
LIDERANDO COMO JESUS LIDEROU 

No dia Seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não

havia, senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele, com seus

discípulos, tendo estes partido sós... Quando, pois, a multidão viu que Jesus não

estava ali nem seus discípulos, tomaram barcos e partiram para Cafarnaum à

sua procura. (Jo 6: 22,25)

O que pensamos quando falamos ou ouvimos falar a palavra LÍDER?

Temos muitas definições sobre LÍDER nos dicionários, como o indivíduo “que 

chefia”, “que comanda” ou “que orienta” em qualquer tipo de ação, empresa ou

linha de idéias. Mas o que nós, mulheres chamadas por Deus para servi-lo na 

liderança do Trabalho Feminino/IPB, pensamos quando falamos ou ouvimos 

falar a palavra LÍDER? 

Não consigo não pensar em Jesus, quando penso em Liderança, JESUS é nosso 

maior exemplo maior, ele foi e continua sendo assim. Quando as pessoas se 

aproximavam dele, não saiam da mesma forma. O estar com Jesus e segui-lo de 

perto ou mesmo só o tocá-lo por trás, como A MULHER DO FLUXO DE SANGUE, 

é suficiente para transformar a vida da pessoa por inteiro.

E pensando na Liderança de Jesus, algumas perguntas surgem em nossa mente:

Como ser igual a Jesus? Como liderar do jeito que Jesus liderou? Quem eram os 
escolhidos por Jesus para caminharem com ele? PEDRO, Tiago, João... JUDAS... 
Onde lideramos, existe algo em comum com as pessoas que andavam com 
Jesus?  Como lidaríamos com situações que Ele vivenciou com seus discípulos? 
Reagimos da mesma forma que Ele reagiu diante de uma traição? 

Jesus era puro amor - Ele soube como Liderar e lidar com as diferenças, 
tratando a todos com muito amor. Conosco também é assim, nem todos 
pensam igual a nós.  Em Jesus encontramos as qualidades que todo líder 
precisa. O líder não que faz tudo sozinho, apenas se destaca no meio do grupo 
por possuir uma capacidade inata de fazer com que as pessoas o sigam, com 
Jesus era assim. O seu principal instrumento para fazer com que os liderados 
trabalhassem era sua capacidade de motivação, Jesus era a própria motivação. 
O líder influencia pessoas, a mensagem de Jesus não só influenciava e 
transformava a vida das pessoas.

Liderando como Jesus liderou seguindo seus passos em: AMOR, HUMILDADE,  
FIDELIDADE, CORAGEM, PERSEVERANÇA, DEDICAÇÃO e COMPROMISSO.



Deus procura por pessoas que se coloquem na brecha, a oração nos coloca 
nesta posição, e nos leva a estarmos em posição de vigilância para que sua OBRA 

seja realizada.  “Busquei entre eles um homem que...  se colocasse na brecha 
perante mim, a favor desta terra...” (Ez. 22:30)

JESUS, o maior líder de todos os tempos.

Ele sabia quem Ele era - Jesus sabia exatamente quem era. Sabia que era 
perfeito Deus e perfeito homem. Repetidas vezes ele fala de Deus como seu Pai 
(Mt 11.25- 27; 16.17), demonstrando que tinha consciência da sua divindade. 
Mas ele nasceu e cresceu como um perfeito homem, o messias e “Filho do 
Homem” que reinaria para sempre. Como líderes, também precisamos saber 
quem somos e buscar mais intimidade com Deus, através de sua Palavra e da 
oração.

Ele tinha consciência de sua missão. - Jesus sabia perfeitamente por que veio 
ao mundo e enviado por Deus (Mc 1.38; 10.45; Lc 12.49,51). Ele sabia de cada 
fase do seu ministério aqui. Sabia a que veio, qual a sua missão (Jo 16.28; Jo 
4.34; 10.11; Lc 9.22). É muito importante que os líderes compreendam o 
chamado de Deus e qual é a natureza da sua missão. 

Ele preparou muito bem seus discípulos - Jesus sabia perfeitamente porque 
veio ao mundo e enviado por Deus (Mc 1.38; 10.45; Lc 12.49,51). Ele sabia de 
cada fase do seu ministério aqui. Sabia a que veio, qual a sua missão (Jo 16.28; 
Lc 19.10; Jo 4.34; 10.11; Lc 9.22). É muito imprescindível que, enquanto líderes, 
compreendamos o chamado de Deus e qual é a natureza da nossa missão. 

Ele teve uma vida de oração  - A oração teve um lugar de destaque no ministério de 
Jesus. Ele não precisava orar, Ele era o próprio Deus entre nós, mas em seu ministério 
Jesus sempre nos deu exemplo de constante busca do Pai em oração. Ele não orava 
buscando seus próprios interesses, antes se submetia a vontade de Deus. (Mt 26.36-
39,53). Não é possível pensarmos em um líder cristão que não seja uma pessoa de 
oração.  Em João 17 temos um dos exemplos do zelo que Jesus teve com a oração. 

Devemos nos colocar à disposição de Deus, que nos chamou como o vaso para ser 
moldado pelo oleiro:

 Somos obra em suas mãos
 Podemos ser quebrados
 Deus pode nos refazer

Lideremos como Jesus Liderou demonstrando sempre:
 GRATIDÃO – Graças a Deus, pois ele em Cristo nos conduz em triunfo. (2 Co 

2:14)



 FÉ - Sem ela é impossível agradar a Deus. (Hebreus 11 – um capítulo inteiro 
sobre a fé) 

 SUBMISSÃO – Sl 37:5 - Entrega total de nossas vidas. 

Temos em Jesus O MODELO de liderança e, através de seu exemplo, nós chegaremos a
uma liderança que está imbuída de autoridade sim, mas de serviço também. Com Ele 
aprendemos a liderar com amor e sinceridade, com firmeza e sensibilidade, disciplina e
coragem, fidelidade e submissão. É liderar com coração amoroso e formar nova 
liderança pelo ensino, exemplo e serviço. É trabalhar incansavelmente anunciando o 
evangelho, orando sem cessar e sempre dependendo de Deus em tudo. 
Portanto, queridas irmãs, ao estudarmos sobre o ministério de Jesus somos desafiadas 
a sermos como Cristo, liderando como Ele liderou. Que Deus nos abençoe!
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