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 Prólogo 

Para um bom exercício de liderança é necessário entender a distinção do que é poder, autoridade e 

liderança, ou seja, um princípio para uma boa liderança é entender o que é liderança, é comum confundi-la 

com o só poder ou o exercício da autoridade, a liderança possui nuances que não observados podem ruim 

qualquer liderança. 

Embora trataremos mais especificamente da liderança é importante relembrar o significado de força 

e autoridade. 

 Força 

Força é a faculdade de forçar ou coagir alguém ou algo a se submeter a sua vontade, por causa de sua 

posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não o fazer. (Ef 6.10; 2 Co 12.9,10) na física a força é o agente 

capaz de alterar o estado de repouso ou de movimento uniforme de um corpo ou material. Pode ainda se 

tratar do que é forte: vigor físico, robustez.  

 Autoridade 

 Autoridade é o direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer, também pode 

ser a entidade que detém esse direito ou poder. (Mt 9.6-8; Mt 28.18-20). 

 A autoridade ela pode ser dada por eleição, delegação ou conquistada. Deus é a autoridade suprema, 

não havia outro antes dele para conquistar a autoridade, pois Ele é autoridade, também não há outro superior 

a ele para lhe delegar a autoridade, também não haviam outros que pudessem elege-lo, o Senhor é a única 

Autoridade que sempre possuiu e possuirá autoridade, não lhe foi dada, nem lhe pode ser tomada.  

Jesus Cristo em Mateus 28.18-20 diz que lhe foi dada toda a autoridade nos céus e na terra, esse texto 

é aplicado a Jesus Cristo homem foi data toda autoridade por Deus Pai. 

 

 “- Então, Jesus aproximou-se deles e disse: "Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. 

Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito 

Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos 

tempos.” Mateus 28:18-20. 

 Em Lucas 10.19 Jesus nos delega autoridade sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do 

inimigo. 

 Liderança 

Antes de falarmos sobre o que é liderança, precisamos enfatizar o que ela não é. 

 Liderança não é cargo – Embora o cargo tenha grande importância, a liderança não se resume a um 

posto de comando dentro de uma determinada organização. A liderança é antes de tudo uma postura, 

que pode ser exercida independentemente de uma posição formal estabelecida. É por isso que se 

afirma que a liderança precede o cargo, e não o contrário. A liderança deve ser conquistada. “Não é a 

posição que faz o líder; é o líder que faz a posição”.  
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 Liderança não é gerência – Existe uma grande diferença entre liderar e gerenciar. Nós lideramos 

pessoas e gerenciamos coisas. Bons gerentes não são necessariamente bons líderes. Um bom líder é 

antes de tudo alguém que sabe se relacionar, ouvir e interagir com os outros.  

 

 Liderança não é inata – Ninguém nasce líder. Embora alguns de nós possa nascer com perfil de 

personalidade que naturalmente desenvolve melhor essas habilidades, a liderança é algo que se 

constrói e se desenvolve. Por isso se afirma que toda e qualquer pessoa tem potencial para ser um 

bom líder. Todos nós recebemos no mínimo um talento (Mt 25.15). Sempre lembramos de Abraham 

Lincoln como exemplo de um grande líder dos Estados Unidos. Contudo, Lincoln precisou aprender 

com os seus insucessos no exército americano, onde foi rebaixado de comandante a soldado. Para ser 

líder é preciso aprender!  

 

 Conceito de liderança – Feita essa breve consideração, podemos definir a liderança como a habilidade 

(ou a dom) de motivar e influenciar pessoas, de forma ética e autêntica, a fim de alcançar determinado 

objetivo identificados e estabelecidos. (1Tm 5.17; Mt 20.25-28). A palavra-chave da liderança é 

influência. O líder é aquele que inspira, anima e conduz pessoas. “A verdadeira essência de todo o 

poder de influenciar está em levar a outra pessoa a participar” (Harry Overstreet). 

 “Lembrem-se dos seus líderes, que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado 

da vida que tiveram e imitem a sua fé.” Hebreus 13:7 

“Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas 

importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se 

importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo; como o Filho do 

homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos". Mateus 20.25-

28. 

A liderança é fundamental em todas as áreas da vida e Deus estabeleceu lideres para guiar seu povo, 

a bíblia é repleta de lideres aos quais durante esses dois mil anos na história da igreja vem sendo estudados e 

destacados como exemplo de vida.   

No antigo testamento o grande destaque que se é dado a ênfase na frase Deus de Abraão, Isaque e 

Jacó, vinculando como uma identificação a Deus, o objetivo maior que tem-se por trás seria preservar o nome 

de Deus (“Não tomarás o nome do Senhor teus Deus em vão” 3º Mandamento), porém, entre todas as 

soluções que Deus poderia usar, é destacado o nome dos 3 patriarcas lideres do povo de Israel. Samuel, Elias, 

Eliseu, Davi, Salomão, Neemias, Ester, são exemplos de lideranças  

No entanto atualmente quando se faz uma breve pesquisa na internet sobre o termo liderança é 

notório como as grandes corporações tem utilizado do termo liderança, investido em treinamento e 

capacitações para que seus funcionários utilize-se de métodos e ferramentas para liderança, uma empresa 

pode copiar a marca, estratégias, modelos e até o produto de outra empresa, entretanto, não é possível copiar 

pessoas, são elas que fazem realmente uma empresa, se você possui as pessoas mais capacitadas, possuirá a 

melhor empresa, essa é a filosofia geral em torno do mercado, os que não são capazes ou não são os melhores 

são descartados. Embora não se deseja aqui fazer uma crítica ao mercado, ele tem seu papel, no entanto, o 

mundo devido ao seu caráter caído é imperfeito não deve ser a nossa fonte de inspiração. 
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E nós o que devemos fazer? Concordamos que são as pessoas que fazem a diferença, no entanto, 

diferentemente do que é pregado pela mentalidade do mundo, a igreja e o cristão devem ir ao cansado, fraco 

e ferido, herdamos em Cristo o dever de anunciar as boas novas do Senhor, esse é nossa missão. 

Portanto já aí se estabelece uma diferença entre os líderes que segue os princípios de Cristo e os 

demais. 

 Por que a liderança é necessária? 

A Liderança serve para andarmos na mesma direção, sem liderança as pessoas irão fazer o que elas estão 

acostumadas a fazer e cada um tem um padrão e essa direção as encaminha para lugares distintos, sem 

liderança não se constrói nada não se chega a nenhum lugar. 

Sem se saber aonde chegar qualquer direção serve, 

 

 Porque é importante saber sobre perfis de liderança? 

Conhecer os perfis de liderança permite ao líder refletir sobre seu perfil de liderança, verificando não está 

levando as pessoas para fora do caminho desejado. Eficiência é diferente de eficácia.  

 

 Quais o Perfis de Liderança? (“mercadologicamente falando”) 

A definição do número exato de perfis de liderança pode várias dependendo do ângulo que se observa, 

pois, alguns perfis, podem ser subdividos ou simplificados dependendo de quem estuda. (Ex. Motivacional, 

Carismático, Participativo...). 

Para o mundo existem três perfis principais de liderança: 

 Líder Democrático 

É aquele que dá voz a todos da equipe. O líder democrático consulta os profissionais que participam das 

tomadas de decisões, independentemente do tipo de situação.  

O ponto positivo é o engajamento natural das pessoas, por se sentirem importantes dentro do time. Essa 

liderança funciona muito bem em grupos que têm nível mais alto de maturidade. 

 Líder Autocrático 

Ao contrário do anterior, a postura desse líder é autoritária e as tomadas de decisões são feitas por ele, 

com base no seu julgamento e na sua experiência. Os colaboradores não têm muita abertura com ele para dar 

ideias ou sugestões, o que pode desmotivá-los. 

As vantagens desse tipo de liderança são as decisões rápidas e o bom resultado da equipe sobre pressão. 

Esse líder é muito útil em situações que demandam mais controle nos processos. 

 

 Líder Liberal 
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O líder liberal dá mais autonomia para os seus liderados. Ele entende que pode deixar a equipe mais 

à vontade, sem pressão, como numa espécie de autogestão. Para que isso dê certo, é necessário que os 

membros tenham maturidade elevada, mais responsabilidade e mais experiência. 

 Esses perfis de liderança ainda são submetidos a duas classificações maiores chamada liderança 

situacional e transacional. 

 Mas a pergunta que não quer calar, vocês realmente querem saber sobre perfis de liderança do 

mercado de trabalho? A resposta é fácil, não, pra isso existem cursos, workshops, palestras. 

Vamos falar sobre o que a bíblia fala sobre liderança.  

 

 Perfis de Liderança 
Nessa oficina iremos abordar 6 personagens bíblicos que se destacaram com seus respectivos 

estilos de liderança e se tornaram um modelo para pastores e líderes da atualidade, tanto aqueles que 

administram igrejas como aqueles que dirigem departamentos ministeriais, cristãos que exerce 

função de liderança intermediária em uma igreja local e pastores auxiliares. 

 
 Neemias: o LÍDER COERCIVO e de liderança produtiva. Foi um líder decidido nas suas ações. 

Solucionava problemas emergenciais sem a participação coletiva de seus conselheiros e demais 

pessoal. O estilo coercitivo tende a funcionar bem em situações de emergência, em que “mandar fazer 

é mais fácil que discutir soluções com toda equipe”. Líderes coercivos são “vigilantes e críticos, são 

ácidos e duros em suas críticas”. 

No caso de Neemias, as palavras “ácidos” e “duros” podem ser trocadas por “firmes” e 

“decididos”. Ele era um líder coercitivo sobre os assuntos de negligências espirituais (Ne 13.23-26). As 

suas ferramentas de correção e tomadas de decisões eram sempre a Palavra de Deus e a disciplina 

corretiva inspirada pela ordem divina. 

O líder com esse estilo de liderança não deve exercê-la de forma aleatória, pautada por suas 

convicções ou mesmo baseada pela prepotência do cargo que exerce – zelo sem amor causa tirania 

espiritual. Mas deve agir sob o manto da inspiração bíblica, com amor e serenidade, bem como regida 

pelo Espírito Santo. A tomada de decisão é o fator mais importante e característico desse estilo de 

liderança. O “mandar fazer”, é uma ação particular do líder coercivo na resolução de problemas que, 

muitas vezes, é necessária para resolver agravantes urgentes. Há ocasião em que um líder precisa 

resolver pessoalmente qual medida deve ser tomada sem ser insuflado por terceiros. 

 Josué: o LÍDER DIRIGENTE e de LIDERANÇA COMUNICATIVA. Ele dá direções claras para a sua equipe, 

dizendo exatamente o que espera de cada um. É um estilo que exige experiência e preparação do líder 

em questão. É uma gestão baseada em diálogo e comunicação. 

Josué como esse tipo de líder. Ele o define como um líder com uma mensagem clara e, no 

quesito das experiências, ele foi mentorado por ninguém menos que Moisés (Ex 17; 33 e Nm 15.5-10). 

Quanto à comunicação, Josué compreendia e utilizava com sucesso sem igual seus princípios 

fundamentais (Js 2.1; 3.2-4,9; 8.3-8). 
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Todo líder cristão deve levar em consideração esse estilo de liderança. O pastor que sabe se 

comunicar com sua igreja será bem-sucedido. Esse líder garante a motivação através da transparência. 

“Ele quer engajar as pessoas para que elas sintam vontade de seguir suas orientações”. 

 Davi: o LÍDER AFETIVO e de LIDERANÇA ESPIRITUAL. Houve um tempo em que o rei antecessor de 

Davi, Saul, foi atormentado por um espírito maligno. Isso lhe causava tormento, depressão e 

assombro. Logo seus criados deram a sugestão de chamar alguém para que tocasse de forma afetiva 

e espiritual para seu rei e o livrasse daquele tormento (1Sm 16.18). 

Os adjetivos atribuídos a Davi: “animoso” e de “gentil presença” caracteriza-o como um dos 

líderes mais humano e fraternal das páginas sagradas. Essa virtude lideracional o identifica com o estilo 

de liderança moderno. “Quem dá mais atenção às pessoas que às tarefas é o chamado líder afetivo. 

Ele trata bem seus colaboradores e, não raro, são recompensados com lealdade e alto desempenho”. 

Ele mostrava-se leal e cheio de consideração ao tratar tanto com os seus superiores quanto com os 

seus subordinados”. Caroline diz que o líder afetivo tem um interesse genuíno nas pessoas e isso faz 

com que crie harmonia e proximidade na equipe. Foi exatamente o que Davi fez com os seus valentes 

(1Sm 22). A afetividade de um líder está interligada a sua espiritualidade. Um líder afetivo é um líder 

que lidera com mecanismos espirituais, Davi dá prova disso em seus salmos. Portanto sejamos 

pastores afetivos – espirituais! 

 Moisés: o LÍDER DEMOCRÁTICO e de LIDERANÇA RELACIONAL. Moisés aprendeu cedo a arte de 

delegar tarefas através de seu sogro Jetro (Ex 18). Embora a liderança espiritual exercida por um servo 

de Deus numa instituição religiosa, como a Igreja de Cristo, não seja uma democracia, essa liderança 

deve ser compartilhada entre seus auxiliares para que chegue ao sucesso institucional. O que definirá 

esse compartilhamento será a delegação de poder. 

Dado as circunstâncias, Jetro instruiu Moisés para um dos estilos de liderança moderno mais 

participativo já visto: a liderança relacional. Moisés aprendeu e se tornou um líder democrático, que, 

nas palavras de Caroline, “é o melhor líder para criação de ambientes de alta performance. Isso porque 

o compartilhamento das responsabilidades faz com os liderados se sintam corresponsáveis e parte de 

uma construção coletiva”. 

Na ótica da liderança democrática, Billie afirma “que o líder que prefere o estilo democrático 

trabalha mais dentro do grupo. Conduz o grupo para estabelecer regras. Permite que seu grupo 

participe de modo significativo na tomada de decisões”. 

 José (filho de Jacó): o LÍDER MODELADOR e de LIDERANÇA INTERMEDIÁRIA. Como líder modelador, 

José foi um exímio gestor, detalhista e de recomendações assertivas em todas as situações que 

exerceu liderança. As instruções detalhadas e a alta exigência são marcas registradas do líder 

modelador.  

Podemos inserir e analisar José nesse contexto de liderança, pois ele detalhava suas instruções 

a fim de solucionar alguns problemas de gestão, como foi no caso da interpretação do sonho de Faraó 

(Gn 41.33-36). Além disso, ele exerceu liderança em um ambiente que era apenas intermediário. José 

“era apenas um escravo, e precisava receber ordens da parte de seu senhor”. A maioria dos líderes 

nas igrejas exerce liderança intermediária. Como por exemplo, o líder de departamento de jovens, de 

senhoras, supervisores de congregações, etc. Nessas circunstâncias, é imprescindível que o pastor, 
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presidente da igreja local, saiba interagir equilibradamente com esse tipo de liderança, pelo fato dele 

próprio não fazer parte diretamente da gestão de tais setores. Portanto, cabe a ele (líder 

intermediário) confiar integralmente nos demais líderes e, ao mesmo tempo, manter-se próximo para 

evitar extremos e revelias administrativas, mas com a independência que lhes é permitida. 

 Paulo: o LÍDER TREINADOR e de LIDERANÇA PROGRESSIVA. Como um técnico de time de futebol, o 

treinador investe tempo e esforços na compreensão dos pontos fortes e fracos de cada membro da 

sua equipe. O objetivo é trabalhar com eles para que o desenvolvimento pessoal gere bons resultados. 

O apóstolo Paulo é esse líder treinador, porque sempre treinava um sucessor na igreja que 

fundava. Quando chegava a sua hora de partir, capacitava um líder e, sem hesitar, passava o bastão 

da liderança (Tt 1.4,5). Paulo apresenta suas características mentoras para com Timóteo. 

 Jesus: o LÍDER SERVO.  

“Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate de 

muitos” (Marcos 10.45) 

A igreja e por consequência um cristão deve observar o que as escrituras dizem a respeito da 

liderança. Ela descreve a vida de um homem que não tinha uma aparência física diferente dos seus 

pares, dinheiro, cargos político ou nascido em uma família de renome, descreve um homem que 

reuniu doze discípulos, morreu aos 33 anos e impactou a vida de bilhões de pessoas, em um mundo 

que não havia internet e todas as tecnologias atuais, esse homem é Jesus Cristo o homem que foi e é 

o maior líder que já existiu, pelo qual tudo que existe foi criado, nele devemos nos inspirar. 

“Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade; cada um considere os outros superiores a si 

mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos 

outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Que, sendo em 

forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de 

servo, fazendo-se semelhante aos homens; E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo 

obediente até à morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome 

que é sobre todo o nome; Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na 

terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai.” 

Filipenses 2:3-11 

As pessoas preferem seguir aqueles que as ajudam, não aqueles que as intimidam! A Bíblia 

diz: “a humildade precede a honra” (Pv 15.33)  

O primeiro princípio da liderança de servo é: Os líderes servidores se humilham e esperam 

que Deus os exalte. Você não pode aplicar este princípio em sua vida sem antes seguir os ensinos de 

Jesus. 

Deve decidir se dirigirá ou não sua vida de acordo com os padrões de Jesus, ou de acordo com 

as melhores experiências e ideias que o mundo oferece. 

O segundo princípio da liderança de servo é: Os líderes servidores seguem a Jesus e não a 

posições.  
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O terceiro princípio da liderança de servo é: Os líderes servidores renunciam a seus direitos 

para encontrar grandeza servindo aos outros. Jesus redefiniu “grandeza” e “ser o primeiro”. Quando 

você faz de Jesus o amo de sua vida, se converte em servo dos demais. No Reino de Deus, guiar é servir 

a outros e seguir ao Rei. “Os líderes cristãos devem adotar o estilo de liderança de Jesus, que lavou os 

pés de seus discípulos. É interessante que o “antigo estilo” está tão atual como qualquer teoria 

moderna de liderança.” Só quando se confia que Deus tem absoluto controle de sua vida, é que você 

pode arriscar-se e esquecer-se de si mesmo para servir aos outros. Se não é assim, não há outra 

possibilidade de proteger seu “ego” e defender seus direitos. 

O quarto princípio da liderança de servo é: Os líderes servidores se arriscam a servir aos 

outros porque confiam em que Deus controla suas vidas. Ainda assim, Jesus redefiniu o que os líderes 

devem fazer: Os líderes satisfazem as necessidades. Os seguidores de Jesus tinham os pés sujos e 

ninguém estava disposto a lavá-los. Tinham a necessidade, mas ninguém ia deixar seu posto para 

satisfazê-la. 

O quinto princípio da liderança de servo é: Os líderes servidores imitam a Cristo tomando a 

toalha de servidão de Jesus para satisfazer as necessidades dos outros. 

Nota importante: Satisfazer as necessidades não significa atender aos desejos das pessoas. 

Jesus se ajoelhou aos pés de Pedro como um servo, mas não permitiu que a preferência de Pedro o 

impedisse de cumprir sua missão. 

Outra nota importante: Jesus lavou os pés de Judas, o discípulo que o trairia com um beijo. O 

Mestre lavou os pés de Judas mesmo sabendo que ele o entregaria aos líderes religiosos para ser 

crucificado. A maior prova do líder servidor é lavar os pés dos que ele sabe que vão traí-lo. Se você 

não está usando uma toalha para servir de joelhos aos pés dos outros, está num lugar equivocado. Os 

líderes do Reino de Deus se ajoelham, se vestem como servidores e satisfazem as necessidades dos 

seus seguidores. Delegar é uma das formas que um líder tem para unir o falar com o fazer. É um valioso 

método para fomentar a participação de outros, desenvolver-se e alcançar seu potencial. 

O sexto princípio da liderança do servo é: Os líderes servidores delegam responsabilidades e 

autoridade para outros para satisfazer necessidades maiores. Deve haver um equilíbrio entre 

autoridade delegada e responsabilidade. Assinala que “mais autoridade e menos responsabilidade 

ajudam a incrementar a liderança; menos autoridade e mais responsabilidade ajudam a desenvolver 

uma conduta passiva”. Os apóstolos delegaram a autoridade suficiente para que os sete tomassem 

decisões que satisfizessem os necessitados. Quando os líderes procuram dirigir sozinhos, esgotam 

seus seguidores e os cansam. Os líderes de muitas igrejas se “queimam” porque pensam que são os 

únicos que podem fazer o trabalho. Ser dono da responsabilidade de uma tarefa não significa que você 

tem que fazê-la sozinho. Os líderes servidores sabem que são mais eficientes quando confiam em 

outros para trabalhar com eles. Os bons líderes preparam outras pessoas capazes para que os ajudem 

a levar a cabo suas responsabilidades. 

Quando Moisés foi aconselhado a escolher outros líderes para ajudá-lo, é porque eles 

existiam. Existem líderes na Igreja preparados por Deus, prontos para serem escolhidos. Se não são 

escolhidos, alguns podem criar problemas e outros podem ir para outro lugar, onde serão mais úteis. 
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O sétimo princípio da liderança do servo é: Os líderes servidores multiplicam sua liderança 

delegando a outros responsabilidades para dirigir. Jesus multiplicou sua liderança ao dar poder do 

Espírito Santo a seus discípulos. Ele disse: “Recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e 

ser-me-eis testemunhas[...]” (Atos1.8). Dar poder sempre vem antes da missão. Jesus deu seu Espírito 

Santo aos discípulos para que tivessem o poder de testemunhar quem era ele e porque o Pai o havia 

enviado. 

 CONCLUSÃO  

Como vimos, a liderança cristã é bela, mas exige dedicação, zelo e compromisso. Que possamos, como 

líderes e liderados, estar no centro da vontade do Senhor para fazer a sua maravilhosa obra. Finalizo com as 

palavras do apóstolo Paulo: “Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes 

na obra do Senhor, sabendo que o vosso 


