
Hoje, estamos concluindo mais um tema proposto para nossa 
aprendizagem, durante este 1º Ano, do nosso 4º Siclo ministerial: 
Liderança Espiritual. 
 
Nesse mês de novembro aprendemos sobre: 

1. Líderes improváveis 
2. 4 Características dos líderes que deixam Deus trabalhar em 

seu interior 
3. O maior líder da história humana: Jesus Cristo! 

 
Aprendemos que, para fazermos a obra de Deus com alegria e de 
maneira frutífera, temos que conhecer quem é o nosso Deus, qual a 
extensão do seu domínio e temos que nos dispor a viver submissos 
à Sua vontade 
 
Hoje, no último domingo do ano de 2019, quando vamos celebrar a 
Ceia do Senhor, quero concluir esta série sobre Liderança 
Espiritual, com o tema: 
 
 

O Líder Servo 
 
 

João 13.1-15 
 

1 Antes da festa da páscoa, sabendo Jesus que era chegada a 
sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os 
seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. 
 
2 Enquanto ceavam, tendo já o Diabo posto no coração de Judas, 
filho de Simão Iscariotes, que o traísse, 
 
3 Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que 
viera de Deus e para Deus voltava, 
 
4 levantou-se da ceia, tirou o manto e, tomando uma toalha, 
cingiu-se. 
 
5 Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos 
discípulos, e a enxugar-lhos com a toalha com que estava 
cingido. 
 
6 Chegou, pois, a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, lavas-me 
os pés a mim? 
 
7 Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, tu não o sabes agora; 
mas depois o entenderás. 
 



8 Tornou-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Replicou-lhe 
Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. 
 
9 Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não somente os meus pés, 
mas também as mãos e a cabeça. 
 
10 Respondeu-lhe Jesus: Aquele que se banhou não necessita 
de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo; e vós estais 
limpos, mas não todos. 
 
11 Pois ele sabia quem o estava traindo; por isso disse: Nem 
todos estais limpos. 
 
12 Ora, depois de lhes ter lavado os pés, tomou o manto, tornou 
a reclinar-se à mesa e perguntou-lhes: Entendeis o que vos tenho 
feito? 
 
13 Vós me chamais Mestre e Senhor; e dizeis bem, porque eu o 
sou. 
 
14 Ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós 
deveis lavar os pés uns aos outros. 
 
15 Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais 
vós também. 

 
Nesta passagem bíblica, o nosso Senhor ensina aos seus 
discípulos, que a principal missão de um líder espiritual é servir o 

rebanho de Deus, a Igreja. 
 
Podemos aprender algumas características do líder servo:  
 
1. Ama as ovelhas do Pai, até o fim “1... e havendo amado os 

seus que estavam no mundo, amou-os até o fim”. 

 
Jesus, em momento algum, recuou do seu propósito de ir ao 
Calvário para morrer em nosso lugar. “...que não seja a minha 
vontade, mas a tua”. 
 
Do mesmo modo, quem exerce liderança espiritual não deve jamais 
recuar e abandonar seu ministério, por causa de problemas 
pessoais (financeiro, familiar, etc...) 
 
 
2. Sabe que foi chamado por Deus e que para Deus voltará  
“3 Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que 
viera de Deus e para Deus voltava, 4 levantou-se da ceia, tirou o 
manto e, tomando uma toalha, cingiu-se.” 

 



Por mais incompreensível que seja aos olhos humanos o ato de 
servir a outros sem esperar nada em troca, o líder servo sabe quem 
é, a que veio e para onde irá eternamente. Não tem problema de 
identidade ou baixa autoestima. 
  
 
3. Entende que servir ao irmão é reconhecê-lo como alguém 
maior “5...deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos 

discípulos e a enxugar-lhos com a toalha com que estava cingido.” 

 
O líder servo, serve aos outros para mostrar-lhes como o amor de 
Deus é: sem acepção de cor, raça, condição social, condição 
econômica.  
 
Deus ama a todos e está pronto para abençoar a todos que aceitam 
seu Filho Jesus como Senhor e Salvador!  

 
 
4. Age somente, conforme o exemplo do Mestre Jesus  
“14 Ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós 
deveis lavar os pés uns aos outros. 15 Porque eu vos dei exemplo, 
para que, como eu vos fiz, façais vós também.” 
 
Hoje, há muitos exemplos clamando por seguidores, porém, só Ele é 
digno de ser seguido de todo o coração, com inteireza de alma, com 
alegria e esperança. 
 
Somente os ensinamentos de Cristo, que estão nas Escrituras 
sagradas, são dignos e confiáveis, para serem estudados, aprendidos e 
praticados. 
 
Volto a dizer: O que passar de Jesus Cristo, não serve para a Igreja!  
 
 
Conclusão 
 
Vamos celebrar esta Ceia do Senhor dispostos a:  
 

1. Renovar e reafirmar nossa aliança com Deus, declarando a Ele 
que não deixaremos de segui-lo, custe-nos o que custar. 
 

2. Renovar e reafirmar a aliança entre nós, como irmãos em Cristo, 
declarando que vamos permanecer unidos em amor, perdoando, 
ajudando, consolando e orando uns pelos outros. 


