
Jeremias 33.1-3 

1 E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, 
estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: 

 
2 Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, 

para o estabelecer; o Senhor é o seu nome. 
 

3 Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas 
grandes e ocultas, que não sabes. 

 

No domingo passado começamos a ministrar sobre Liderança 
Espiritual.  

Destacamos algumas pessoas na Bíblia, que seriam improváveis, 
porém, após Deus chama-los e trabalhar em suas vidas, tornaram-
se portadores de boas novas e presenciaram grandes milagres.  

Liderança espiritual é:  

1º Obtemos o conhecimento de onde Deus quer que as pessoas 

estejam  

2º então, tomamos a iniciativa de utilizar os métodos de Deus para 
levá-las até lá, sempre confiando no poder de Deus.  

Para que um líder cristão obtenha a resposta de onde Deus quer 
que as pessoas estejam, esse líder precisa viver em uma condição 
espiritual e ter um estilo de vida que manifeste a glória de Deus e 
honre o Seu nome.  

Isso porque, o objetivo da liderança espiritual é que as pessoas 
conheçam a Deus e O glorifiquem em tudo o que fazem.  

O grande propósito da Liderança espiritual não tem tanto em vista 
direcionar as pessoas, e sim transformá-las.  

Se formos o tipo de líderes que devemos ser, precisamos ter em 
vista o desenvolvimento de pessoas mais do que a determinação de 
planos.  



Podemos até conseguir que as pessoas façam o que planejamos, 
mas se elas não mudarem em seus corações, então, não 
conseguimos liderá-las espiritualmente. E não as levaremos para 
onde Deus quer que elas estejam. 

Hoje vamos começar a falar sobre as características que uma 
pessoa deve ter para ser um(a) líder espiritual que tenha sucesso 
tanto na qualidade de seu trabalho, quanto no número de pessoas 
que o(a) seguem. 

Para formar liderança espiritual bíblica, Deus trabalha em duas 
esferas, no nosso interior e no nosso exterior. 

O trabalho de Deus no interior da liderança espiritual é aquela 
sequência de eventos que deve ocorrer na alma humana, a fim de 
que ocorra quebrantamento, humildade, valorização dos irmãos, 
dependência, etc. Rm 5.3,4 - E não somente isso, mas também 
gloriemo-nos nas tribulações; sabendo que a tribulação 
produz a perseverança,4 e a perseverança a experiência, e a 
experiência a esperança; 
 
Esses eventos são extremamente necessários. São experiências 
pelas quais todos os cristãos devem passar em certa medida, e 
quando são vivenciadas com grande fervor e profunda convicção, 
frequentemente conduzem o cristão à liderança espiritual.  

 

Liderança Espiritual II 

Características de um líder que tem o seu interior 
trabalhado por Deus 

 

1. SEU ALVO É QUE SOMENTE DEUS SEJA GLORIFICADO 

O objetivo supremo de toda liderança espiritual é que outras 
pessoas venham a glorificar a Deus, isto é, que possam sentir, 
pensar e agir de acordo com o verdadeiro caráter de Deus. De 
acordo com Mateus 5:14-16 que diz Vós sois a luz do mundo. 
Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. 



E, também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo 
de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e 
assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a 
vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas 
obras e glorifiquem ao vosso Pai, que está nos céus."  
 
Esse texto mostra que há uma atitude e um estilo de vida que é tão 
diferenciado, que quando colocamos em prática no meio da 
humanidade caída, causa impacto e torna evidente que há um Deus 
e que Ele é um Pai celestial gloriosamente digno de confiança.  
 
Quando a realidade das promessas de Deus alcança os nossos 
corações, já não cedemos mais à ganância, nem ao medo ou à 
vanglória. Rm 8.28 diz E sabemos que todas as coisas 
concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles 
que são chamados segundo o seu propósito. 
 
Quando entendemos e nos apropriamos que Ele promete cuidar de 
nós e de fazer tudo cooperar para o nosso bem, então, 
manifestamos um contentamento e um amor e uma liberdade para 
outras pessoas, de tal maneira, que elas têm que admitir que 
aquele que nos dá essa esperança e essa liberdade é alguém real e 
glorioso. 
 
Então, já não somos nós quem interessa e sim aquele a quem 
servimos Jo 4.41,42 E muitos mais creram por causa da 
palavra dele; 42 e diziam à mulher: Já não é pela tua palavra 
que nós cremos; pois agora nós mesmos temos ouvido e 
sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. 
 

João 3.26-30 E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, 
aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado 
testemunho, eis que está batizando, e todos vão ter com ele. 
27Respondeu João: O homem não pode receber coisa 
alguma, se não lhe for dada do céu. 28 Vós mesmos me sois 
testemunhas de que eu disse: Não sou o Cristo, mas sou 
enviado adiante dele. 29 Aquele que tem a noiva é o noivo; 
mas o amigo do noivo, que está presente e o ouve, regozija-se 
muito com a voz do noivo. Assim, pois, este meu gozo está 
completo. 30 É necessário que ele cresça e que eu diminua. 

 



2. É ALGUÉM QUE AMA TANTO OS AMIGOS QUANTO OS 

INIMIGOS, PELA CONFIANÇA EM DEUS E ESPERANÇA EM 

SUAS PROMESSAS 

Mas como alcançamos um amor que é forte o suficiente para 
abençoar e orar pelos inimigos?  

A resposta oferecida na Escritura é que confiar em Deus e esperar 

em Suas promessas conduz ao amor. Gálatas 5:6 diz, "Porque em 
Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão têm efeito 
algum, mas sim a fé que atua pelo amor." Isto é, quando temos 
fé inabalável na bondade de Deus, tal fé inevitavelmente atua em 
amor.  

Colossenses 1:4,5 diz, "pois temos ouvido falar da fé que vocês 
têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa 
da esperança que lhes está reservada nos céus." Em outras 
palavras, quando nossa esperança é forte, somos libertados dos 
medos e cuidados que impedem o exercício livre do amor.  

Portanto, um líder espiritual deve ser uma pessoa que tem forte 
confiança na soberana bondade de Deus, ao ponto de crer que Ele 
é poderoso para fazer tudo cooperar para o seu bem.  

Do contrário, ele irá inevitavelmente cair na armadilha de manipular 
circunstâncias e explorar pessoas a fim de garantir para si mesmo 
um futuro feliz, do qual ele não está certo que Deus proverá. 

3. MEDITA E ORA SOBRE A PALAVRA 

Mas como nós pecadores podemos ter esse tipo de confiança em 
Deus?  

Romanos 10:17 diz, "A fé vem por ouvir, e o ouvir da palavra de 
Cristo."  

Salmos 119:18 diz, "Abre os meus olhos para que eu veja as 
maravilhas da tua lei."  

Esses dois textos juntos nos mostram que a fé em Deus é 
alicerçada na Palavra.  



Quando ouvimos a Palavra de Deus, especialmente a pregação de 
Cristo, em quem todas as promessas de Deus têm seu 'sim', somos 
constrangidos a confiar nEle.  

Mas isso não ocorre automaticamente. Precisamos orar para que 
nossos olhos sejam abertos ao verdadeiro significado da Palavra de 
Deus na Escritura.  

Então, o líder espiritual deve ser uma pessoa que medita na Palavra 
de Deus e que ora por iluminação espiritual. Do contrário, sua fé se 
enfraquecerá e seu amor se extinguirá e ninguém será levado a 
glorificar a Deus por causa dele. 

A implicação disso é que, a fim de liderar, você precisa estar à 
frente das pessoas, no estudo da Bíblia e em oração.  Dificilmente 
haverá sucesso na liderança espiritual sem períodos de oração e 
meditação nas Escrituras.  

Líderes espirituais devem primeiro se encontrar com Deus antes de 
encontrarem qualquer outra pessoa.  

Líderes espirituais sempre têm uma agenda de esboços e ideias, 
conforme leem a Palavra e oram.  

Líderes espirituais sempre leem livros a respeito da Bíblia e a 
respeito de oração. 

4. ELE RECONHECE SUAS FRAQUEZAS E QUE DEPENDE 

INTEIRAMENTE DE DEUS 

Mas finalmente, precisamos perguntar como uma pessoa se torna 
disposta a gastar tempo com a Palavra de Deus, a orar e estar 
aberta para ela?  

A resposta parece ser que precisamos reconhecer nossas 
fraquezas. Toda verdadeira liderança espiritual tem suas raízes no 
desespero.  

Jesus disse a respeito do seu próprio ministério, "Não são os que 
têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Pois 
eu não vim chamar justos, mas pecadores." Isso significa que o 



início da liderança espiritual deve estar no reconhecimento de que 
somos os doentes e que precisamos de um médico.  

Uma vez que somos humilhados a este ponto, estaremos abertos à 
leitura das prescrições do médico na Palavra.  

E conforme lemos as maravilhosas promessas que estão lá, para 
nós que confiamos no médico, nossa fé se tornará forte e nossa 
esperança se tornará sólida.  

E quando nossa fé é forte e nossa esperança é sólida, todas as 
barreiras ao amor, como ganância, medo, vanglória... serão 
varridas.  

Quando nos tornamos o tipo de pessoa que pode arriscar sua vida, 
mesmo por nossos inimigos, e que não guarda rancor e que investe 
suas energias em fazer o bem aos outros em vez de buscar o 
próprio engrandecimento, então as pessoas verão, crerão e darão 
glória ao nosso Pai nos céus. 

Conclusão 

Essas 4 características de liderança espiritual devem ser desejadas 
por todos os cristãos: 

1. Servir de modo que somente Deus receba toda a glória 
2. Amar tanto os amigos como os inimigos, porque confia nas 

promessas de Deus 
3. Meditar e orar sobre a Palavra, diariamente 
4. Reconhecer suas fraquezas e sua dependência completa de 

Deus  

Mas elas são obtidas através de lutas, provações, muitas vezes 
tribulações.  

Eu desafio você hoje, a entregar-se nas mãos do Senhor e pedir a 
Ele que trabalhe no seu interior para que essas características 
frutifiquem em sua vida. 
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