


ESPECIAL 
CNSAFs
Amar e Servir



Liderança na visão de 
JESUS

Mt 23.10-11



O QUE A BÍBLIA ENSINA SOBRE

LIDERANÇA



LIDERANÇA SEGUNDO A BÍBLIA

“Servir uns aos outros, conforme o dom que recebeu,
como bons despenseiros da multiforme graça de Deus”.
1Pe 4.10

•Liderança é servir, não ser servido

•Ser líder é ser servo

•Ser grande é ser pequeno

•Ser exaltado é humilhar-se



O QUE JESUS DISSE SOBRE LIDERANÇA

“Não é assim entre vós; pelo contrário, quem quiser
tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva”;
Mt 20.26

LIDERANÇA é responsabilidade e sacrifício



TODO LÍDER ESTÁ SUJEITO A UM 
LÍDER MAIOR 

“contudo, assim procedo para que o mundo
saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai
me ordenou” Jo 14.31



JESUS TAMBÉM LIDEROU PELO 
EXEMPLO

“Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei

os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos

outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que,

como eu vos fiz, façais vós também”

Jo 13.14-15



CARACTERÍSTICAS DA LIDERANÇA 
DE JESUS

“Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de
orar, e passou a noite orando a Deus. E, quando
amanheceu, chamou a si os seus discípulos e
escolheu doze entre eles, aos quais deu também o
nome de apóstolos”

Lc 6:12-15:



•Jesus orava antes de tomar decisão

•Jesus conhecia bem os seus liderados 

•Jesus exercia influência nos seus 
discípulos

•Jesus liderava pelo exemplo



ESTILO DE LIDERANÇA DE JESUS

LÍDER SERVIDOR

“Pois o próprio Filho do Homem não veio 
para ser servido, mas para servir e dar a 
sua vida em regaste por muitos” Mc 10.45



QUE TIPO DE LÍDERES TEM NA BÍBLIA

Líderes políticos 

Líderes de guerra 

Líderes administrativos

Líderes espirituais 

Líderes de família



COMPETÊNCIAS DO GRANDE 
LÍDER JESUS

•Reunia seus liderados em torno dos objetivos

•Foi mestre no ensino

•Foi habilidoso no treinamento dos seus discípulos

•Era estratégico na delegação de tarefas para que 
executassem os objetivos e metas do seu ministério



ONDE A MULHER PRESBITERIANA 

EXERCE SUA LIDERANÇA



SAF: LIDERANÇA FEMININA NA IPB



TODO LÍDER TEM UMA MISSÃO



TODO LÍDER TEM UM OBJETIVO



ESTRATÉGIAS  PARA UMA BOA 
LIDERANÇA

• PLANEJAMENTO

• DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS E TREINAMENTOS

• REGISTROS E RELATÓRIOS 

• TRABALHO EM EQUIPE

• AVALIAÇÃO



O QUE A  SAF REALIZA  ATRAVÉS DAS SÓCIAS

•Reunião de oração

•Departamental

•Plenária

•Visitas e Assistência Social 

•Evangelização e Missões 

•Trabalhos diversos (individual e coletivo)

•Congressos



PERFIL DA LÍDER DA SAF

• CONSCIENTE de que é SERVA

• INTERCESSORA 

• SINCERA

• FORTE e CORAJOSA

• FIRME

• PERSEVERANTE

• VISIONÁRIA

• FIEL a DEUS e a sua PALAVRA

• RECONHECEDORA de que a Glória é de Deus



A palavra LIDERANÇA

significa, a arte de comandar

pessoas ou guiá-las.

A líder cristã tem a FUNÇÃO de

unir as irmãs do grupo, porque

juntas e unidas, o grupo atingirá

boas conquistas.



COMO ESTÁ A SUA LIDERANÇA?



COMPETÊNCIAS DA LÍDER DA SAF

• Liderar a SAF na dependência  de  Jesus de forma 
coesa

• Ter iniciativa, planejar junto com a Diretoria 

• Ter firmeza em sua liderança e presidir

•Orar por suas lideradas e incentivá-las à oração

•Acompanhar as atividades da SAF e representá-la

• Prestar contas do trabalho realizado por meio de 
relatórios

• Ser fiel a Deus e a sua Palavra



EXERCER A LIDERANÇA CRISTÃ

• RESPONSABILIDADE

• PREPARO ESPIRITUAL

• VIDA DEVOCIONAL



LIDERANÇA CRISTÃ

É influenciar pessoas, e envolvê-las em um
planejamento que privilegie sua participação de
acordo com as suas individualidades, seus
talentos e dons recebidos do Espírito Santo.



POSTURA DA LÍDER QUE PRESIDE

Tomar as rédeas e liderar



CONCLUSÃO

A LIDERANÇA NA VISÃO DE JESUS REQUER

•Conhecer e obedecer  a Deus 

•Conhecer bem os seus liderados

•Fazer suas tarefas, acompanhado os membros da sua 
equipe

•Exercer influência em seus liderados



“Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo 

vos chamou à sua eterna glória, depois de 

terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos 

há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e 

fundamentar” 

1Pe 5.10  



A LIDERANÇA  FEMININA, NA VISÃO DE 
JESUS REQUER QUE

Sejamos 

Verdadeiras auxiliadoras      

Irrepreensíveis na conduta 

Incansáveis na luta

Firmes na fé

Vitoriosas por Cristo Jesus       



SÊ TU UMA BÊNÇÃO



ORAI SEM CESSAR
1Ts 5.17



REFERÊNCIAS: 

• Bíblia de Estudo da Mulher

• Guia do Trabalho das Sociedades Internas da IPB

• Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa 

• O perfil de um líder cristão exemplar – Hernandes Dias Lopes

• SAF em Revista –Liderança um dom de Deus –
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