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O Chamado de Deus para 
Liderarmos

(Por que e Como Deus nos Chama para Liderar)

“Façamos o homem à nossa imagem… e domine ele.” (Gênesis 1:26)

Por séculos a liderança tem sido tema de debate entre os cristãos. É bíblico liderar? Nós fomos chamados 
para ser seguidores ou líderes? Fomos chamados para ser servos ou senhores? Podemos honestamente 
acreditar que a liderança é uma idéia bíblica?
Quando estudamos a Bíblia cuidadosamente, vemos que a liderança é, verdadeiramente, uma idéia de 
Deus. Deus é o Líder maior, mas Ele também nos chamou para sermos líderes.

Nascido para liderar
Pense sobre isto: A primeira descrição do homem na Bíblia envolve liderança. Deus nos criou para 
liderar, para exercer autoridade e dominar. De acordo com Gênesis 1:26-31, você e eu nascemos para 
liderar. Examine esta passagem da escritura...

“E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa semelhança; e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos 
céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra.” (Gênesis 1:26)

1. Sermos feitos conforme a imagem de Deus signifi ca que fomos criados para _____________.
De acordo com o versículo 26, nós fomos feitos à imagem de Deus. O que signifi ca isso? Uma pista é 
encontrada na frase seguinte: “e domine”.  Ser como Deus também signifi ca saber que fomos criados 
para liderar e governar.

2. Deus deu aos homens _______________ sobre toda a terra.
Há duas posições em que nós deveríamos nos sentir confortáveis. A primeira é quando estamos sob 
a autoridade de Deus. A segunda é quando exercemos autoridade sobre o mundo. Deus nos deu este 
chamado, por isso, precisamos descobrir o que signifi ca liderar como Deus lidera.

3. Se Deus nos mandou dominar, é porque nós temos a ____________ para fazê-lo.
Deus nunca nos manda fazer algo sem nos preparar para isso primeiro. Você e eu temos a habilidade 
de liderar porque Deus nos criou e nos mandou liderar. Seus dons e personalidade são os que indicam 
em que área você tem a habilidade de liderar.

Sendo sal e luz
No Novo Testamento, Deus confi rma o chamado que nos faz para infl uenciar a outros. Leia Mateus 
5:13-16:

“Vós sois o sal da terra; e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora, e ser pisado 
pelos homens. Vós sois a luz do mundo: não se pode esconder uma cidade edifi cada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca 
debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que 
vejam as vossas boas obras e glorifi quem a vosso Pai, que está nos céus.”
O sal exerce infl uência sobre a comida que comemos, assim como a luz exerce infl uência sobre as casas 
nas quais vivemos. Jesus está nos chamando para abraçar o nosso chamado de infl uenciar e brilhar 
aonde quer que formos. O Apóstolo Paulo considerou seriamente seu chamado quando disse:

“Assim que, conhecendo o temor do Senhor, tentamos persuadir os homens...” (2 Coríntios 5:11)

Permissão divina para liderar
Muitos de nós nos sentimos como Moisés quando viu Deus na sarça ardente, em Êxodo 3-4. Ele se 
sentiu inadequado e despreparado para liderar. Mas foi para isso que Deus o chamou. A Bíblia nos 
mostra muitos líderes em potencial que fi caram com medo e fugiram do seu chamado. 

EXAMINE O SEU 
CORAÇÃO

BASE
BÍBLICA

EXAMINE A PALAVRA
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a*n*o*t*a*ç*õ*e*s A maioria de nós pode apresentar uma lista de motivos pelos quais não somos capazes de liderar de 
maneira efi caz, assim como Moisés fez. Quando Deus o chamou, ele imediatamente encontrou cinco 
desculpas pelas quais não poderia liderar. Observe como Deus responde a cada uma delas.

Desculpa nº 1: Quem sou eu? (Êxodo 3:11)
Moisés entrou em confl ito com sua própria identidade. Ele simplesmente não se sentiu qualifi cado e 
pensou que Deus havia escolhido o líder errado. A resposta de Deus foi: Não importa quem você é. 
Eu chamei você. Eu estou com você.

Desculpa nº 2: Quem és tu? (Êxodo 3:13)
Moisés entrou em confl ito por causa de sua falta de intimidade com Deus. Ele não conhecia Deus bem o 
bastante para descrevê-lo para o povo. Seu relacionamento com Deus estava enfraquecido.  Mas a resposta 
de Deus para ele foi: EU SOU O QUE SOU.

Desculpa nº 3: E se eles não me ouvirem? (Êxodo 4:1)
Moisés entrou em confl ito com a intimidação. Ele fi cou preocupado com a reação do povo em relação 
a ele. A resposta de Deus foi: Eu sou tudo o que você precisa. Quando eu terminar, eles ouvirão. Confi e 
em mim.

Desculpa nº 4: Nunca fui um bom orador. (Êxodo 4:10)
Moisés entrou em confl ito com a inadequação. Quem o seguiria se ele não sabia falar bem? A resposta 
de Deus para ele foi: Adivinhe quem fez a sua boca? Sou Eu a fonte dos seus dons. 

Desculpa nº 5: Eu sei que você encontrará outra pessoa. (Êxodo 4:13)
Moisés entrou em confl ito com um sentimento de inferioridade. Ele se comparou com outras pessoas 
mais competentes e se sentiu inferior. A resposta de Deus foi: Tudo bem, vou deixar Aarão ir com você... 
Mas ainda assim é você que eu estou chamando.

PERGUNTA: Qual é a sua desculpa para não liderar bem? Que resposta você acha que Deus lhe daria?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Liderança é InfluênciaLiderança é Influência

Foi J. Oswald Sanders quem disse pela primeira vez: Liderança é infl uência. Nada mais, nada menos. É 
infl uenciar os outros a se envolverem em uma causa justa. Não depende de títulos ou posições, mas de 
alguém que alcance a visão de Deus e mobilize outros a segui-lo em direção à sua realização. Quando isso 
acontece, a liderança surge em sua forma mais pura. Isso acontece em toda organização, mais cedo ou 
mais tarde, principalmente quando não há nenhum sistema ou plano já estabelecido – momentos em que 
não há qualquer expectativa de progresso. Nos dias de hoje, existem muitas regiões do mundo chorando 
por líderes que sejam homens de Deus efi cazes em sua tarefa. O líder deve conquistar o direito de liderar, 
e consequentemente outros escolherão segui-lo.

DIAGRAMA

A VERDADE
ILUSTRADA
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O Período dos Juízes
Antes de Israel adotar a monarquia e Saul ser apontado como rei, eles passaram por um período cha-
mado “período dos Juízes”. Foi uma época em que a “liderança pura” era necessária. Todo juiz que 
liderava era pioneiro. O versículo seguinte aparece mais de uma vez no livro de Juízes:

“Naqueles dias, não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que 
parecia reto aos seus olhos.” (Juízes 21:25)

Os seis motivos abaixo explicam porque este período foi de intensa liderança:

1. O caos reinava porque não havia nenhum precedente de ________________ ou _____________
__________.

2. Pelo fato dos judeus terem ocupado primeiro Canaã, eles estavam rodeados de _____________ 
violentos.

3. Não havia ____________________ do governo para a defesa ou para a segurança nacional.
4. Outras ______________  infl uenciaram Israel com seus ídolos e superstições.
5. Heróis como Moisés e Josué já haviam _________________  e não havia nenhuma ___________

______ de ordem.
6. O moral e a disposição estavam _______________, difi cultando o crescimento. Não era fácil cres-

cer nessas condições. 
Quatorze juízes lideraram Israel durante este período. Cada líder começou a exercer seu papel de liderança 
a partir do nada. Estes são os que conhecemos: Otoniel, Eúde, Sangar, Débora, Gideão, Abimeleque, Tolá, 
Jair, Jefté, Ibsã, Elom, Abdom, Sansão e Samuel. 
Certamente sabemos mais sobre estes juízes do que sobre outros. Entretanto, a partir do texto pode-
mos concluir quais foram as estratégias utilizadas pelos líderes de Israel para exerceram sua liderança 
durante uma de suas épocas mais difíceis. Em momentos assim, os líderes precisam retornar aos fun-
damentos. Os fundamentos aparecem claramente durante este período da história de Israel. Os juízes 
tinham as seguintes características em comum:

OS FUNDAMENTOS DOS LÍDERES EFICAZES

1. _______________________________ 
Ao contrário do que muitos hoje em dia pensam sobre liderança, durante este período a liderança 
sempre teve início a partir de uma necessidade. Em Juízes, ela não teve início quando alguém quis ocu-
par uma posição ou vaga. Não havia posições a serem preenchidas. Não havia nenhum protocolo ou 
qualquer estrutura. Não havia eleição de diáconos ou professores de Escola Dominical. Se você estava 
liderando, era porque havia enxergado uma necessidade e pedira a outros que o ajudassem a atendê-la. 
Todos os juízes iniciaram sua liderança quando viram um problema específi co que podiam resolver.

OTNIEL: Encontrou Israel cercado pelos exércitos da Mesopotâmia. Ele recrutou e liderarou um 
exército de hebreus contra o rei inimigo. Sua vitória resultou em 40 anos de paz.
EÚDE: Cansou-se de assistir os moabitas dominando seu povo e decidiu que já era hora de dar 
um basta à situação. Ele liderou Israel a uma grande vitória sobre Moabe, que resultou em 80 
anos de paz.
SANGAR: Levantou-se quando os fi listeus já haviam oprimido Israel por muitos anos. Quando 
ele pessoalmente matou 600 soldados, inspirou seu exército à vitória.

Quando a liderança é pura...

a. Sempre tem início a partir de uma necessidade.
b. Essa necessidade faz nascer uma paixão em alguém.
c. Esse alguém age em resposta à necessidade.
d. Sua ação move outros a cooperarem.

APLICAÇÃO: Quando você percebe as muitas necessidades à sua volta, qual delas toca o seu coração 
de maneira mais profunda? Que tipo de especialista você foi chamado para ser? O que você faria antes de 
morrer? Qual será sua contribuição mais signifi cativa?

2. _______________________________ 
Em cada caso que encontramos no livro de Juízes, um líder se levantou porque obviamente possuía um 
dom visível. Eles possuíam alguma habilidade que servia perfeitamente para a necessidade do momen-
to. Eles eram competentes em uma área relevante, ou seja, o dom que possuíam servia para resolver 
um problema. Em todos os casos o “dom” vinha de Deus, mas sob diferentes formas: 

•

•

•

PONTOS-CHAVES
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a. Um Dom Espiritual: Sansão possuía um dom espiritual associado ao seu voto de nazireado.
b. Um Talento Natural: Débora possuía um talento natural para a estratégia e a sabedoria.
c. Uma Habilidade Adquirida: Gideão e Jefté desenvolveram habilidades de liderança com o tempo.

Deus colocou algo dentro de cada um de nós que deve ser usado para servir às pessoas ao nosso redor. 
Em outras palavras, cada um de nós possui algo que todos nós precisamos. Quando descobrimos o que 
esse algo é, passamos a infl uenciar naturalmente.

Quando a liderança é pura…

a. As pessoas encontra um ____________ dentro de si mesmas.
b. Elas se preparam e ___________ esse dom.
c. Elas associam o dom a um local de  ___________.
d. O dom serve como uma base a partir da qual elas poderão ______________.
e. Elas acabam fl orescendo por causa do seu ______________________.

Nós lideramos naturalmente na área em que o nosso dom opera. Nessa área nós somos 
e nos sentimos mais...

* Intuitivos   * Satisfeitos * Infl uenciáveis
* Produtivos   * Naturais * Confortáveis
  

APLICAÇÃO: E você? Qual o seu principal dom natural? Que contribuição você dá ao corpo de Cristo que 
faria mais falta? O que de melhor você acrescenta à sua organização?

3. _______________________________ 
Quando uma necessidade externa e um dom interno se cruzam, o líder geralmente persegue essa 
necessidade como se estivesse consumido por uma paixão. E ela contagia os outros, fazendo com que o 
líder a compartilhe com aqueles que queiram se envolver. No livro de Juízes, vários líderes viveram essa 
espécie de química interna que acende uma paixão. Estes são alguns dos ingredientes de uma paixão:

A Paixão acontece quando um líder possui:

a. ______________ - Interesses e preocupações
b. ______________ - Valores, princípios e crenças
c. ______________ -  Habilidades dadas por Deus
d. ______________ - Circunstâncias desesperadoras ao seu redor
e. ______________ - Ocasião para se envolver

A paixão supre a falta de recursos. Não há dúvidas de que é muito bom ter recursos, mas muitos dos 
juízes não eram ricos de dinheiro, pessoas ou mesmo dons quando começaram a liderar. Gideão tinha 
medo. Sansão não tinha princípios morais. Jefté era impetuoso. Abimeleque era zeloso ao extremo e 
precisava ser repreendido. Parece que Ibsã, Elom e Abdom eram já idosos. Mas nada disso detém alguém 
quando se tem paixão.

APLICAÇÃO: A paixão normalmente começa com um interesse. Quais são os seus interesses no que se refere 
à liderança e às necessidades à sua volta? O que o faz chorar ou sentir raiva? Que coisas parecem importantes 
para você a ponto de o levarem a agir?

4. _______________________________ 
Verdadeiros líderes geralmente chegam ao ponto em que atraem outros a compartilharem com ele 
sua paixão. Algumas vezes, porém, apenas encontram outras pessoas que têm a mesma paixão que 
eles. Mas uma coisa é certa: líderes genuínos se associam a outras pessoas. Isso é o que distingue um 
empresário de um líder. Os líderes não agem sozinhos; eles possuem seguidores. Eles precisam disso 
porque sua causa é maior do que eles mesmos. Eles precisam das outras pessoas para realizá-la.

GIDEÃO: Gideão recebeu a ordem de formar um exército para atacar os midianitas. Ele recrutou ho-
mens demais e Deus teve de diminuir o tamanho do seu exército ou ele poderia fi car com os méritos 
da vitória! Este líder persuadiu gente demais a segui-lo! Ah, se nós tivéssemos o mesmo problema!
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DÉBORA: Apesar de ser mulher, o povo de Israel foi completamente persuadido por Débora. O que 
quer que ela determinasse, o povo seguia. Até mesmo Baraque insistiu que ela fosse com ele à batalha. 
Ele entendeu quem possuía a infl uência.

SAMUEL: O mais forte de todos os juízes, Samuel foi o líder mais infl uente de todo o período desde 
Moisés até Davi. Sua liderança passou por duas gerações. Tanto velhos como jovens o ouviam. Até os 
reis o respeitavam. Ele ungiu Saul e Davi como reis. Samuel foi um líder de líderes.

Práticas comprovadas para alcançar a realização…
a. Aquilo que é falado se realiza.
b. Aquilo que é treinado se realiza.
c. Aquilo que é calculado se realiza.
d. Aquilo que é planejado se realiza.
e. Aquilo que é confrontado se realiza.
f. Aquilo que é recompensado se realiza.

APLICAÇÃO: E você? Quem se comprometeu totalmente com sua liderança? Quem você persuadiu? Eles são 
velhos ou jovens? São líderes ou seguidores? Como você persuade as pessoas a caminharem ao seu lado? Quando 
você infl uencia outros? Em que área você os infl uencia?

5. _______________________________ 
Como observação fi nal, podemos concluir que cada juiz foi capaz de liderar porque seguiu um 
propósito especial que havia recebido. Eles se moveram numa direção que os permitiu alcançar aquele 
objetivo específi co. Nenhum juiz desejou apenas manter o estado das coisas, ao contrário, cada um 
sentiu que possuía uma tarefa divina a cumprir. Você pode chamar isso de propósito de vida. Este 
propósito passou a acompanhá-los como uma responsabilidade que os consumia continuamente. 

Para mim seria difícil separar liderança de propósito. Eu não consigo imaginar a liderança sem a direção 
clara de um propósito dado por Deus. Talvez seja por isso que muitas igrejas falham em produzir frutos. 
Não existe uma missão clara, defi nida e acordada. 

Em Juízes, o propósito de cada líder era...

a. Pessoal: Estava associado aos seus dons e paixões.
b. Mensurável: Envolvia atividades que podiam ser avaliadas.
c. Memorável: Era específi co o sufi ciente para ser lembrado e seguido.
d. Signifi cativo: Relacionava-se a assuntos nacionais que fariam diferença na vida do povo. 
e. Móvel: Podia viajar com eles para onde quer que fossem.
f. Moral: Era a coisa certa a ser feita. Eles sentiam que não somente poderia ser feito, mas que 

deveria ser feito.

DÉBORA: Seu único propósito era libertar Israel dos cananeus. Ela traçou um plano, providenciou 
os recursos, comissionou Baraque para liderar o exército, e quando ele se recusou a liderar o ataque 
sozinho, ela o acompanhou.

AVALIAÇÃO: Você segue o seu propósito? Como ele se compara à lista anterior?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

APLICAÇÃO: Qual é o seu propósito claro? Você já o defi niu? Os principais líderes de sua organização 
concordam com ele e em como ele deve ser perseguido?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Auto-avaliação: As cinco características de um líder do Período dos Juízes…
1. Percebeu uma necessidade    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
2. Possuía um dom     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
3. Tinha uma paixão     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
4. Persuadiu pessoas     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
5. Perseguiu um propósito    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

PLANO DE AÇÃO
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