existem condições semelhantes no mundo atual?  

• Neemias estava disposto a deixar uma posição segura e cômoda para ajudar a seu 

povo. O que você esta disposto a deixar para solucionar os problemas que Deus lhe tem 

revelado? Lembre-se: na liderança, a confiança é mais importante que a disponibilidade. 

Em quem você pode confiar sempre? No próximo capitulo descobriremos o papel da 

oração na liderança, assim como aprenderemos a depender do líder máximo — Deus. 
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O Líder que Deus UsaO Líder que Deus UsaO Líder que Deus UsaO Líder que Deus Usa    ----    Pr HélioPr HélioPr HélioPr Hélio    

(Texto Base)(Texto Base)(Texto Base)(Texto Base)    ––––    Sábado as 09h30 as 11h00Sábado as 09h30 as 11h00Sábado as 09h30 as 11h00Sábado as 09h30 as 11h00    

O LÍDER QUE DEUS USA  NÃO DEVE TER EO LÍDER QUE DEUS USA  NÃO DEVE TER EO LÍDER QUE DEUS USA  NÃO DEVE TER EO LÍDER QUE DEUS USA  NÃO DEVE TER ESSES IMPEDIMENTOS:SSES IMPEDIMENTOS:SSES IMPEDIMENTOS:SSES IMPEDIMENTOS:    

Qualquer líder que tenha tentado organizar e dirigir uma instituição para Deus, ou 

implementar um programa, tem descoberto que forças opostas resistem ao progresso 

que ele vislumbra. Todo movimento inicial na Terra, para ser levado à frente, encontra 

resistência. Somente no vácuo é que objetos podem seguir adiante sem obstáculos ou 

oposições. Um líder eficiente planeja cuidadosamente como superar a resistência e 

tornar a oposição em algo vantajoso para ele.  

Incredulidade Incredulidade Incredulidade Incredulidade     

Na maioria das vezes que um líder procurar implementar uma visão mais abrangente nas 

mentes de seus seguidores, encontrará atitudes de pessoas que exclamam: "Isso não 

pode ser feito". O entusiasmo pode ser baixo e a falta de motivação pior ainda, ambos 

componentes criam uma parede de resistência alta e espessa. A maioria dos indivíduos 

tem um passado de derrotas e de fracassos crônicos. O acerto de alvos não tem sido um 

ponto forte na vida deles. Eles observam o entusiasmo do líder, tentando passar sua 

visão de uma grande obra para Deus, e decidem silenciosamente que serão 

expectadores ou participantes sem compromisso ativo. É comum encontrar a falta de 

entusiasmo e de motivação. A consequência é um muro espesso e alto. Jesus ficou 

indignado diante da incredulidade de seus seguidores. "Ó geração incrédula, até quando 

estarei convosco? Até quando vos sofrerei?" (Mc 9.19). A resistência do demônio 

controlando o menino, nessa história dramática, fez com que os discípulos diminuíssem 

suas expectativas. Eles tinham feito tudo que eles sabiam fazer, mas o espírito imundo 

não tinha saído do garoto. A impotência dos discípulos exerceu um efeito negativo no 

pai. Quando Jesus desceu do monte, o pai trouxe o jovem para Jesus, mas, por pouco, 

sua esperança havia sido destruída. As palavras do pai, "mas, se tu podes alguma coisa, 
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tem compaixão de nós e ajuda-nos" (v.22), provocou a exclamação de Jesus: "Se podes! 

Tudo é possível ao que crê" (v.23). Essas palavras de Jesus devem ficar gravadas no 

coração de todos os candidatos à liderança piedosa. Quer sua visão exija a 

implementação de grupos pequenos, que efetivamente cuidem de cada um de seus 

membros e alcancem a vizinhança com zelo evangelístico; ou, a transformação de 

panelinhas na igreja em um "corpo" genuíno, repleto do amor e da ajuda mútua, o líder 

precisará de grandes dosagens de fé.  

Inconstância Inconstância Inconstância Inconstância     

Tiago alerta-nos de que o homem inconstante é instável em todos os seus caminhos (Tg 

1.8). Esse termo pode ter mais de um significado. Ele pode referir-se à pessoa que não é 

sempre honesta e sincera. Ela talvez diga uma coisa na presença de uma pessoa, mas 

outra coisa na sua ausência, "o que é arruinado r para relacionamentos harmoniosos". 

35 Quando a inconstância refere-se a um compromisso ela significa negar, na prática, 

aquilo que uma pessoa 35 Derek Prime, A Christians Guide to Leadership, Chicago: 

Moody Press, 1966, p. 56. professa com os lábios. Alguns líderes são inconfiáveis; e 

alguns seguidores são inconstantes. Eles não estão dispostos a pagar o preço do 

envolvimento. O compromisso com Deus e o seu serviço se tornam esporádicos e 

passageiros. Saul, o primeiro rei de Israel, oferece um exemplo desse fracasso torpe na 

liderança. Primeiramente, ele parecia aceitar a ordem do Senhor para destruir 

totalmente os amalequitas e suas posses. Porém, quando chegou o momento crucial de 

submissão à ordem do Senhor, ele fez o oposto (1Sm 15). Saul ponderou sua decisão, 

assumindo que sacrificando algumas das ovelhas perfeitas e dos bois que o povo tinha 

capturado (v.15), agradaria a Deus; assim, ele se apossaria do melhor do despojo. 

Provavelmente, ele queria obedecer a Deus, mas ele também quis agradar ao povo, 

permitindo que eles guardassem parte do despojo. Saul provocou a ira de Deus e perdeu 

o reino. "O SENHOR rasgou, hoje, de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é 

melhor do que tU. Também a Glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto 
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não é homem, para que se arrependa” (1Sm 15.28,29). O amor por Deus e o amor pelo 

mundo são incompatíveis (1Jo 2.15). Total compromisso com Deus e com Mamom, o 

deus do dinheiro, é impossível (Mt 6.24). Um líder piedoso deve colocar Deus e seu 

Reino como prioridade em sua vida. Nós precisamos caminhar resolutamente nessa 

direção, se queremos fugir da armadilha da inconstância. A ordem bíblica chama líderes 

para purificar seus corações da inconstância (Tg 4.8).  

Desânimo Desânimo Desânimo Desânimo     

Entre as barreiras negativas que um líder precisa superar está o desânimo: aquela atitude 

de apatia e entrega a um negativismo prevalecente. O desânimo, como é sugerido 

etimologicamente, significa a perda de ânimo, uma carência de esperança e de algo que 

possa motivar a pessoa a continuar se esforçando se faz presente. A coragem para 

continuar exige alguma esperança do sucesso, mas, quando os seguidores perdem a 

esperança aparece o desânimo, transformando o futuro em cinzas e decadência. Os 

líderes têm a função de injetar a esperança. Eles mesmos precisam ter esperança, como 

Moisés quando implorou a Deus que não destruísse Israel depois do episódio do bezerro 

de ouro, que virara objeto de idolatria. Como podemos ver em Êxodo 32, talvez 

pudéssemos facilmente concluir que Deus houvesse se desanimado mais com Israel do 

que o próprio Moisés. Realmente, esse foi um teste que esse líder notável passou sem 

vacilar. Ele não permitiu que a ambição pessoal distorcesse a sua perspectiva. Não 

permitiu também que a dura cerviz do povo destruísse a sua esperança. Essa é a razão 

que ele suplicou para que Deus não acendesse sua ira contra o povo (Ex 32.11-13). 

Paulo muitas vezes teve que vencer a atitude avassaladora do desânimo. Ele enfrentou 

toda razão imaginável para o desespero. Considere as igrejas da Gálacia, abraçando a 

idéia falsa de salvação baseada na circuncisão e no cumprimento da lei. Pense no 

relacionamento de Paulo com a igreja de Corinto. A divisão, a imoralidade, a idolatria, a 

visão distorcida dos dons do Espírito, a incredulidade da realidade da ressurreição, os 

comentários acusando Paulo de mentira, o desprezo por sua presença física em Corinto 
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(2Co 10.10) e a desobediência. Contudo, o apóstolo lutou contra a repugnante serpente 

do desânimo. A frase chave, "ouk engkakoumen" (2Co 4.1,16) significa "nós não 

desanimamos" ou "nós não desfalecemos". Ele afirma aos coríntios que: "temos [...] 

sempre bom ânimo" (5.6), porque ele podia acreditar que todas as tribulações nesta vida 

são temporárias e de curta duração (4.17), enquanto que a recompensa pela fidelidade 

tem eterno peso de glória. Deus escolhera não dar alívio a Paulo de seu espinho na 

carne, contudo, este não cedeu à depressão, mesmo quando é provável que a tentação 

ainda continuasse tenazmente em seus passos. Embora completamente inocente da 

culpa, ele foi forçado a gastar quatro anos em prisões. O desânimo certamente bramiu 

para ele como um cão bravo ou um "leão rugindo" (1Pe 5.8). O desânimo e a depressão 

são as maiores ameaças para qualquer grupo ou igreja que esteja passando por 

perseguições ou tribulações. Os cristãos judeus, para quem fora escrito a carta aos 

Hebreus, estavam à beira do retorno ao judaísmo. O autor escreveu: "Não abandoneis, 

portanto, a vossa confiança; ela tem grande galardão" (Hb 10.35). Pedro escreveu para 

os cristãos perseguidos da Ásia menor com palavras animadoras: "Amados, não 

estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se 

alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo; pelo contrário, alegrai-vos na 

medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na 

revelação de sua glória, vos alegreis exultando" (I Pe 4.12-13). Quando enfrentamos 

circunstâncias que criam desânimo, a Bíblia nos dirige para o nosso Senhor que sofreu 

infinitamente mais do que qualquer um de nós. Isso também ergue nossas cabeças para 

contemplar o futuro glorioso dos filhos de Deus (Rm 8.17).  

EstagnaçãoEstagnaçãoEstagnaçãoEstagnação    

Howard Hendricks, professor do Seminário de Dallas, escreveu sobre seus primeiros dias 

como um aluno em uma faculdade cristã. Indo trabalhar às 5h30, ele passava em frente 

da casa de um professor. A luz acesa do seu escritório significava que ele estaria 

estudando. Quando ele retomava da biblioteca às 22h30, lá estava a mesma luz acesa 
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brilhando. Aquele professor estava sempre estudando atentamente seus livros. Um dia, 

Hendricks convidou-o para um lanche. Ele interrogou o professor: "O que o mantêm 

estudando; parece-me que você nunca pára”? "Filho", ele replicou, "eu prefiro ter meus 

alunos bebendo de uma corrente de água em vez de uma piscina estagnada".36 Como 

pode um líder, que está tão certo de seu conhecimento e experiência que não lê livros 

ou freqüenta palestras, escapar à estagnação? Um líder precisa manter renovado o seu 

vigor nas Escrituras, no seu caminhar com o Senhor e na sua área de perícia. Do 

contrário, ele perderá a credibilidade com os seguidores que também tenham acesso à 

fontes boas de informação. Quando um membro jovem de uma igreja em São Paulo 

reclamou que ele não estava sendo "alimentado" pelo seu pastor, eu sabia a razão. 

Aquele líder não estava estudando atentamente sua Bíblia ou seus livros. Ele não estava 

com sede do conhecimento e de habilidades que modificariam outras pessoas. Sua 

influência, em vez de crescer constantemente, diminuiu.  

 

Inveja Inveja Inveja Inveja     

Este mal muitas vezes surge em organizações onde a honra e os privilégios do líder são 

proporcionalmente maiores do que as exigências de suas tarefas. Pode até parecer para 

alguns seguidores que a recompensa da liderança é mais vantajosa do que o preço que 

seu líder está pagando. A cobiça será a conseqüência natural. É completamente possível 

que alguém venha pensar que ele poderia fazer melhor aquele serviço. Assim, a inveja 

poderá manifestar suas garras dentro da organização. 36 Howard Hendricks, Teaching 

to Change Lives, Portland, Or.: Multnomah, 1987, p.28. Tiago e João, discípulos líderes 

na embrionária Igreja de Jesus, solicitaram as posições mais elevadas no reino para 

quando Jesus entrasse em sua glória (Mc 10.37). Jesus os informou que eles não sabiam 

o que estavam pedindo. O custo seria participar no batismo de Jesus, e o beber do 

cálice, que Jesus beberia. Mesmo assim, eles não poderiam garantir o privilégio de 

sentar-se à direita ou à esquerda do Rei. A reação natural dos outros discípulos por 
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causa do pedido dos filhos de Zebedeu foi a inveja indignada. O erro inicial que Tiago e 

João cometeram ao pedir pelas posições mais elevadas de honra no Reino levantou a 

seguinte questão: "Porque eles deveriam receber mais glória e poder do que as outras 

pessoas"? Uma conferência missionária há alguns anos, em Curitiba, reuniu vários 

obreiros de diversas localidades do Paraná. Uma das perguntas que eles precisavam 

comentar era: "Qual é o pecado que você está mais propenso a cair"? A maioria 

escolheu a cobiça e a inveja como a tentação mais sedutora que eles tinham que 

enfrentar. A cobiça tem um efeito nocivo na comunidade porque aqueles que são 

afetados por ela não podem fazer outra coisa, senão, expressar seus sentimentos e 

arruinar a autoridade do líder. As pessoas invejosas são críticas. Quem sabe, talvez, o 

líder caia, e eles poderão tomar o seu lugar? A queda de Satanás foi ocasionada pela 

cobiça. Os cristãos são encorajados a por de lado toda a cobiça (1Pe 2.1). Isso, porém, 

não significa que não será um problema. Podemos somente admirar o exemplo de 

Barnabé por seu espírito humilde quando Paulo assumiu a liderança na primeira viagem 

missionária. Evidentemente, este homem magnífico conquistou a inveja. Trate da cobiça 

ajudando os seus seguidores a entender que ela tem suas raízes na carne. Tal tentação 

destruidora necessita ser conquistada de forma efetiva caso a organização esteja disposta 

a alcançar as suas metas e a cumprir a sua missão. Os seguidores lembrarão que 

nenhum líder é perfeito, nem livre de erros. Tiago diz que "a língua é fogo; é mundo de 

iniqüidade[...] é posta ela mesma em chamas pelo inferno" (3.6). Esse deve ser o alerta 

necessário para evitar "que se ponha fogo na organização" devido às fofocas e aos 

comentários depreciativos.  

Soberba Soberba Soberba Soberba     

A liderança, infelizmente, é suscetível à soberba; um impedimento que é muito mais 

sério do que a maioria das pessoas pensam. Ela é muitas vezes fatal. Um líder soberbo 

raramente ouve a voz do grupo que lidera, pois é auto confiante. Ele pensa que sabe, 

acima de todos, como dirigir o grupo. A soberba faz com que seja impossível de uma 
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verdadeira dependência de Deus e o ouvir sua voz. Sem a direção divina, um líder 

soberbo será impetuoso e tomará decisões sem a reflexão necessária ou a troca de 

idéias. Há boas razões para a Bíblia declarar que a soberba vem antes da queda. Uma 

vez que a liderança inclui a exaltação e a decisão, a atitude de coronelismo acaba 

acontecendo naturalmente. Os procedimentos democráticos não se encaixam bem com 

homens soberbos que os apóiam com a boca, mas preferem dirigir unilateralmente. Eles 

não reivindicam o título de "rei", mas a auto-estima deles incorpora uma atitude de 

"soberania". Os líderes soberbos aprendem pouco com os seus erros. Muito obsessivos 

com a necessidade de defender as suas decisões, por pior que sejam as conseqüências, 

eles aproveitam pouquíssimo das experiências negativas. Não tendo ouvidos abertos 

para os conselhos, eles marcham adiante, esperando que irão provar que são os 

melhores. Eles seguem os passos do apostador obsessivo que mantém a sua confiança 

de que vencerá na próxima vez, embora ele tenha perdido fortunas inteiras. Jamais 

poderíamos negar que Pedro foi um líder. Porém, qual a razão de sua impetuosidade? 

Talvez seja possível detectar alguns traços de soberba que o empurraram a falar, antes 

mesmo que ele pudesse ter pensado o que deveria ter falado. Ele corretamente 

confessou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas, logo em seguida, foi 

advertido pelo Senhor devido ao seu pecado (Mt 16.16). Na sua confissão, ele repetiu as 

palavras que Deus, o Pai, tinha-lhe revelado. Mais tarde foi repreendido, pois permitira 

que idéias satânicas se infiltrassem em sua mente e soberbamente dependera de 

interesses humanos, em vez de interesses divinos (vv.17,23). Pedro superou a sua 

soberba, mas não sem a ajuda de Deus. Quando ele sugeriu o levantar de três tendas no 

monte da Transfiguração, Deus o repreendeu. Quando pisou fora do barco na 

tempestade no mar da Galiléia, começou a afundar, até que o Senhor estendeu-lhe a 

mão. Confiante, declarara sua lealdade, mas, três vezes negando a Jesus com pragas, 

ajudaram-no imensamente a reconhecer sua fraqueza e a depender mais seriamente do 

Senhor (note as frases: "Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo" (Jo 21.17). 

Pedro, em sua idade avançada, escreveu: "Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão 
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de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte" (1Pe 5.6). A tradição informa-

nos que Pedro morreu crucificado em Roma. Em sua humildade, ele rejeitou ser 

crucificado como o seu Senhor tinha sido, então, ele pediu o direito de morrer na cruz 

de cabeça para baixo. Deus se opõe aos líderes soberbos (Tg 4.6). Ele dá graça e assiste 

aos humildes. Portanto, o caminho mais efetivo para aprender a humildade para a 

liderança é dar as boas-vindas à humilhação e à repreensão. O Senhor convidou os seus 

seguidores para aprenderem a humildade na sua companhia (Mt 11.28,29). Charles 

Simeon, um homem que Deus usara tão efetivamente para evangelizar alunos em 

Cambridge e encorajar o início do movimento missionário inglês no começo do século 

XIX, criou raízes na humilhação para produzir os frutos suculentos da humildade.  

Falsidade Falsidade Falsidade Falsidade     

O líder que mente, que exagera ou que esconde a verdade não tem direito algum de 

controlar a vida de outros. O homem que mantém-se fiel à verdade em todas as 

circunstâncias faz com que seja fácil para alguém confiar nele. Em todos os 

relacionamentos humanos, a mentira, a decepção, as promessas falsas e os contratos 

não cumpridos, promovem, todos, à desconfiança. E a desconfiança, no topo da 

organização, é como uma rachadura em uma parede ou uma fenda em uma represa. 

Uma rachadura simboliza o perigo que pode levar ao desmoronamento da casa. A água 

vazando através do açude significa que a enchente logo inundará o vale. Poderia uma 

esposa confiar totalmente em um marido que a tenha traído? Poderia um marido 

compartilhar tudo com uma esposa que tenha sido pega em adultério? Os votos do 

casamento são os mais solenes de todas as promessas. Qualquer um que quebrar essa 

seriíssima promessa dá o direito da dúvida em relação à sua veracidade. Por isso, o 

relacionamento do líder com os obreiros ou membros é muitas vezes um processo de 

confiança a longo prazo. A falsidade e a hipocrisia despedaçam os alicerces de um 

relacionamento de confiança duradouro. Davi pode nos ensinar muito a respeito da 

falsidade. Ele experimentou os resíduos amargos do seu pecado de adultério com 
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Bate¬Seba. Primeiramente, ele agiu com falsidade, tentando fazer com que todos 

pensassem que a gravidez de Bate-Seba era fruto do seu relacionamento legítimo com 

seu marido. Quando Urias recusou deitar¬se com sua esposa (2Sm 11.13), Davi 

procurou cobrir sua transgressão, planejando a morte de Urias pela ação do inimigo 

(2Sm 11.15). A liderança de Davi sobre sua família tinha sido comprometida. O filho de 

Davi, Amnom, mais tarde, violentou sua meia irmã, Tamar, um ato que culminara em 

uma tentativa de manter tudo em segredo. Absalão, então, secretamente planejou 

vingar-se da morte de sua irmã, matando Amnom. A hipocrisia e a ignorância governou 

os relacionamentos familiares de Davi. Logo em seguida, Absalão viria secretamente 

ganhar o coração do povo para apoderar-se do trono de seu pai. Ele tinha aprendido, 

pela observação e pela imitação, o lado negativo da liderança de Davi. Esse lado que 

pode até vencer pequenas vitórias pela pretensão e pela hipocrisia, mas que certamente 

perderá as grandes guerras. Absalão, mesmo, fora assassinado por Joabe, contra a 

vontade expressa de Davi, que chorou amargamente a sua morte. E esses são os 

resíduos amargos da falsidade. Os líderes fazem contratos com os seus seguidores. As 

concordâncias podem ser verbais ou escritas. Elas talvez sejam expectativas não 

expressas mantidas no fundo do coração dos líderes e dos seguidores. Porém, quando a 

promessa não é mantida, a fé é partida. A confiança só poderá ser restaurada com 

grande esforço e paciência. Quando as expectativas acabam em decepção, um líder só 

poderá avivá-las pagando um alto preço.  

ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão    

 Esses sete pecados contra a liderança piedosa servirão apenas de amostra das formas 

variadas que um líder poderá fracassar. Para outros exemplos de erros que prejudicam a 

liderança, recomendamos o livro de Hans Finzel, Dez Erros Um Líder Não Pode 

Cometer (São Paulo: Ed. Vida Nova, 1998). 
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Deus pode usar diversos tipos de personalidades para liderar outras pessoas. As páginas 

da história estão repletas de déspotas, governadores misericordiosos, desbravadores e 

conquistadores. As companhias multinacionais pagam aos seus presidentes e executivos 

somas mirabolantes. É muito importante para nós considerarmos quais atitudes habituais 

produzem uma liderança piedosa. Algumas perspectivas bíblicas se sobressaem.  

Gratidão Gratidão Gratidão Gratidão     

William Law, o famoso escritor do século XVIII, perguntou: "Você saberia qual é o maior 

santo no mundo? Não é aquele que ora mais ou jejua mais. Não é aquele que dá a 

maior soma de dinheiro [...] mas é aquele que é sempre grato a Deus, aquele que deseja 

tudo que Deus deseja, e aquele que recebe tudo como um exemplo da bondade de 

Deus e tem um coração sempre pronto para louvá-lo por ela”.40 A gratidão tem um 

lugar chave nas cartas de Paulo. Um coração grato cumpre perfeitamente o desejo de 

Deus para os seus filhos. Veja esta exortação: "Em tudo, dai graças, porque esta é a 

vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco" (1Ts 5.18). Esse é apenas um entre 

muitos dos textos que indicam a importância de uma atitude grata. Para um líder 

segundo o coração de Deus, ela é essencial. O dom (charisma, formado por charis, 

"graça" e ma, "efeito") de liderança é dado por Deus (Rm 12.8, NVI). A palavra 

"gratidão" é formada da mesma radical, "graça" no latim. Como um dom da graça, esse 

carisma deve produzir uma reação de gratidão no coração de um líder, que, então, 

encoraja a mesma atitude nos seus seguidores. A gratidão deve ser a emoção que 

inunda o coração daquele que Deus tem selecionado para influenciar outros e mostrar-

lhes o caminho para uma vida frutífera a Deus. Paralelamente à gratidão encontra-se a 

injunção bíblica para "alegrar-se sempre no Senhor" (Fp 4.4). Assim como o corpo 

humano precisa de um coração batendo, a gratidão necessita da alegria. É impossível 

sentir a gratidão se o coração de uma pessoa está pesado e triste. Porém, quando uma 

pessoa vê claramente a bondade de Deus operando providencialmente em todas as 

circunstâncias para trazer glória a si mesmo, a gratidão se torna algo natural. Através dos 
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Salmos podem ser vistas múltiplas expressões da gratidão de Davi, o líder amado de 

Israel. Através de suas músicas e poesias, o rei procurou lembrar à nação que o louvor e 

a gratidão são respostas que cada um deve oferecer a Deus por toda a sua bondade e 

por suas obras magníficas.  

Humildade Humildade Humildade Humildade     

Os líderes cristãos não estão imunes à tentação de misturar a fama pessoal e a ambição 

com o desejo de fazer a diferença no mundo. "Soren Kierkegaard descreve um homem, 

ou mulher, segundo o próprio coração de Deus como alguém que é 'selecionado cedo e 

lentamente educado para a obra’. Moisés foi o instrumento escolhido por Deus para 

livrar o povo de Israel, mas ele aprendera humildade antes de Deus fazer dele um 

grande líder. Quarenta anos de experiência no deserto o prepararam para liderar".41 

Onde há falta de humildade será encontrado um espírito crítico. "Não julgueis, para que 

não sejais julgados" (Mt 7.1), disse o maior líder de todos os tempos. Muitos líderes são 

sarcasticamente críticos. ''A crítica é a parte da faculdade ordinária do homem; mas, no 

âmbito espiritual, nada é realizado pela crítica. O efeito da crítica é a divisão dos poderes 

daquele que é criticado; o Espírito Santo é o único na posição verdadeira de criticar; ele 

sozinho é capaz de mostrar o que está errado sem machucar ou ferir". 42 Um espírito 

humilde fomenta a unidade, pois evita a crítica e concentra-se no encorajamento. Sem a 

unidade, uma organização comete erros e desperdiça tempo e recursos com brigas 

internas.  

Uma Disposição para Aprender Uma Disposição para Aprender Uma Disposição para Aprender Uma Disposição para Aprender     

Os pastores-mestres, e líderes em geral, não somente precisam ser aptos para ensinar e 

mostrar o caminho, mas também precisam ser aptos para aprender. Qualquer líder que 

pensa ter aprendido tudo o que ele precisa saber, no seminário ou na faculdade, é como 

uma ostra com a cabeça enterrada na areia. Neste mundo em que tudo muda 

rapidamente, o aprendizado contínuo pode ser a chave para a liderança bem-sucedida. 
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Charlie Jones enfatizou o seguinte: "Nunca diga 'eu aprendi', mas 'eu estou aprendendo'; 

pois qualquer que seja o fato que o líder tenha aprendido no passado, ele precisa ser 

melhorado e aperfeiçoado. Deixando de lado os livros que tenha lido e as pessoas que 

tenha encontrado, um líder será a mesma pessoa que era quando começou sua carreira. 

Interesse no Reino Interesse no Reino Interesse no Reino Interesse no Reino     

Um líder cristão, mais do que ninguém, deve entender como a sua visão e os seus 

objetivos satisfazem as perspectivas de Deus no mundo, isto é, as atividades seculares 

que não têm nada a ver com o Reino de Deus, muito do que é realizado é mero 

desperdício de tempo e de esforço. "Vede prudentemente como andais, não como 

néscios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus" (Ef 5.15,16). O 

não escolher dos alvos do Reino é estupidez, insensatez e má direção. Ser sábio significa 

fazer tudo para a glória de Deus, quer bebendo ou comendo, quer trabalhando ou 

brincando (1Co 10.31). Todos os cristãos são chamados para servir a Deus em tempo 

integral. A diferença entre um líder religioso, tal como um pastor e um membro da igreja, 

e um empresário, não é que o "obreiro" serve Deus e o "leigo" a uma empresa secular. 

Se não há nenhuma ligação entre o trabalho de uma pessoa e o Reino, tal trabalho 

precisa ser abandonado. Paulo deixou bem claro que o servo cristão no primeiro século 

não somente servia ao seu mestre pagão, mas, na verdade, estava servindo ao Senhor e 

seria por ele recompensado (Ef 6.6-8). Na realidade não há nenhuma atividade secular 

para aqueles que põem o Reino em primeiro lugar e procuram os seus interesses acima 

de tudo. Tais trabalhadores "seculares" são colaboradores com Deus (1Co 3.9).  

Otimismo Otimismo Otimismo Otimismo     

Dentre as mais importantes atitudes que um líder cristão pode adquirir encontra-se a 

habilidade de avaliar tudo o que acontece positivamente. Como um homem de fé, um 

líder adotará Romanos 8.28 como seu lenitivo. Pode até parecer que tudo que deveria 

sair errado vai provavelmente acontecer, mas isso não significa que o líder precise ficar 
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desanimado. Deus, certamente, faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles 

que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, mesmo as 

decisões ruins e as pessoas más são forçadas pela onipotência de Deus a contribuir com 

algum bem para o propósito final de Deus. Até a crucificação do nosso Senhor, o maior 

crime já cometido pelas mãos de iníquos, foi transformada por Deus na maior fonte de 

bênção para a humanidade. Paulo foi impedido de pregar a Palavra na Ásia e em Bitínia 

(At 16.6,7), mas isso não quis dizer que Deus não era capaz de fazer uma tremenda obra 

na Europa. Os aprisionamentos de Paulo foram o resultado das decisões tomadas por 

pessoas más, cheias de inveja e arrogância, mas isso, em hipótese alguma, significava 

que o sofrimento do apóstolo foi em vão. "[...] peço que não desfaleçais nas minhas 

tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória" (Ef 3.13). É fácil para nós hoje vermos 

que aqueles aprisionamentos a Paulo ofereceram oportunidades para redigir cartas para 

cristãos de todas as gerações. Caso o apóstolo Paulo não tivesse sido encarcerado, é 

possível que Filipenses, Efésios, Colossenses, Filemom e 2 Timóteo não tivessem sido 

escritas. Com um Deus onipotente e soberano, não deve ser impossível ver algo positivo 

em tudo o que acontece ao nosso redor.  

Oração Perseverante Oração Perseverante Oração Perseverante Oração Perseverante     

Um líder que negligencia a oração provavelmente fracassará, enquanto aquele que faz 

da oração a sua atividade fundamental tem uma boa chance de alcançar o sucesso. 

Paulo recomendou aos líderes da igreja de Tessalônica "orar sem cessar" (1 Ts 5.19). 

Quando um líder perguntou ao famoso missionário e autor, J. Oswald Sanders, quais 

eram as melhores palavras de exortação que ele podia compartilhar, ele respondeu sem 

hesitação: "Vigie a sua vida devocional. Um ministério abençoado pelo Espírito é 

alicerçado em uma vida devocional solidária”.Dr. James Houston do Regent College, em 

Vancouver, no Canadá afirma audazmente que a oração é a vida do líder. Como o ar 

que respiramos, a oração é o ambiente que a liderança necessita para descobrir a 

vontade de Deus e realizar uma visão bíblica. As decisões banhadas em orações são 
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muito mais prováveis de serem corretas do que aquelas que são baseadas 

exclusivamente na inteligência humana. "Confia no SENHOR de todo o teu coração e 

não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e 

ele endireitará as tuas veredas" (Pr 3.5,6). Nate Hubley, antigo presidente da Carter lnk 

Company, disse-me, muitos anos atrás, que ele podia escolher executivos importantes 

para gerenciar sua companhia somente depois de orar intensamente pela direção de 

Deus. Pela oração, ele era capaz de efetivamente estar seguro da assistência de Deus. 

Um líder que caiu em sério pecado moral já tinha fracassado antes mesmo que 

escandalosamente pecasse. Sua vida de oração era um fracasso. Seu pecado era um dos 

que Samuel prometera não cometer. "Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra 

o SENHOR, deixando de orar por vós [...]" (1Sm 12.23). A oração cria a comunhão 

(koinonia) com Deus e com a sua vontade; o Getsêmani revela esse principio na vida e 

morte de Jesus. Assim, quem ora se unirá, como o próprio Jesus foi unido, com a 

perfeita e soberana vontade de Deus. Naquela posição maravilhosa, providenciada por 

Jesus Cristo, nós podemos orar a Deus em seu nome e, com o seu aval, que nos dá a 

certeza de sermos ouvidos pelo Autor do universo. O que é mais importante para um 

pastor do que a comunhão com Deus? E. Stanley Jones missionário na Índia escreveu: 

"A oração é a entrega à vontade de Deus e a cooperação com aquela vontade. Se eu 

jogo para fora do barco uma âncora para alcançar a margem, eu puxo a margem para 

mim ou eu puxo o meu barco para a margem? A oração não está puxando Deus para 

fazer a minha vontade, mas ela está acomodando a minha vontade a vontade de Deus".  

Mantendo a Coisa Principal como a "Coisa Principal" Mantendo a Coisa Principal como a "Coisa Principal" Mantendo a Coisa Principal como a "Coisa Principal" Mantendo a Coisa Principal como a "Coisa Principal"     

As lições da história provam que uma das estradas mais duras para os líderes seguirem é 

o caminho que mantêm o propósito original e central da organização nos eixos. O 

propósito original da Universidade de Harvard era treinar homens piedosos para o 

ministério do Evangelho. Hoje, ela é uma instituição mais conhecida por sua perspectiva 

secular do que pela sua propagação das Boas Novas. O primeiro presidente da 
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Universidade Princeton foi Jonathan Edwards, sem dúvida alguma, um dos homens 

mais piedosos que já andou na face da Terra. A Princeton, hoje, é mais notada pela 

incredulidade e pelo humanismo do que pela piedade. A coisa principal foi descarrilada 

há muito tempo. Pedro afirmou claramente que o propósito do Evangelho é produzir o 

amor fraternal não fingido (IPe 1.22). Se uma igreja não é notada pelo seu amor 

fraternal, a conclusão é óbvia: a coisa principal deixou de ser a coisa principal. O mesmo 

princípio é válido para qualquer organização fundada e dirigida por um cristão. Os 

líderes na igreja de Corinto agiram como se a coisa principal fosse o dom de línguas. 

Paulo corrigiu a maneira errada deles pensarem escrevendo o capítulo 13 de sua 

primeira carta. Nem a língua de anjos, nem a língua de homens, nem as profecias, nem 

o conhecimento dos mistérios, nem a fé e nem o sacrifício da vida são dignos de coisa 

alguma, sem o amor. Uma organização cristã ou uma igreja que é omissa em ensinar 

seus membros como amar a Deus acima de todas as coisas, e ao seu próximo como a si 

mesmo, está perdendo a sua direção. Um líder que não procura consertar tais desvios, 

erra tristemente na perspectiva de Deus, embora ele possa ter um sucesso grandioso aos 

olhos dos homens. Muitas igrejas poderiam, sem hesitação, declarar que sua "coisa 

principal" é o evangelismo. Essa prioridade não deve estar longe do centro da vontade 

de Deus, como sugerido por João 3.16. Se Deus amou o mundo o suficiente para dar o 

seu único Filho para a sua redenção, os grupos e os indivíduos que não fazem do 

evangelismo a sua prioridade têm desviado da "coisa principal". A Grande Comissão 

para levar o Evangelho a todas as nações, e fazer discípulos delas, necessita estar perto 

da coisa principal para o nosso Senhor Jesus. Quando missões são de menor 

importância do que o caro e o impressionante prédio de uma igreja, quando o ar 

condicionado ou o roupa do coral toma o lugar da preocupação pelos necessitados, é 

difícil escapar da conclusão de que a coisa mais importante tenha sido rebaixada. 

Quando tais erros são cometidos, na maioria das vezes, os líderes foram os quem 

falharam.  
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Conclusão Conclusão Conclusão Conclusão     

A decisão de Deus criar o homem a sua imagem e semelhança tinha o objetivo de 

encher a terra com criaturas inteligentes que pudessem liderar ("tenha domínio”, Gn 

1.26) debaixo da soberania geral de Deus. A Queda deturpou o propósito de Deus na 

criação, pois o homem pecador procurou dominar para a sua própria satisfação egoísta. 

Essa é a única explicação para todos os males encontradas na sociedade humana. A 

ganância, a hostilidade e o egoísmo que motiva a liderança sem Deus deixam as suas 

marcas inconfundíveis em todos os grupos imperfeitos, incluindo nas Igrejas. Nós temos 

procurado demonstrar as atitudes piedosas necessárias para a liderança que Deus pode 

usar. Se as atitudes pecadoras não fossem prevalecentes, o propósito original da criação 

do homem seria predominante. A liderança que, de alguma forma, inclui domínio sobre 

as pessoas, pode ser uma boa coisa quando ela é centralizada em Deus e reflete o seu 

caráter santo e amoroso. Os problemas na liderança podem, na maioria dos casos, ser 

explicados pelo fracasso na prática de uma liderança piedosa, ou por seguidores 

pecadores que rejeitam os valores bíblicos que um líder piedoso tem procurado 

implementar. A Bíblia proporciona os melhores exemplos de líderes piedosos para serem 

imitados. Porém, nenhum exemplo pode se comparar com a liderança de Jesus Cristo, o 

Filho de Deus. Se os cristãos aceitassem o seu convite para tomarem o seu jugo sobre si 

mesmos e aprenderem dele (Mt 11.29), a liderança piedosa seria algo normal. 

Juntamente com a pessoa e o ensinamento do nosso Senhor, as Escrituras nos 

conduzem para a direção de muitas outras lições valiosas e uma liderança segundo o 

coração de Deus. O leitor deve estar alerta para aproveitar esses exemplos. 
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AS PRIMÍCIAS AS PRIMÍCIAS AS PRIMÍCIAS AS PRIMÍCIAS ----    Um princípio em Decreto que estabelece Um princípio em Decreto que estabelece Um princípio em Decreto que estabelece Um princípio em Decreto que estabelece a Honra e a a Honra e a a Honra e a a Honra e a 

Prosperidade. Prosperidade. Prosperidade. Prosperidade. Por Apóstolo Yves Marcel Garcia, MASF.(Texto Base)Por Apóstolo Yves Marcel Garcia, MASF.(Texto Base)Por Apóstolo Yves Marcel Garcia, MASF.(Texto Base)Por Apóstolo Yves Marcel Garcia, MASF.(Texto Base)    ––––    Sábado Sábado Sábado Sábado as as as as 

11h15 as 11h5011h15 as 11h5011h15 as 11h5011h15 as 11h50    

Creio que a maior realização de um ministro do Evangelho pode conseguir é a de 

levar o ser humano a conhecer, amar e servir ao Senhor, nascendo de novo, sendo 

cheio do Espirito Santo e desfrutando de todas as bênçãos através dos princípios bíblicos 

desde Gênesis até as que o senhor Jesus providenciou na sua morte no Calvário. 

Ratifico e explano que não tenho como pretensão criar qualquer modismo ou 

constrangimento em relação ao tema, haja vista que o assunto para alguns é um tabu 

para outros é visto com maus olhos, em virtude dos escândalos que a teologia da 

prosperidade tem causado no meio cristão atual, por igrejas da prosperidade e da 

confissão positiva. Gostaria de pedir a você que está lendo este artigo, deixe de lado por 

um momento o que já sabe e examine, sem parcialidade, o que eu estou propondo e no 

final façam uma avaliação e me envie nos dados que deixarei na última página deste 

artigo. 

Todo o melhor do azeite, e todo o melhor do mosto e do grão, as suas primícias as suas primícias as suas primícias as suas primícias 

que derem ao Senhor, as tenho dado a tique derem ao Senhor, as tenho dado a tique derem ao Senhor, as tenho dado a tique derem ao Senhor, as tenho dado a ti. Números 18:12. 

E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oblação de tudo, de 

todas as vossas oblações, serão dos sacerdotes; também as primeiras das vossas massas 

dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa.para que faça repousar a bênção sobre a tua casa.para que faça repousar a bênção sobre a tua casa.para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Ezequiel 44:30. 

COMO ISSOCOMO ISSOCOMO ISSOCOMO ISSO    ACONTECEU?ACONTECEU?ACONTECEU?ACONTECEU?    

Há alguns dias orando a Deus e pedindo direção para a Igreja, para os discípulos 

e líderes de congregação em virtude das dificuldades financeiras que todos tem 

enfrentado, veio-me à mente o texto do livro de Números capitulo 18 e ao reler esse 

capitulo várias vezes, Deus me trouxe o entendimento de um princípio, muito importante 

para a prosperidade Espiritual e Financeira, chamado de: Primícias.Primícias.Primícias.Primícias.  
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Este princípio se desenvolve no mandamento da Lei das Primícias, que tem como 

objetivo, de Honrar a Deus, abençoar o Sacerdote e abençoar o Primiciador (Aquele 

que Primícias). Como os gentios Cristãos são enxertados (Efésios 2:11-21, Romanos 

11:17, Gálatas 3:29) na Aliança em Jesus, dada a Israel (Jeremias 31:31-33) todas as 

bênçãos e princípios estabelecidos na primeira aliança (antigo Testamento) passam a ser 

de direito de todos os Cristãos também, dessa forma o Discípulo e Igreja podem fazer 

uso pela fé desta lei de prosperidade e serem abençoados. 

Ainda sobre Ainda sobre Ainda sobre Ainda sobre primíciasprimíciasprimíciasprimícias    está escrito:está escrito:está escrito:está escrito:    

Êxodo 23:16-19: “Guardarás a Festa da Sega (Pentecostes ou Festa das 

Semanas), dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a 

Festa da Colheita (Tabernáculos), à saída do ano, quando recolheres do campo o fruto 

do teu trabalho. As As As As primíciasprimíciasprimíciasprimícias    dos frudos frudos frudos frutos da tua terra trarás à Casa do Senhortos da tua terra trarás à Casa do Senhortos da tua terra trarás à Casa do Senhortos da tua terra trarás à Casa do Senhor, teu Deus. 

Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe”. 

Nos versículos bíblicos registrados no livro de Êxodo no qual acabamos de ler 

Deus está falando das primícias como uma instituição dada por ELE por ter abençoado 

a terra. É um gesto de gratidão. É um gesto de gratidão. É um gesto de gratidão. É um gesto de gratidão.     

SABEMOS QUE...SABEMOS QUE...SABEMOS QUE...SABEMOS QUE...    

Nem todos nós trabalhamos na lavoura, então como seria possível ser um 

Primiciador se não temos frutos da nossa terra para levar a casa do senhor? 

Consideramos as primíciasprimíciasprimíciasprimícias como um gesto de gesto de gesto de gesto de gratidãogratidãogratidãogratidão por Deuspor Deuspor Deuspor Deus ter nos 

abençoado no nosso trabalho, nos nossos dias, podemos dar como oferta de primícias 

ao Senhor uma porcentagem, um valor prudente ou a totalidade do nosso primeiro 

salário quando por exemplo: quando o Senhor nos abençoa com um trabalho após 

termos passado um tempo sem sustento financeiro ou quando Deus coloca em nossas 

mãos uma restituição financeira de algo que já havíamos dado por perdido ou quando 
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recebemos uma gratificação extra por nosso trabalho ou ainda quando o Espírito Santo 

nos move a fazê-lo em qualquer outra situação que para nós é um milagre ou simboliza 

a bênção de Deus sobre nós.   

No livro de Deuteronômio capitulo Deuteronômio capitulo Deuteronômio capitulo Deuteronômio capitulo 26 versículos de 1 ao 426 versículos de 1 ao 426 versículos de 1 ao 426 versículos de 1 ao 4 está escrito: “Ao 

entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança, ao possuí-la e nela 

habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolherestomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolherestomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolherestomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te 

dá o Senhor, teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor, teu Deus, 

escolher para ali fazer habitar o seu nome. Virás ao que, naqueles dias, for sacerdotefor sacerdotefor sacerdotefor sacerdote e 

lhe dirás: Hoje, declaro ao Senhor, teu Deus, que entrei na terra que o Senhor, sob 

juramento, prometeu dar a nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá e o porá e o porá e o porá 

diante do altar do Senhor, teu Deus” diante do altar do Senhor, teu Deus” diante do altar do Senhor, teu Deus” diante do altar do Senhor, teu Deus” e no Livro de 2 Crônica2 Crônica2 Crônica2 Crônicas Capitulo 31 versículo 5s Capitulo 31 versículo 5s Capitulo 31 versículo 5s Capitulo 31 versículo 5 

“Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundânciatrouxeram em abundânciatrouxeram em abundânciatrouxeram em abundância as 

primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo produto do campo; também primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo produto do campo; também primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo produto do campo; também primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo produto do campo; também 

os dízimos, de tudo trouxeram em abundância”.os dízimos, de tudo trouxeram em abundância”.os dízimos, de tudo trouxeram em abundância”.os dízimos, de tudo trouxeram em abundância”.    

As primíciasprimíciasprimíciasprimícias continuam sendo um Gesto de Gratidão a DeusGesto de Gratidão a DeusGesto de Gratidão a DeusGesto de Gratidão a Deus.   

O INTERESSANTE É QUE...O INTERESSANTE É QUE...O INTERESSANTE É QUE...O INTERESSANTE É QUE...  

Deste princípio (Lei) está no fato de que quando se traz a PrimíciasPrimíciasPrimíciasPrimícias, e o SacerdoteSacerdoteSacerdoteSacerdote 

apresenta diante de    DeusDeusDeusDeus em Oração, três coisas acontecemtrês coisas acontecemtrês coisas acontecemtrês coisas acontecem: 

1. Deus é honrado como o originador da Benção e reconhecido, é a forma visível de 

mostrar Gratidão a Ele, assim reconhecemos Ele em primeiro lugar em nossas vidas; 

Veja: Gênesis Capitulo 4 versículos do 2 ao 7“Gênesis Capitulo 4 versículos do 2 ao 7“Gênesis Capitulo 4 versículos do 2 ao 7“Gênesis Capitulo 4 versículos do 2 ao 7“ Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, 

lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta 

ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primíciasprimíciasprimíciasprimícias do seu rebanho e da gordura deste. 

AgradouAgradouAgradouAgradou----se o Senhor de Abel e de sua oferta.se o Senhor de Abel e de sua oferta.se o Senhor de Abel e de sua oferta.se o Senhor de Abel e de sua oferta. 
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2. O sacerdote é abençoadoO sacerdote é abençoadoO sacerdote é abençoadoO sacerdote é abençoado, para que não falte sustento em sua mesa e seja reconhecido 

como Servo de Deus diante da comunidade; Veja: Todo o melhor do azeite, e todo o 

melhor do mosto e do grão, as suas primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a tias suas primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a tias suas primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a tias suas primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a ti. 

Números 18:12; “Os presbíteros que cumprem bem com os seus deveres, sejam tidos Os presbíteros que cumprem bem com os seus deveres, sejam tidos Os presbíteros que cumprem bem com os seus deveres, sejam tidos Os presbíteros que cumprem bem com os seus deveres, sejam tidos 

por dignos de dobrada honra, especialmente os que se ocupam na pregação e no por dignos de dobrada honra, especialmente os que se ocupam na pregação e no por dignos de dobrada honra, especialmente os que se ocupam na pregação e no por dignos de dobrada honra, especialmente os que se ocupam na pregação e no 

ensino.ensino.ensino.ensino.    

Pois a Escritura diz: Não ligarás a boca ao boi quando debulha, e: Digno é o trabalhaPois a Escritura diz: Não ligarás a boca ao boi quando debulha, e: Digno é o trabalhaPois a Escritura diz: Não ligarás a boca ao boi quando debulha, e: Digno é o trabalhaPois a Escritura diz: Não ligarás a boca ao boi quando debulha, e: Digno é o trabalhador dor dor dor 

do seu salário”.do seu salário”.do seu salário”.do seu salário”.    1 Timóteo 5:17,181 Timóteo 5:17,181 Timóteo 5:17,181 Timóteo 5:17,18 

 

3. O Primiciador é abençoadoO Primiciador é abençoadoO Primiciador é abençoadoO Primiciador é abençoado com mais prosperidade e o derramar da provisão sobre sua 

vida, familiar e negócios. Veja: E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e 

toda a oblação de tudo, de todas as vossas oblações, serão dos sacerdotes; também as 

primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre para que faça repousar a bênção sobre para que faça repousar a bênção sobre para que faça repousar a bênção sobre 

a tua casa.a tua casa.a tua casa.a tua casa. Ezequiel 44:30 

É IMPORTANTE NOTAR QUE...É IMPORTANTE NOTAR QUE...É IMPORTANTE NOTAR QUE...É IMPORTANTE NOTAR QUE... 

Antes do ato de Abrão de dar o dízimo a Melquisedeque só havia a oferta das 

primícias, como fez Abel (Gênesis Capitulo 4 versículos de 2 ao 7: “... Abel foi pastor de 

ovelhas, e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da 

terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da 

gordura deste. AgradouAgradouAgradouAgradou----se o Senhor de Abel e de sua ofertase o Senhor de Abel e de sua ofertase o Senhor de Abel e de sua ofertase o Senhor de Abel e de sua oferta; ao passo que de Caim e de 

sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira, Caim, e descaiu-lhe o semblante. 

Então, lhe disse o Senhor: Por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se 

procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o 

pecado jaz à porta; o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo”). 

Aqui, Abel dá a Deus as suas primíciasAbel dá a Deus as suas primíciasAbel dá a Deus as suas primíciasAbel dá a Deus as suas primícias, por isso sua oferta foi aceita e a de Caim 

não. As primícias não era 10%As primícias não era 10%As primícias não era 10%As primícias não era 10% da colheita ou do gado, mas era o que primeiroprimeiroprimeiroprimeiro    frutificou frutificou frutificou frutificou 

ou foi geradoou foi geradoou foi geradoou foi gerado, como uma oferta de gratidão ao Senhorgratidão ao Senhorgratidão ao Senhorgratidão ao Senhor.  
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O Senhor se agradou de Abel e o abençoou. Assim como o dízimo deve ser separado 

antes de gastarmos nosso dinheiro com qualquer coisa, as primícias (diferente do dízimo) 

é tudo aquilo que eu colher ou receber advinda de uma benção inesperada ou esperadacolher ou receber advinda de uma benção inesperada ou esperadacolher ou receber advinda de uma benção inesperada ou esperadacolher ou receber advinda de uma benção inesperada ou esperada, 

algo que eu plantei e aguardei o seu fruto, sendo ela uma forma de agradecer ao Senhor 

por nos ter dado e ter sua proteção sobre o que for gerado a partir dali. Vale lembrar 

que dízimo é 10%, portanto, é diferente de primícias, a Primícias não é Dízimo, Primícias Primícias Primícias Primícias 

é um valor prudenteé um valor prudenteé um valor prudenteé um valor prudente em épocas especificasépocas especificasépocas especificasépocas especificas, nos quais Deus abençoaDeus abençoaDeus abençoaDeus abençoa a nossa colheita.  

Lembrando que é uma oferta voluntaria, porquanto não é obrigatória, e nem você Lembrando que é uma oferta voluntaria, porquanto não é obrigatória, e nem você Lembrando que é uma oferta voluntaria, porquanto não é obrigatória, e nem você Lembrando que é uma oferta voluntaria, porquanto não é obrigatória, e nem você 

deve trocar o deve trocar o deve trocar o deve trocar o Dízimo pelas Primícias, ou viceDízimo pelas Primícias, ou viceDízimo pelas Primícias, ou viceDízimo pelas Primícias, ou vice----versaversaversaversa, haja vista que tem propósitos 

diferentes. 

 SENTIU NO CORAÇÃO...SENTIU NO CORAÇÃO...SENTIU NO CORAÇÃO...SENTIU NO CORAÇÃO...  

Estaremos disponibilizando nas congregações MASF, mensalmente nos cultos de 

Primícias e Santa Ceia, os envelopes de Primícias, para que se você sentir sentir sentir sentir no coraçãono coraçãono coraçãono coração, 

em ser além de Dizimista e Ofertante, também um Primiciador, e assim ser um 

abençoador na vida de seu sacerdote e Pastor, Bispo ou Apóstolo, pois o valor será 

especifico para seu sustento.  

Ao Final do Culto de Primícias o Sacerdote irá receber seu envelope e você deverá ir 

até ele, para o mesmo para fazer uma oração especifica por um pedido que você irá 

levar e ungir suas mãos, mas caso não deseje a oração em público, especifique no 

envelope seu pedido que diariamente o Sacerdote estará orando pelo seu pedido.  

  

 

 

 

1FRENTE - ENVELOPE 2VERSO - ENVELOPE 
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Cremos assim que poderemos dizer em nosso meio: praticamos um princípio em praticamos um princípio em praticamos um princípio em praticamos um princípio em 

Decreto dado por DEUSDecreto dado por DEUSDecreto dado por DEUSDecreto dado por DEUS que estabelece a Honra e a Prosperidade. Deste modo 

poderemos sempre manter um nível de honra em nossas vidas no qual reconhecemos 

que Deus nos dar abundantemente para que sejamos benção na vida de nossos líderes 

também. 

HONRA AO SENHOR...HONRA AO SENHOR...HONRA AO SENHOR...HONRA AO SENHOR...“...com teus bens e com as primícias de toda a tua renda; “...com teus bens e com as primícias de toda a tua renda; “...com teus bens e com as primícias de toda a tua renda; “...com teus bens e com as primícias de toda a tua renda; e e e e 

se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. ” se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. ” se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. ” se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. ” 

(Provérbios 3:9(Provérbios 3:9(Provérbios 3:9(Provérbios 3:9----10)10)10)10)    

Ao mencionar a necessidade de darmos honra ao Senhor em nossas finanças, a Palavra do 

Senhor fala sobre os nossos bens e também sobre as primícias da nossa renda. Não se trata 

apenas de honrá-Lo com os nossos bens, nem tampouco de honrá-Lo apenas com a nossa 

renda, e sim com as primícias desta renda. 

A definição que o Dicionário Aurélio dá acerca de primícias é: “Primeiros frutos; 

primeiras produções; primeiros efeitos; primeiros lucros; primeiros sentimentos; primeiros 

gozos; começos, prelúdios”. A definição bíblica não é diferente. Por trás de toda uma 

doutrina fundamentada em ensinos explícitos e figuras implícitas, as Escrituras nos 

mostram a importância que Deus dá ao nosso ato de entregarmos a Ele as nossas 

primícias, cuja definição é: “a primeira parte de algo. ” Deus não instituiu as ofertas pelo 

fato de precisar delas, mas para provar o nosso coração numa das áreas em que 

demonstramos um grande apego. Com a Lei das Primícias não é diferente. Deus não 

precisa dos primeiros frutos. Nós é que precisamos d’Ele em primeiro lugar em nossas 

vidas, em tudo, ao acordar, ao ir ao trabalho ao ir à escola, colocando Ele em primeiro 

lugar em nossas atitudes, e o mandamento das Primícias é um excelente exercício para 

mantermos o nosso coração consciente desta verdade.  

Em meu fraterno Shalom.Em meu fraterno Shalom.Em meu fraterno Shalom.Em meu fraterno Shalom.    
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Uma Liderança com Visão para o estabelecimento do PropósitoUma Liderança com Visão para o estabelecimento do PropósitoUma Liderança com Visão para o estabelecimento do PropósitoUma Liderança com Visão para o estabelecimento do Propósito        

Apóstola Deuzarina Tavares (Texto Base)Apóstola Deuzarina Tavares (Texto Base)Apóstola Deuzarina Tavares (Texto Base)Apóstola Deuzarina Tavares (Texto Base)    ––––    Sábado as 15h30 as 17h00Sábado as 15h30 as 17h00Sábado as 15h30 as 17h00Sábado as 15h30 as 17h00    

Visão Visão Visão Visão     

O estado de uma igreja, de um grupo, uma empresa ou uma nação, reflete a qualidade 

de seus líderes. A falta de ação de um líder promove a morte lenta. As ações erradas 

resultam na desintegração, no conflito e na perda. A liderança efetiva promove o bem-

estar e o progresso. Um líder bem intencionado precisa saber como liderar bem, e 

esperar que possa ganhar a aprovação que todos os homens de Deus esperam receber. 

John Gardner desenvolveu uma lista de nove atividades ou responsabilidades que um 

líder necessita fazer para liderar bem. Elas são aplicáveis a todos os tipos de sociedades, 

sejam elas cristãs ou não.  

A primeira responsabilidade é focalizada na visão. O homem que Deus usa necessita ter 

uma visão do alvo e dos objetivos finais da organização. Ele precisa, em oração, olhar 

para o futuro com sua imaginação e perceber o propósito central que trouxe a igreja ou 

o grupo à existência. Ele vê claramente o final para o qual ela existe. Cada investimento 

em tempo, em dinheiro, em pessoas e em sacrifício necessitam mover na direção 

daquele objetivo. Para líderes cristãos, a glória de Deus, refletida em seu Reino e em sua 

Justiça, será o alvo final de todo esforço e planejamento organizacional. A palavra 

"reino", como Jesus a usou nos evangelhos sinópticos, significa "reinar". "Deus 

conhecido, amado e sua vontade obedecida", seria outra forma de entender o que o 

Reino de Deus representa. Robert Kennedy percebeu a importância de uma visão 

quando disse: "Você vê as coisas como elas são; e pergunto, por que? Mas eu sonho 

acerca de realidades que nunca existiram e pergunto, 'por que não"'? A famosa frase de 

Martin Luther King: "Eu tenho um sonho", foi um caminho memorável de se referir a 

essa visão. A visão de um líder cristão do Reino precisa tornar-se suficientemente clara 

em sua mente para identificar os alvos e os marcadores específicos para realizar sua 
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visão. Ele se surpreenderia com o comentário, "sempre fizemos assim", somente se 

estivesse convencido de que sua visão não poderia ser alcançada de uma forma mais 

eficiente. Paulo foi um líder visionário. Ele se manteve fiel a uma visão de evangelização 

de uma parte do nordeste do Império Romano, mas não considerou somente aquela 

área. Quando ele decidiu prosseguir à Espanha, via Roma, ele o fez para completar a 

obra na qual a sua visão consistia (cf. Rm 15.23, "Mas, agora, não tendo já campo de 

atividade nestas regiões [...] penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha”). 

Provavelmente, a visão de Paulo incluíra a evangelização de toda a bacia mediterrânea, 

para que, o sucesso em uma região impelisse-o a outra. O grandioso apóstolo não 

excluiu o gerenciamento de sua liderança. Ele trabalhara assiduamente para carregar o 

fardo das igrejas, da pregação, do ensino, do treinamento de anciãos (pastores) e ainda 

continuou com uma visão do quadro geral. O gerenciamento eficiente sem a liderança 

eficiente é, como um autor escreveu, "como arrumar cadeiras do convés no Titanic".29 

"Muitas vezes, os pais são também presos na armadilha do paradigma do 

gerenciamento, pensando em controle, em eficiência e em regras, em vez de direção, de 

propósito e de sentimento familiar. Seria de grande proveito comparar as características 

do "homem que Deus usa" segundo Oswald Smith. "Ele tem somente um grande 

propósito na vida. Ele, pela graça de Deus, remove cada obstáculo de sua vida. Ele tem 

se colocado, totalmente, à disposição de Deus. Ele tem aprendido como prevalecer em 

oração. Ele é um aluno da Palavra. Ele tem uma mensagem viva para o mundo perdido. 

Ele é um homem de fé, que espera resultados. Ele trabalha com a unção do Espírito 

Santo".  

Valores Valores Valores Valores     

O homem de Deus precisa liderar seus seguidores para elevar a estima dos valores do 

grupo. A vida de Moisés é um exemplo de tal liderança. Ele acreditou, de todo o seu 

coração, que a liberdade era melhor do que a escravidão. Paulo, clara e ruidosamente, 

proclamou a liberdade aos gálatas (Gl 5.1,13). A perda da importância da liberdade na 
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vida cristã significava a perda de tudo. Significava estar escravizado aos pobres 

elementares espíritos do mundo, em vez do poderoso e glorioso Espírito de Deus (Gl 

4.8,9). Os pastores e os professores de seminários necessitam diariamente lembrar à 

igreja aos valores cristãos que fazem dos crentes pessoas diferentes dos mundanos. Uma 

comunhão de amor não cresce automaticamente na igreja. É por isso que o Novo 

Testamento repetidamente exorta aos seus leitores aos atos mútuos de amor, de 

encorajamento e de perdão. Esses são apenas alguns dos valores mais altos que 

precisam ser continuamente afirmados pelos líderes na família de Deus. Um líder precisa 

reafirmar os valores que identificam o grupo. Porque um guia competente sabe o 

caminho, ele faz com que a estrada certa pareça a mais natural e a melhor. Jesus 

convidou homens a segui-lo, contudo, não, cega ou ignorantemente. Os discípulos 

teriam que negar a si próprios, tomar sua cruz diariamente e seguir cuidadosamente nos 

passos de Jesus (Lc 9.23). O valor que os seus seguidores ganhariam, contudo, seria 

inquestionavelmente digno disso. Eles salvariam suas "vidas" (v. 24). Um bom líder 

necessita saber pelo que se é digno de viver ou de morrer. É por isso que Jesus convidou 

os cansados e os oprimidos para aceitar o seu jugo (Mt 11.28). Jesus modelou os valores 

centrais do Reino através de seu estilo de vida e de atitudes. Ele ainda chama líderes 

para "aprender dele" (v. 29). Em Corinto, os pastores-líderes que assumiram a liderança 

após a partida de Paulo, de modo abismal, fracassaram. Manter a unidade, o respeito 

acima de tudo, o amor pelos irmãos e irmãs em Cristo não foram prioridades em suas 

agendas. Eles escolheram os nomes de líderes ausentes, como Pedro, Paulo e Apolo, 

para alcançar os interesses próprios. As ambições políticas dos líderes na igreja de 

Corinto foram aumentadas, enquanto a causa de Cristo foi deixada de lado. Os valores 

ilegítimos exaltavam à “sabedoria” e às manifestações sobrenaturais, tais como o dom 

de "línguas". Os indivíduos carismáticos atingiram um prestígio exagerado. A afirmação 

de Paulo de amor agape, como o valor central da Igreja em 1 Coríntios 13, precisa de 

constante ênfase hoje. Sem o amor, outros valores são inúteis. Um líder piedoso poderá 
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saber que a auto-importância carnal obscurece os fatos. Ela enterra o alicerce na areia, e 

portanto, a organização titubeia, mesmo antes da chegada da tempestade.  

Motivação Motivação Motivação Motivação     

Um líder estimula os membros do grupo a alcançar alvos e manter valores, que o grupo 

assegura como preciosos. Para ser um motivador, implica que um líder tenha a 

habilidade de despertar e mover as pessoas à ação e à realização, ao mesmo tempo em 

que, satisfaz às suas necessidades. Isso inclui a mobilização e o agrupamento de homens 

e de mulheres para aceitar a visão e o trabalho para o cumprimento da obra. O 

treinamento refere-se ao compartilhamento de conhecimento e de habilidades para a 

realização da visão da comunidade. John Page, em uma tese de Ph.D. apresentada à 

Universidade de Nova York, em 1984, descreve o começo e o desenvolvimento de 

quatro igrejas em Rio Comprido, no Rio de Janeiro. O líder, pastor João, distingui-se 

como um motivador e um mobilizador natural. Qual seria a outra forma de alguém 

começar uma igreja motivando favelados a trocarem seu sistema de valores dando 

generosamente, do pouco que tinham, para construir seu templo? O entusiasmo carrega 

o dia quando fatores mais importantes, como, verdade doutrinária e amparo bíblico 

estão em escassez. Uma que, um líder precisa convencer seus seguidores de que pode 

resolver seus problemas da melhor forma possível, isso implica que ele necessita motivar 

outros a "comprarem" sua visão. Não é suficiente anunciar os alvos; cada seguidor 

precisa ser altamente motivado.31 Para um líder motivar alguém, ele precisa transmitir 

sua visão tão persuasivamente, que seus seguidores irão "adotá-la”, alegremente 

investindo vida, energia, dinheiro e preocupação nela. Charlie Tremendous Jones, 

corretamente, entende que um líder tem que ser um entusiasta. Sua própria convicção 

da importância em realizar sua visão, o motiva. Pouco importa quão duro alguém 

trabalha. A questão é, o quão empolgado ele está por sua visão. O entusiasmo é 

contagioso. Na realidade, é impossível alguém motivar outra pessoa pois, a motivação, é 

uma atitude gerada dentro do indivíduo.32 Ela surge da persuasão que convence os 
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seguidores de que, os alvos claramente focalizados, são dignos de todo o esforço, que é 

necessário para alcançá-los. Um líder normalmente controla os incentivos em uma 

organização secular. Ele estará de acordo com o nível de pagamento, com as 

expectativas trabalhistas e os benefícios. Porém, para uma igreja, em que os membros 

contribuem gratuitamente, em vez de receberem remuneração monetária, outros tipos de 

benefícios devem ser considerados. Paulo identificou a graça como o elemento cristão 

motivador. Ela foi o fator persuasivo que levou os macedônios a dar generosamente, de 

sua opressiva pobreza (2Co 8.1). "No meio de muita prova de tribulação, manifestaram 

abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da 

sua generosidade" (2Co 8.2). Porque a graça motivadora raramente afeta as igrejas 

evangélicas de hoje? A graça não foi algum poder esotérico manipulado r que tomara 

conta dos cristãos da Macedônia e obscurecera seus melhores interesses. "Graça” refere-

se a forma de ver que olha para o futuro e está em concordância com as palavras de 

Jesus: "Mais bem-aventurado é dar que receber"(At 20.35). Essa graça motivadora brota 

no solo rico da fé, olhando, além do sacrifício imediato, para a alegre satisfação da 

eternidade. Embora ela regozije-se na antecipação do prazer futuro é necessário, para o 

líder persuasivo, convencer os membros a sacrificar, como os Macedônios. Um grande 

líder, neste caso, Paulo, é capaz de motivar outras pessoas mostrando o desprezo pelo 

custo presente. Através de palavras e ação, Paulo convenceu seus ouvintes de que 

investimentos no Céu têm um retorno superior a qualquer valor deste mundo (Mt 6.20, 

21; 2Co 4.16,17). O amor é o maior motivador de todos. "Acima de tudo isto, porém, 

esteja o amor, que é o vínculo da perfeição", escreveu Paulo (Cl 3.14). "Nós amamos 

porque ele nos amou primeiro" (1Jo 4.19). O amor de Cristo constrange (2Co 5.14), isto 

é, ele tem um poderoso incentivo constituído nele próprio. Paulo estava ciente de que o 

amor de Cristo não funcionava automaticamente como a batida de um coração. Dr. 

George Samuel, perito em medicina nuclear, motivador ardente e treinador de 

evangelistas para a Índia e o mundo, disse que: "Amor ágape tem um mínimo de 

emoções e um máximo de reconhecimento do valor e dignidade das pessoas".33 Paulo 
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viu isso como uma atitude, que precisava ser "vestida” como uma capa. Quando esse 

amor ágape está faltando, nenhuma ação religiosa ou esforço espiritual é aceitável a 

Deus. "Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue 

o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará" 

(1 Co 13.3). O proveito nessa passagem é o prazer de Deus e a recompensa eterna do 

líder. Jamais poderá haver algum benefício eterno brotando da liderança cristã que 

exclua o amor como o seu ingrediente básico.  

Administração Um homem que Deus usa Administração Um homem que Deus usa Administração Um homem que Deus usa Administração Um homem que Deus usa     

necessita organizar e administrar as atividades e ações de Deus na Terra. Ele precisa 

decidir o que será feito, e a seqüência de ações; ele planeja os acontecimentos, dando 

prioridade ao que é necessário. Empurra os eventos e as atividades desnecessárias para 

a periferia. O bom líder gasta pouco tempo apagando incêndios que irrompem na 

organização. Ele se esforça muito mais no ensejo de tomar decisões que previnam as 

tensões e os conflitos, do que nos problemas embrionários que poderão provocar 

incêndios. O ministério de Paulo, em Éfeso, nos dá uma rápida percepção da 

administração que caracteriza a liderança preventiva, que difunde situações explosivas 

antes que estas destruam o trabalho de Deus. Durante os dois anos e meio que Paulo 

estava pastoreando a igreja naquela cidade cosmopolita, ele decidiu dar mais prioridade 

ao ensino. Em suas próprias palavras: "Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que 

estou limpo do sangue de todos; porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio 

de Deus" (At 20.26-27). Por detrás dessas palavras reveladoras, está a quantidade 

exaustiva de trabalho e de fadiga de expulsar os falsos professores ("lobos", v.29), que 

esperavam qualquer abertura na cerca para levar uma das ovelhas desprotegidas. "Todo 

o desígnio de Deus" tem que ser efetivamente transmitido aos pagãos para que a 

maturidade e o conhecimento espiritual pudesse ser indiscutível. Para esse fim, Paulo 

lembra os efésios como ele não cessou de admoestar cada um com lágrimas durante 

todo o tempo de seu ministério em Éfeso (v.31). A boa liderança pressupõe que a 
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pessoa em comando tenha uma habilidade organizacional. Saber onde começar, que 

passos tomar e qual é a melhor ordem na qual as ações precisam acontecer para 

atingirem bem seus objetivos desafia, muitas vezes, completamente a habilidade de um 

líder. A administração organiza o processo. Mesmo a educação progride em pequenos 

passos. Quem poderia imaginar que seria possível ensinar geometria para uma criança 

de seis anos de idade? As crianças aprendem através da adição de cada novo passo ao 

conhecimento já adquirido. São necessários - para o sucesso de se atingir um alvo ou 

organizar um grande evento (o Geração 79 é um bom exemplo) - muitos passos 

planejados, em ordem, do princípio ao fim. Os gráficos do "Pert" (Program Evaluation 

and Review Téchnique - Programa de Avaliação e Técnica de Revisão), podem oferecer 

uma ajuda valiosa para o planejamento. O Pert é "um instrumento de controle pela 

definição das partes de um trabalho, e pela reunião dessas partes em forma de cadeia, 

de maneira que a pessoa 33 Notas do Instituto Haggai para Treinamento Avançado de 

Liderança, "The People to be Mobilized", Segunda Palestra. responsável por cada parte e 

o encarregado pela administração geral saibam o que deve acontecer e quando".34 O 

principal valor de um gráfico Pert é para ajudar um líder a desenvolver seu alvo de 

forma clara, e depois, planejar uma ordem para que todos os fatores que precisam 

ocorrer para que aquele alvo seja alcançado. O fracasso em administrar bem um 

programa, pode trazer à tona, uma das bem conhecidas leis de Murphy: "Tudo que pode 

sair errado, sairá errado"! Isto explica a causa da Bíblia Vida Nova ter levado quatorze 

anos para ser lançada, em vez dos três anos esperados. Todos os passos necessários 

para a realização do projeto não foram vistos antes do tempo, nem a ordem necessária 

dos eventos. Deus seja louvado que a Bíblia saiu da impressora, mesmo depois de 

muitas perdas desnecessárias e de barreiras vencidas. 
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Aprendendo com os erros e fracassosAprendendo com os erros e fracassosAprendendo com os erros e fracassosAprendendo com os erros e fracassos    ----    Pr Jose Leal Pr Jose Leal Pr Jose Leal Pr Jose Leal     
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Jó foi um homem excepcionalmente justo. Ele se desviava cuidadosamente de ações Jó foi um homem excepcionalmente justo. Ele se desviava cuidadosamente de ações Jó foi um homem excepcionalmente justo. Ele se desviava cuidadosamente de ações Jó foi um homem excepcionalmente justo. Ele se desviava cuidadosamente de ações 

que transgrediam as leique transgrediam as leique transgrediam as leique transgrediam as leis de Deus. Ele era um homem completamente inocente. Mas, s de Deus. Ele era um homem completamente inocente. Mas, s de Deus. Ele era um homem completamente inocente. Mas, s de Deus. Ele era um homem completamente inocente. Mas, 

como todos nós, ele tinha suas fraquezas (Marcoscomo todos nós, ele tinha suas fraquezas (Marcoscomo todos nós, ele tinha suas fraquezas (Marcoscomo todos nós, ele tinha suas fraquezas (Marcos    14141414::::38383838). Ele não era). Ele não era). Ele não era). Ele não era    perfeito.perfeito.perfeito.perfeito. 

Deus permitiu que o caráter de Jó fosse testado para ver sua confiança nEle em meio a 

muitos infortúnios. O relato de Jó está nas Escrituras para ajudar às pessoas justas, 

quando passam por experiências desanimadoras e severas, para aprender a confiar em 

Deus, com paciência, enquanto esperam a solução de seus problemas. 

Deus elogiou o comportamento justo de Jó a Satanás (Jó 1:8). Satanás respondeu: “Mas 

estende agora a tua mão, e toca-lhe [Jó] em tudo quanto tem, e ele blasfemará de ti na 

tua face!” (Jó 1:9-11). Mais tarde, os eventos provaram que Satanás estava errado. O 

caráter de Jó não era tão fraco assim. 

Deus permitiu que Satanás tirasse os bens e a família de Jó e que lhe afligisse com 

úlceras malignas (Jó 1:12-19). Inicialmente Jó aceitou sua condição, dizendo: “O Senhor 

deu, e o Senhor tirou; bendito seja o nome do Senhor” (Jó 1:21). 

Em seguida, “ouvindo, pois, três amigos de Jó todo esse mal que lhe havia sucedido, 

vieram, cada um do seu lugar … para virem condoer-se dele e consolá-lo” (Jó 2:11). 

Depois de uma semana lamentando com ele, seus amigos começaram a discutir os 

flagelos e o sofrimento de Jó. Por conseguinte, Jó queixou-se das desigualdades da vida. 

Mais tarde, Deus concordou com ele. Nem tudo nesta vida é justo e reto. 

Os três amigos de Jó, entretanto, estavam convictos de que Deus estava punindo Jó por 

algum pecado oculto, pois ele poderia esconder as coisas das pessoas, mas não de Deus. 
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Jó discordou veementemente disso e dizia que ele era justo. Posteriormente, Deus 

também confirmou isto. 

Todavia, durante sua experiência de perda e sofrimento, Jó vinha gradativamente 

guardando um rancor contra Deus. Com certa frequência, isso tem acontecido com 

pessoas envoltas em alguma calamidade inexplicável. 

Muitos capítulos mostram o arrazoamento e as acusações erradas de seus três amigos e 

também as suas negativas. Por fim, falou Eliú, um dos amigos mais jovem de Jó. Ele 

reconheceu que o ponto de vista de Jó era falho e estava distorcido. Jó estava 

convencido de que suas aflições não tinham nenhum propósito. Simplesmente, ele 

decidiu que Deus não o estava tratando justamente. 

Eliú percebeu que Jó estava muito obcecado com sua inocência (Jó 33:8-9) e que estava 

buscando falhas em Deus em vez de enxergar as lições e aprender dessa provação. E 

Eliú respondeu às reclamações de Jó: “Tens por direito dizeres: Maior é a minha justiça 

do que a de Deus?” (Jó 35:2). 

Em vez de enxergar sua tribulação como uma oportunidade para ser paciente e deixar 

Deus trabalhar nele, Jó deixou que sua indignação contra Deus aumentasse. Ele fechou 

sua mente para a possibilidade de que poderia aprender alguma coisa de valor em 

seu sofrimento. 

A principal reclamação de Jó era a de que Deus não estava lhe dando atenção e que 

não estava reconhecendo devidamente a sua justiça. 

Deus desafia Jó, sugerindo que ele tente domar uma criatura do mar, um grande animal 

que “foi feito para nunca ter medo” (Jó 41:33-34, ARA). “Poderás tirar com anzol o 

leviatã, ou apertar-lhe a língua com uma corda? Poderás meter-lhe uma corda de junco 
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no nariz, ou com um gancho furar a sua queixada? Porventura te fará muitas súplicas, 

ou brandamente te falará?” (Jó41:1-3, 4-10). 

Por fim, Jó viu que a base de seus problemas era a falta de entendimento e o excesso de 

confiança em sua própria justiça. Depois disso, ele mudou seu ponto de vista a respeito 

da justiça de Deus. Ele viu que sua atitude contra Deus estava errada: “Por isso falei do 

que não entendia; coisas que para mim eram demasiado maravilhosas, e que eu não 

conhecia … Com os ouvidos eu ouvira falar de ti; mas agora te veem os meus olhos. 

Pelo que me abomino, e me arrependo no pó e na cinza” (Jó 42:3-6). 

A experiência de Jó foi registrada minuciosamente para que possamos aprender que é 

loucura nos superestimarmos. “A soberba precede a destruição, e a altivez do espírito 

precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o 

despojo com os soberbos” (Provérbios 16:18-19). 

As experiências de Jó podem explicar porque as pessoas justas passam por situações 

desanimadoras e traumáticas e são tentadas a se ressentir com Deus por Ele não vir 

ajudá-las, rápido e prontamente. Como Jó, nós também podemos falhar em entender 

que Deus vê muito além do que conseguimos ver. 

Independente da intensidade da tribulação, nós nunca devemos presumir que Deus não 

está ouvindo ou se importando. Ele enxerga as lições que precisamos aprender e que 

estão muito além de nosso atual entendimento. Devemos nos lembrar de algumas 

excelentes advertências do Rei Davi: “Espera tu pelo Senhor; anima-te, e fortalece o teu 

coração; espera, pois, pelo Senhor” (Salmos27:14). Através dessa experiência de Jó, 

devemos aprender a ter paciência, respeitar e confiar em Deus até mesmo em meio a 

nossos sofrimentos (Tiago5:10-11). 
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Uma Liderança mergulhada no sobrenatural de DeusUma Liderança mergulhada no sobrenatural de DeusUma Liderança mergulhada no sobrenatural de DeusUma Liderança mergulhada no sobrenatural de Deus    ----    Bispo Carlos CarvalhosBispo Carlos CarvalhosBispo Carlos CarvalhosBispo Carlos Carvalhos    
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 “... nos quais o deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes 

não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristoevangelho da glória de Cristoevangelho da glória de Cristoevangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus.” (II 

Coríntios 4:4)  

Caminhar no sobrenatural é um convite para uma mudança radical, é estar disposto a 

tomar posições, movendo-se de forma que os que estão conosco almejem esse estilo de 

vida. É uma tomada de posição, de olhar e sempre se avaliar, dizendo que os dias 

passados não são nada como os dias presentes, e os dias que virão serão maiores que 

tudo isso. É decidir entrar em um nível de intimidade com Deus, com o coração disposto 

integralmente a anular a vida limitada e entrar no coração do Pai para tirar a essência e 

o sentido da vida. É ser impelido a buscar o conhecimento da glória de Deus.  

Paulo ensina que há um mergulho no Evangelho, o Evangelho da Glória de Cristo. 

Porém, por cegueira espiritual, muitas vezes estamos em verdadeiras amarras e vivemos 

como que por sombra e não essência. “... nos quais o deus deste século cegou o 

entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da 

glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus.” (II Coríntios 4:4)  

Na parte final deste estudo, trataremos sobre ‘Mudar o caráter dos poderes’ e ‘Mudar o 

caráter da família’, dois passos importantíssimos para caminhar no sobrenatural e 

experimentar o que Deus tem, de verdade, para nossa vida, família e ministério.  

Mudar o caráter dos poderesMudar o caráter dos poderesMudar o caráter dos poderesMudar o caráter dos poderes  

Esta é a hora na qual seremos mais testados e veremos quem é quem. Quando 

delegamos poder, é uma responsabilidade acima de qualquer peso que se possa 

imaginar. É terrível ver que todos querem poder! Muitos dizem que não! Eu sou 
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submisso, eu pago preço pela Nação, eu sei o quanto é importante um Brasil 

transformado, eu estou disposto...  

Porém não são hábeis nem capazes de administrar uma causa simples territorial, buscam 

seus próprios interesses e matam qualquer projeto e sonho, por causa do poder. O poder 

próprio é uma força indomável que o homem possui, que só Deus pode quebrar esse 

grilhão, pois, quando entra em operação a vontade humana, o desejo de ser, vemos que 

alguns não medem consequência e se lançam e destroem a si mesmos e a outros.  

“Quer conhecer um VILÃO, coloque um cajado na mão”. Ou seja, entregue-lhe poder, 

autoridade, individual ou coletiva. É verdade, eu sou vítima das minhas escolhas, e 

também dos endereços errados que me indicaram. Quantos vilões nos nossos arraiais, 

pessoas que, sem escrúpulo algum, fazem o mau uso do cajado. Vi vilões 

individualmente e vi muito mais no coletivo. Quando se delegou o poder, muitos se 

revelaram. É a síndrome de Ben Sharah (o filho da honra que se torna o patriarca da 

desonra), por causa do poder.  

Política é a melhor forma de conhecermos as pessoas. Pensamos que são leigas, 

desinformadas, desinteressadas, são até apáticas, mas quando entra o PODER, essas 

pessoas se transformam. É como se entrasse uma regência e as dominasse. Não abrem 

mão das suas chamadas convicções e acabam demolindo projetos de nobreza. O poder 

corrompe, alguém já dissera. Porém, o poder delegado é uma oportunidade de 

treinarmos a nossa humildade e conhecermos a rota da morte de nós mesmos para que 

outros possam entrar em cena. É preciso meditar mais em Filipenses 2:5-13.  

Estamos sendo tratados, pois o sobrenatural só virá quando assumirmos o papel de 

líderes que possuem o caráter ajustado. Ainda que sejamos possuídos das nossas 

convicções, precisamos abrir mão para dar lugar a projetos que funcionam quando 

estamos juntos. Se unidos não somos fortes, divididos não seremos nada. Claro que 
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quem nos une é muito mais poderoso do que o que nos separa. Porém, quando estamos 

no teste, vemos que facilmente somos seduzidos a fazer uma rota particular pessoal.  

O Caráter do poder tem três regências: a humana, a diabólica e a sagrada (Divina). 

Podemos ver, pelas reações, quando esses poderes se manifestam. O CARÁTER entra 

em operação, os dons, os talentos, a missão do Reino, a chamada da Igreja, a 

manifestação de milagres, sinais apostólicos, o que podemos imaginar como resposta de 

um grande êxito, fica tudo à margem, pois o Caráter, acima disso tudo, entra em 

operação. Assim, todos ficam no seu ostracismo e deixam morrer ou ser abortada uma 

Nação que está em jogo. Pela Nação, vale a pena abrir mão do projeto pessoal e deixar 

que o justo da nossa confiança governe.  

O poder é um governo que precisa estar em operação. Nós temos transicionado uma 

Nação para esse fim. Não podemos ser seduzidos a mortificar os projetos de resgate de 

uma Nação por causa de um projetinho particular. Com isso, vemos que todo caminho 

do sobrenatural está comprometido, pois há rotas estranhas no paralelo para tentar tirar 

a Nação do foco.  

Nessa briga de titãs, que tem o domínio de Leviatã, que não nos permite ver o que Deus 

quer, liberando orgulho, pois esse é o seu alimento, e destilando lama, que é onde ele se 

arrasta, podemos eliminar uma Nação inteira por causa de um sentimento que está mal 

elaborado e fora de hora. Mas, nascerá uma Nação, sim, com a força e o modelo que 

Deus sonhou. “E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e 

buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e 

perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra.” (II Crônicas 7:14)  

Quando descobrimos que o poder verdadeiro é aquele que une forças para projetos 

grandes e relevantes, revela-se o caráter da sabedoria. O projeto maior engloba e orienta 

o menor. Na operação formiga, vamos demolir os edifícios do poder, que foram 

construídos contra a sociedade e contra o caráter do Reino. Será sobrenatural vermos 
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uma Nação inteira andando em um só sentimento e em uma só verdade! O sobrenatural 

está diante de nós, as ferramentas estão prontas e a Nação preparada para receber. A 

questão agora é: Onde eu coloquei meu caráter? Está submetido aos dons e comandos 

que tenho recebido, julgado, sabendo que são lícitos e que não possuem interesses 

pessoais?  

A Nação estará mergulhada no sobrenatural. Estamos debaixo de um manto novo. 

Vamos tomar esta Nação para Jesus e isso é um mergulho no sobrenatural, onde o meu 

projeto pessoal é englobado em prol da prioridade. Aí sim, sinais, prodígios, maravilhas 

e milagres se manifestarão e o Evangelho do Reino de Deus encontrará em nós caráter 

aprovado.  

Mudar o caráter da FamíliaMudar o caráter da FamíliaMudar o caráter da FamíliaMudar o caráter da Família  

Isso tudo fará com que famílias inteiras entrem no projeto de Deus e saibam usufruir o 

que o Eterno tem para nós, lembrando que no individual, coletivo e, claro, no poder 

delegado, o CARÁTER está submetido à missão. Os dons não permanecem quando o 

caráter os manipula, é preciso estar crédulo de que uma promessa do sobrenatural de 

Deus está a caminho. Cada vez mais, devemos ser homens e mulheres submetidos à 

paga de preço, guardando o caráter debaixo do dom, talento e missão que Deus nos 

confiou, para que não entre o mau presságio e, no meio do caminho, o próprio inimigo 

nos envergonhe.  

Vimos tantas pessoas nobres sendo punidas e tantos outros nobres sendo ludibriados, 

porque o Caráter estava manipulado por sentimentos e ações desconhecidos. Por causa 

desse abuso, muitos não lograram o êxito que criam, e outros se frustraram porque 

quando se descobriram já estavam no engodo e não foram aprovados no seu caráter. 

Foi necessário ação conjunta para restauração e ressurreição de muitos, pois o crédito 

profético estava arranhado. Houve o milagre da restituição, porque decidiram colocar o 

caráter debaixo da sujeição do Espírito.  
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ESCOLA DE LIDERES ESCOLA DE LIDERES ESCOLA DE LIDERES ESCOLA DE LIDERES     
    

MMMMaaaannnnaaaauuuussss----AAAAmmmmaaaazzzzoooonnnnaaaassss    

Este é o nosso chamado. Todos com o caráter sujeito ao Espírito, para que o 

sobrenatural de Deus se mova na Nação, no individual, no coletivo, no poder instituído, 

e, assim, o resultado seja na família. Uma família cem por cento aprovada e com seus 

descendentes vivendo dias tranquilos e sossegados.  

Caminhar no sobrenatural de Deus é ver as novidades dEle nos alcançando. Chegou a 

hora de tomarmos posse, de vermos as operações dos dons, talentos, sinais, prodígios e 

maravilhas entrando em operação. Assim viveremos no sobrenatural, onde nossos filhos 

comerão e beberão o melhor desta terra.  

Cada um de nós faz parte de uma liderança que caminha no Sobrenatural, onde Deus 

corre pelos filhos que estão libertos e sarados. Agora o agir de Deus é possível, pois 

estamos vendo que tanto o ministério apostólico, como a missão da Igreja estão 

ativados, e o caráter está tratado para Deus fazer o que Ele sempre quis. 


