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APRESENTAÇÃO 

O modelo de Deus é multigeracional. De geração em geração, temos visto e 

experimentado de Sua glória, ainda que no corpo de Cristo tenhamos que 

enfrentar, às vezes com dificuldades, a questão da continuidade, fazendo com que 

uma lacuna na liderança se estabeleça, não permitindo que haja uma ponte entre 

as gerações. 

 

A Global Advance tem sido instrumento para equipar líderes ao redor do 

mundo para o cumprimento da Grande Comissão. 

Há muitos anos iniciamos uma pesquisa com nossos parceiros ao redor do 

mundo. Questionamos quais eram os principais desafios que eles percebiam em 

suas vidas e também na Igreja. Líderes de todos os continentes apontaram que o 

engajamento e o desenvolvimento de uma nova geração de lideres era um dos 

seus maiores desafios. 

 

Essas informações nos conduziram a uma postura mais intencional para 

engajar e desenvolver essa nova geração. A partir disso, decidimos entendê–los 

melhor e os convidamos para participar conosco daquilo que estávamos 

aprendendo e recebendo daqueles que nos lideravam. E todos então estavam 

juntos, velhos e novos, recebendo e participando do Espírito Santo. 

 

A Global Advance acredita que Deus equipou de forma especial esta nova 

geração com dons, talentos e habilidades que a sociedade em todo o mundo 

precisa. Nós queremos empoderar esta nova geração, de modo que ela cumpra 

com a grande comissão e fortaleça a Igreja ao redor do planeta e influencie em 

todos os âmbitos da sociedade das culturas com o evangelho; queremos fazer isso 

de uma forma multigeracional. 
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Eu estou muito animado com a iniciativa NextGen da Global Advance. 

Estamos comprometidos em investir em novos líderes, bem como ajudar aqueles 

que já estão em posição de liderança para que possam ampliar sua área de 

influência.  

Esta é o primeiro material de engajamento da Próxima Geração de líderes da 

Global Advance e que Deus possa te abençoar com essa leitura. 

Junte-se a nós para que as próximas gerações conheçam Cristo e possam 

impactar o mundo! 

 

Jonathan Shibley 

 

Presidente da Global Advance 
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INTRODUÇÃO 

 

“Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo 

de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a 

sua maravilhosa luz.” 1 Pedro 2:9. 

 

Nunca antes se ouviu um clamor por esperança e pela verdade em todos os 

lugares da Terra, como temos ouvido em nossos dias. Raramente houve uma 

geração que enfrentou em seus dias tanta ignorância espiritual e ao mesmo 

tempo uma gama de complexidades na vida social como a geração de jovens que 

vivem em nossos lares, freqüentando as universidades e escolas, entrando para o 

mercado de trabalho e freqüentando os cultos na igreja. A maioria tem recursos e 

acesso à tecnologia e às redes sociais e isso os está tornando incapazes de 

desenvolver relacionamentos profundos. Isso tem gerado uma carência de uma 

liderança intencional que desenvolva estratégias nas igrejas, ambientes 

educacionais, nas corporações. Eles precisam de ajuda para compreender seu 

chamado de fazer discípulos e serem de fato embaixadores de Cristo na sua esfera 

de influência. 

 

Ainda que isso possa parecer desencorajador, temos uma promessa que o 

evangelho será pregado em todo o mundo antes que Cristo venha buscar a Sua 

Igreja. Multidões de todas as nações, línguas e povos terão a oportunidade de 

ouvir e responder ao evangelho antes que o Senhor venha para a colheita final. 

O plano de Deus para a redenção é levantar líderes comprometidos com a 

Grande Comissão em cada geração para continuar com a Sua missão na Terra. A 

Global Advance acredita que esses líderes devem estar vinculados e supridos por 

líderes espirituais maduros e por igrejas que irão prepará-los para servir na sua 

comunidade e às nações. 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1pe/2/9+
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Crendo que Deus está formando uma nova geração de líderes espirituais, 

como instrumento para expressar Sua Glória e refletir a luz do evangelho para 

um mundo em trevas, a Global Advance iniciou em 2016 o que chamamos de 

“LÍDERES PARA UMA NOVA GERAÇÃO”. Antes de desenvolvermos os materiais 

de formação, conferências e treinamentos, criamos uma pesquisa para identificar 

as necessidades de líderes entre 18 e 35 anos. Traduzimos as questões para 

muitos idiomas e enviamos para nossos parceiros ao redor do mundo por um 

período de seis meses. O retorno dessas informações nos apontaram um caminho 

de como responder de forma inteligente cada uma das necessidades apontadas. 

 

As perguntas formuladas foram baseadas em quatro áreas que acreditamos 

ser de maior impacto para líderes da nova geração. A primeira área esta 

relacionada a lacuna existente na liderança espiritual da Igreja em todo o mundo. 

A segunda está relacionada a área da criatividade, espírito empreendedor e o 

espaço para que os jovens expressem suas idéias inovadoras. A terceira analisa 

como que a igreja percebe quão diferentes são as maneiras que a nova geração 

desenvolve sua liderança nas congregações e comunidades. A quarta envolve os 

parâmetros de comunicação e proclamação do evangelho na comunidade, sua 

clareza e a postura pessoal do caráter cristão nessa comunicação. 

 

Em resposta ao que foi aprendido a partir desse estudo, a Global Advance me 

indicou para criar uma pesquisa para que a partir disso líderes fossem 

estabelecidos através de uma rede global. Nós cremos e temos a esperança que 

este recurso para desenvolvimento e formação de liderança possa encorajar e 

equipar líderes de linha de linha de frente e igrejas que sejam relevantes em suas 

localidades em todos os lugares do mundo, para nutrir e empoderar uma nova 

geração de líderes espirituais. 

 

O rei Davi entendeu que uma nova geração de líderes espirituais teria que ser 

levantada de acordo com o propósito de Deus, para que ele se cumpra. Davi pediu 

ao Senhor que não o deixasse morrer antes que ensinasse na totalidade tudo que 

havia aprendido e experimentado à uma nova geração. Havia um desejo no seu 
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coração, ser um bom mordomo da liderança espiritual confiada a ele. Havia 

um desejo em seu coração, ver outros experimentando o que ele tinha vivido 

através de sua experiência e jornada espiritual – uma profunda, permanente e 

intima relação com Deus. “Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me 

abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos, e do 

teu poder às futuras gerações.” Salmos 71:18. 

 

“...contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e 

as maravilhas que fez.” Salmos 78:4. 

 

Quando paramos para meditar e refletir nesse texto das escrituras, é muito 

claro que não era apenas uma responsabilidade de Davi e sua geração. Isto é um 

chamado para ser compartilhado por líderes de todos os tempos, épocas e 

gerações. Nós somos responsáveis em investir em numa nova geração de líderes 

espirituais. Nossa tarefa é garantir que eles conheçam o poder, a majestade e a 

glória do Senhor e possam experimentar um relacionamento com Deus de tal 

forma que possam chamá-lo como Davi o fazia “meu Deus”. 

 

Como as igrejas e os líderes tem preparado e direcionado a nova geração para 

o cumprimento da grande comissão? Como estabelecer ministérios como a Global 

Advance, que se propõe a estar lado a lado como esses líderes e colaborar com 

seus encargos e ministérios? Esperamos que essa pesquisa possa responder 

essas perguntas e que o Espírito Santo possa usar esses princípios de 

desenvolvimento de liderança para ampliar a visão de Deus em seu coração e 

colocar ferramentas em suas mãos para despertar os líderes da nova geração. 

 

Nós não iremos apresentar um modelo de desenvolvimento de líderes, porque 

os modelos nem sempre se adaptam as diferentes culturas e contextos, eles 

podem ser substituídos a qualquer momento ou até mesmo inutilizados. Por 

essas razões nós pretendemos apresentar princípios bíblicos e práticos que 

possam engajar, fortalecer e empoderar uma nova geração de líderes, crendo que 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/71/18+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/78/4+
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esses princípios estão acima e transcendem quaisquer culturas e que por isso 

podem ser aplicados em todo e qualquer contexto. 

Sete princípios serão apresentados nesse livro, não é uma lista interminável e 

cansativa, mas focada em princípios que acreditamos que serão práticos e úteis 

para te ajudar a ser um formador e mentor de líderes da nova geração. Cada 

princípio será introduzido por um texto bíblico para estabelecer uma base ou a 

ilustração do princípio, para isso usaremos a Nova Versão Internacional (NVI). 

 

Na maioria dos casos usaremos o exemplo de Jesus, pois todos os princípios 

foram aplicados por Ele, na formação de liderança dos seus discípulos. Para te 

auxiliar no aprendizado e na reflexão dos assuntos, incluímos questões e 

pensamentos de jovens dos lugares que nos ajudaram com as informações de 

nossa pesquisa. No final de cada capítulo, propomos algumas questões, para uma 

reflexão pessoal, uma curta oração e uma tabela para apontamentos de tomadas 

de decisão. Use estes elementos como preparação para sua estratégia de 

desenvolvimento pessoal. 

Deus te abençoe nessa jornada... 

 

Keith R West, MAGL 
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PESQUISA DE AVALIAÇÃO – GLOBAL 2016 
 
Antes de iniciarmos os sete princípios de desenvolvimento de uma nova 

geração de líderes, queremos compartilhar algumas informações que se 

destacaram, na pesquisa de Avaliação que a Global Advance desenvolveu em 

2016. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS DA PESQUISA 

 

A Global Advance traduziu o questionário da pesquisa para nove idiomas e 

disponibilizou em seu website, por um período de cinco meses. Nesse tempo 

foram 438 respostas de 24 países, representando as seguintes regiões do planeta: 

Américas do Norte, Central, do Sul e Caribe, Leste europeu, Ásia, África e 

Austrália. 

 

Também realizamos avaliações de forma presencial, em conferências da 

Global Advance NextGen (nome da conferência para desenvolvimento de líderes 

para nova geração), na América do Norte, Equador, Panamá, Chile, Sudão do Sul, 

Camarões, Vietnã, China e Nepal. O maior número de respostas nesses eventos 

foi no Equador. 

 

Os Estados Unidos da América obtiveram maior representatividade nas 

respostas com 91 repostas, Equador com 75, Sudão do Sul com 43 e o Haiti com 

31 respostas, as mulheres responderam 6% a mais que os homens. Metade das 

respostas vieram de pessoas entre 18 e 25 anos e 24% entre 26 e 30 anos. 

 

CULTURA DE LIDERANÇA 

 

Quando questionado sobre a existência ou não de uma lacuna na cultura de 

formação liderança da igreja 48% concordaram com a existência dessa lacuna 

enquanto 19% não concordaram, os 33% restantes responderam de forma neutra. 
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Quando perguntado a jovens adultos a respeito de como que eles percebem 

seu crescimento na liderança, a resposta que obteve maior adesão (31%) foi: “me 

conhecer melhor para descobrir onde posso dar uma maior contribuição”. Esta foi a 

opção escolhida em maior parte por romenos e chineses. A segunda resposta com 

mais adesão (28%) foi: “ser mentoriado por alguém que possa me guiar”. Esta 

opção foi escolhida em maior parte por norte americanos e por vietnamitas. 

Encontramos 11% que escolheu: “medo de errar”, como seu maior desafio, sendo 

mais apontada por norte americanos e menos apontada por asiáticos e 

participantes do Leste europeu. 

 

Nós perguntamos quais seriam os recursos mais necessários para ajudar 

esses jovens líderes a superar seus desafios, e 49% respondeu da seguinte forma: 

”uma plataforma que ajude a estabelecer um entendimento entre os líderes e a 

nova geração”. A segunda resposta mais frequente foi: “um conjunto de 

ferramentas que possam me auxiliar a compreender quais são as oportunidades 

que sejam adequadas pra mim”, com 41% dos participantes. 

 

CRIATIVIDADE 

 

Quando perguntados se acreditam ou não na seguinte questão formulada 

sobre o ambiente criativo: “eu estou inserido em um ambiente de liberdade para 

expressar minha criatividade, minhas idéias inovadoras e novas formas de fazer 

as coisas?”  46% concordaram, em sua maioria pessoas de fala inglesa e 

romenos. 36% de pessoas da Rússia discordaram da afirmação, bem como um 

número baixo de pessoas de fala espanhola e observamos 19% de neutralidade. 

 

Perguntamos: “o que mais é mais estimulante para você?” as respostas 

apontaram que 365 preferem “criar algo novo e único”, 29% preferem consertar 

algo que não está funcionando, 19% preferem melhorar o que já está funcionando 

e 16% preferem gerenciar algo que já funcione de forma adequada. 
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Interessante que quando foi perguntado a respeito de qual o tipo de 

envolvimento em uma organização que os fariam se sentir encorajados ou em que 

teriam interesse em participar, 57% respondeu: “uma organização que tenha o 

desejo de estabelecer uma parceria comigo, para mudar ou criar uma cultura” e 

43% respondeu: “uma organização de múltiplas plataformas de relacionamento”. 

 

IGREJA DO FUTURO 

 

Em resposta à sentença: “A Igreja irá ter um olhar diferente na minha geração” 

61% concordaram, apenas 17% discordaram e 22% responderam com 

neutralidade. 

 

Quando perguntamos a respeito de como que suas igrejas ou organizações 

estão se conectando com a geração Millenials, 34% responderam que estão sendo 

desafiados a novas estratégias para alcançar essa geração, 27% apontaram que 

suas igrejas tem dificuldades de se conectar com essa geração e 21% afirmaram 

que seus líderes estão criando espaços de diálogos entre líderes e millenials para 

juntos descobrirem formas de engajamento. 

 

Nós pedimos que alguns participantes descrevessem a igreja ideal para 

engajar essa nova geração, os millenials. Foi consenso que a igreja ideal deve ter 

uma ênfase na comunidade e nas suas várias formas de relacionamento, um 

ambiente diversificado, uma igreja mais visual e interativa, mais desafiadora, com 

mais empoderamento e qualificação, que tenha envolvimento em causas sociais e 

inserida em sua comunidade. 

 
O EVANGELHO 

 

Nós estávamos interessados em saber o quanto essa geração recebeu de 

formação cristã, então perguntamos: “Como você pode descrever seu 

relacionamento com o evangelho?” Encontramos 56% das pessoas que se 

consideravam com boa formação cristã e em condições de explicar o evangelho 



14 
 

NEXTGEN ENGAGEMENT 

para outros, enquanto 39% disseram ter um bom conhecimento do evangelho, 

mas dificuldades em explicar a outras pessoas. 

Quando nós perguntamos sobre qual conselho eles dariam aos líderes da 

igreja em suas comunidades a respeito do evangelho, 40% respondeu: “nos 

mostre o caminho! Seja um modelo em como ter um estilo de vida em nossa 

comunidade”. 24% respondeu: “abra as portas e nos deixe ir alcançar aqueles que 

ainda não foram alcançados, nos dê permissão para fazer o que for preciso”. 19% 

respondeu: “deixa queimar! Pregue e ensine com paixão!” E 17% disse: “deixe-nos 

falar, queremos comunicar o evangelho de uma forma que seja mais efetiva para 

alcançar os millenials!” 

 

Quando colocamos a questão: “o evangelho é sempre comunicado de forma 

clara e profunda em minha igreja?” 53% concordaram, 23% discordaram e 25% 

responderam com neutralidade. Os que mais discordaram foram pessoas de 

regiões do Vietnã, países muçulmanos do norte da África. 

 

CONCLUSÕES 

 

As conclusões que a Global Advance chegou sobre a geração Millenials, 

através desta pesquisa de avaliação: 

x Existe de fato uma lacuna de formação de liderança da Igreja como um 

todo. 

x Os valores mais estimados pelos líderes na nova geração são: 

autenticidade, inclusão, relacionamento, empoderamento e uma relação de 

mentoria. 

x Líderes da nova geração não tem espaço para expressar suas idéias 

criativas e as novas formas de desenvolver as coisas em seu ambiente atual. 

x Líderes da nova geração acreditam que seu maior desafio na liderança 

é ter o autoconhecimento aprimorado para que possam determinar onde 

estão. 
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x Líderes da nova geração precisam de uma plataforma que os ajude a 

serem entendidos, para que isso os ajude a se conectar com suas igrejas e 

promover o acesso a recursos de acompanhamento e avaliação. 

x Líderes da nova geração tem um desejo de ser aconselhados através de 

relacionamentos, por outros líderes mais experientes e anseiam que essa 

colaboração estimule sua criatividade. 

x Líderes da nova geração querem ter sua voz ouvida e sua criatividade 

posta à disposição para alcançar sua geração. 

x Líderes da nova geração querem ser parceiros das organizações para 

mudar e criar cultura, eles querem ser parte de uma mobilização 

internacional. 

x A igreja do futuro tem que ter seu foco no desenvolvimento da 

comunidade, ser mais desafiadora e viabilizadora, bem como mais visual e 

interativa. 

x Líderes da nova geração tem boa formação cristã e não tem 

dificuldades de comunicar o evangelho. 

x O evangelho está sendo pregado de forma clara e profunda nas igrejas 

dos que responderam a nossa pesquisa. 

x Líderes da nova geração estão interessados em conhecer mais sobre a 

Iniciativa Ester e sobre o Ministério voltado ao mercado de trabalho da 

Global Advance. 

 

UMA RESPOSTA 

 

Os sete capítulos que se seguem, são uma resposta àquilo que aprendemos 

em 2016. Primeiramente nos dirigimos às preocupações e necessidades dos 

líderes da nova geração e propomos uma plataforma para ajudar os líderes já 

estabelecidos a serem compreensivos, engajarem e preparam uma nova geração 

de líderes para o cumprimento da grande comissão. 
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Entenda que cada princípio é baseado na Palavra de Deus, peça ao Espírito 

Santo que traga ensino, convencimento, inspiração e poder para que você possa 

ser um líder inspirador para despertar uma nova geração de lideres. 

 

Saiba que a Global Advance está orando por você e por todos aqueles que 

estão debaixo de sua responsabilidade. Então mãos à obra e descubra onde 

plantar as sementes do despertar de uma nova geração de líderes. Esteja 

preparado para um novo tempo e creia que os resultados virão da parte do 

Senhor. 
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PRINCÍPIO Nº 1: LIDERANÇA INCLUSIVA 

 
“Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. 

Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão 

sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito 

naqueles dias, e eles profetizarão.” Atos 2:17 e 18. 

 

“Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão 

minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins 

da terra". Atos 1:8 

 

O que Lucas descreve no livro de Atos foi o cumprimento integral da 

promessa que Jesus havia feito aos seus discípulos dias antes de sua morte, e 

momentos antes de sua ascensão, sua promessa foi que não iria deixar seus 

discípulos órfãos, mas que enviaria outro Consolador, o Espírito Santo, como 

aquele que os capacitaria para serem suas testemunhas ao mundo. 

 

Os discípulos foram obedientes à direção de Jesus e permaneceram juntos 

em oração enquanto aguardavam o cumprimento da promessa do Senhor. Não 

muito depois de uns dias, Jesus os batizou com o Espírito Santo, no dia de 

Pentecostes, liberando sobre eles poder e autoridade, o que os levou a se 

tornarem conhecidos depois de um tempo como A Igreja de Jesus Cristo. 

 

É muito claro que o propósito de Jesus era que o evangelho fosse levado aos 

confins da Terra, através de embaixadores cheios do poder do Espírito Santo. Sua 

intenção era que o evangelho fosse pregado e que igrejas fossem estabelecidas em 

todas as nações, cidades e povos. Para que essa extraordinária missão seja 

concluída com êxito, líderes espirituais precisam se levantar em todos os lugares 

do mundo. Não era a intenção de Cristo que os líderes espirituais atuassem 

exclusivamente em um determinado grupo de pessoas, se fosse assim, Ele teria 

dito que derramaria Seu Espírito em apenas algumas pessoas. No entanto o 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/2/17,18+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/1/8+
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profeta Joel declarou bem como o Apóstolo Pedro confirmou isso mais tarde, que 

Jesus derramou o Espírito Santo em Sua Igreja para abençoar e salvar todas as 

nações. 

 

TODOS: “nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre TODOS.”  

 

No dia de pentecostes, quando todos estavam reunidos, o som de um vento 

impetuoso veio do céu e encheu a sala em que estavam. Então línguas de fogo 

que se separam e pousaram em “cada um deles”, e “todos foram” cheios do 

Espírito Santo. Lucas deixa registrado que “todos foram cheios do Espírito Santo, e 

começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falassem”. 

As Expressões “cada um deles” e “todos foram”, indica que nenhum deles ficou de 

fora ou excluído do derramar do Espírito. Quando Pedro cita o profeta Joel em 

seu sermão, logo em seguida, ele declara que o Espírito Santo se derramaria 

sobre “toda a carne.” 

 

Na descrição de Lucas, nós vemos que pelo menos 15 diferentes povos 

ouviram e viram o testemunho do poder do Espírito sobre os discípulos naquele 

dia. Possivelmente houvesse mais povos ali representados que ouviram o discurso 

de Pedro, uma vez que vinham pessoas de todas as partes do mundo para 

Jerusalém na época da festa de pentecostes. O lugar perfeito e a hora certa para o 

nascimento da Igreja e para que Deus manifestasse seu poder liberando o Seu 

Espírito Santo, sobre os Seu povo. 

 

Em muitos países, certos grupos de pessoas sofrem com a discriminação, 

exclusão e tem muitas vezes o acesso negado a determinados ambientes da 

sociedade. Porém no Reino de Deus isso é diferente! Quando Paulo escreve à 

Igreja de Éfeso, na Ásia menor, ele assegura aos cristãos: “Portanto, vocês já não 

são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da 

família de Deus.” Efésios 2:19. Aos colossenses ele diz: “Nessa nova vida já não há 

diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e 

livre, mas Cristo é tudo e está em todos.” Colossenses 3:11 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ef/2/19+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/cl/3/11+
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Sua igreja olha para as pessoas com diferenças? A ponto de discriminá-las 

por causa de seu estilo ou a tribo a que pertencem? Você precisa se questionar 

como líder espiritual se de fato está vivendo fundamentado em valores do Reino 

de Deus e refletindo seu amor pelas pessoas. 

 

É possível que Deus esteja te desafiando a sair de sua zona de conforto, para 

construir relacionamentos com outras igrejas e outras tribos e grupos de pessoas 

de sua comunidade, talvez Deus esteja te direcionando para ser intencional em 

identificar, engajar e formar lideres da Nova geração, que são de uma cultura 

diferente da que você está acostumado e que são diferentes da sua congregação. 

Nossa oração é que o Espírito Santo o capacite a ser um construtor de pontes na 

sua comunidade, atraindo “todos”, para a família de Deus. 

 
 

 
“MINHA IGREJA É JOVEM, SOMOS ENCORAJADOS A DESENVOLVER NOSSA 

CRIATIVIDADE NA MEDIDA EM QUE NOS MANTEMOS CONECTADOS COM A GERAÇÃO 
ANTERIOR” 

(HOMEM, IDADE: 18 – 25 anos, ROMÊNIA) 

 
 
FILHOS E FILHAS: “Nos últimos dias, vossos filhos e vossas filhas 

profetizarão” 

 

No período do Antigo Testamento, não havia muita atenção dada aos jovens 

na sociedade. Até mesmo os discípulos recriminaram as pessoas que trazias seus 

filhos até Jesus impedindo que Ele os abençoasse, acreditando que o Senhor 

tinha assuntos mais importantes para cuidar. Jesus declarou aos discípulos: 

“Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçam, pois deles é o Reino dos Céus.“ 

Mateus 19.14. Neste ponto aprendemos um princípio do Reino de Deus. Muitos 

que são marginalizados por padrões culturais serão considerados grandes no 

Reino dos Céus. O apóstolo Paulo foi intencional ao desenvolver a paternidade 

espiritual. A maneira como ele se dirige a Timóteo, expressa essa qualidade e esse 
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valor no relacionamento entre eles: “A Timóteo, meu verdadeiro filho já fé: graça, 

misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e Cristo Jesus nosso Senhor” 1 

Timóteo1.2. Paulo demonstra o mesmo por Tito, um jovem líder a quem ele 

considera “verdadeiro filho em nossa fé comum” Tito 1.4. 

 

Em Atos 21, Lucas escreve que Filipe, o evangelista, um dos sete, que haviam 

sido escolhidos em Jerusalém, tinha “quatro filhas virgens que profetizavam”. 

Deus concedeu a elas um ministério profético na cidade de Cesaréia e elas 

exerciam esse ministério ao lado de seu pai. 

 

De que maneira você tem cooperado intencionalmente com o trabalhar do 

Espírito Santo nos filhos e filhas em sua igreja ou até mesmo em outros 

ambientes, como o mercado de trabalho? O quanto você valoriza seu potencial de 

liderança e influência no Reino? As perspectivas e idéias que eles têm são 

importantes para você ou você simplesmente ignora suas opiniões? E se Deus 

está dando a eles uma voz profética em sua geração? O que você está fazendo 

para ampliar e fazer com que esta voz seja ouvida e amplie sua influência? Nós de 

fato cremos que Deus irá colocar sobre você um peso para serem mães e pais de 

um nova geração de líderes. 

 
 
 

“COMO EU SOU NOVO AQUI, MINHAS OPINIÕES CERTAMENTE NÃO INTERESSAM, 
ENTÃO EU NÃO COMPARTILHO COM NINGUÉM”. 

 
 
 
JOVENS E VELHOS: “vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos” 

 

Este dois grupos de pessoas tem sido marginalizados na sociedade 

globalizada.  

 

Enquanto em algumas culturas os mais velhos são reverenciados, em outras 

isso não acontece. Como pessoas de idade eles experimentaram uma mudança de 

influência social. Suas opiniões, experiência de vida e sabedoria, vão servindo 
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menos e menos para aqueles que estão atualmente nos lugares de 

influência e equivocadamente começam a acreditar que eles não têm mais nada 

com que contribuir e vão tirando o time de campo, levando sua sabedora e 

experiência junto. 

 

Os jovens também são marginalizados, especialmente quando o assunto é 

liderança e oportunidades para liderança. Frequentemente eles pensam que sua 

criatividade, suas ideias inovadoras são ignoradas e que ninguém os leva a sério. 

Eles se sentem menosprezados por líderes mais velhos e deixados de fora da 

cultura de liderança. Timóteo passou pela experiência de ter que liderar uma 

igreja com membros maduros que não o levavam muito a sério. Paulo sabiamente 

o instruiu nas seguintes palavras: “ninguém despreze a tua mocidade, mas torna-

te pessoalmente padrão para os crentes, na palavra, no procedimento, no amor, na 

fé e na pureza”1. Timóteo 4.12 

 

O Senhor se importa com todos no corpo de Cristo, por isso ele derramou o 

Seu Espírito sobre os jovens e os velhos. Uma liderança espiritual equilibrada 

escutará o que Deus está revelando pelo Espírito aos jovens e aos velhos. Deus 

está dando visões e sonhos para Sua igreja. 

 

Se importe com suas perspectivas e demostre a eles o devido respeito, seja 

um bom mordomo das verdades proféticas e revelações que Deus tem dado a eles, 

sabendo que você é responsável diante de Deus como líder espiritual. 

 

HOMENS E MULHERES: “Até sobre os servos, homens e mulheres, 

derramarei o meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão”. 

 

Quando Jesus Cristo veio, Ele estabeleceu os princípios e valores do Reino de 

Deus, que muitas vezes entrou em choque com a cultura existente. Ele disse que 

veio quebrar as correntes e libertar os cativos. Essas palavras não poderiam ser 

mais empolgantes e verdadeiramente libertadoras para as mulheres que o 
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escutavam. Sua graça e a maneira gentil que interagiu com as mulheres estão 

bem claras nas escrituras. 

 

De acordo com o evangelho de Lucas, na medida em que Jesus foi 

proclamando as boas novas do Reino de Deus, muitas mulheres se juntaram ao 

seu ministério para “ajudar a sustentá-los com seus bens” Lucas 8.3. Essas 

mulheres era colaboradores do ministério de Jesus com seus bens e com grande 

alegria e responsabilidade proviam as finanças necessárias para Jesus e seus 

discípulos na medida em que eles seguiam pregando as boas novas e curando os 

enfermos. 

 

Jesus recomendou a Maria, irmã de Lazaro, que escolhesse ficar sentada a 

seus pés e escutar seus ensinamentos, enquanto Marta sua irmã preferiu fazer 

algo mais ‘apropriado’, e ficou nas lidas da casa. Jesus, entretanto, reconheceu e 

elogiou a atitude de Maria, ao invés de Marta, ainda que Maria estivesse agindo 

de forma inadequada pra cultura da época. Este é um dos muitos exemplos de 

Jesus, preferindo os princípios do Reino de Deus no que diz respeito a inclusão 

das pessoas, do que os aspectos de exclusão cultural e das normas da sociedade 

de sua época. 

 

O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, afirma: “pois os que em 

Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo 

nem livre, homem nem mulher; pois todos são um em Cristo Jesus”. Gálatas 

3:27,28. Em Efésios, Paulo diz à Igreja para que uns se submetam aos outros 

pelo temor de Cristo. Com certeza esse não foi um ensinamento fácil de ser 

implementado nos dias de Paulo, mas ele escreveu debaixo da influência do 

Espírito santo e comunicou a verdade de Deus para sua Igreja. Eles tinham a 

responsabilidade de ouvir e obedecer a palavra de Deus, ainda que isso fosse um 

desafio pessoal para os padrões da sociedade que viviam. 

 

Paulo menciona muitas mulheres, como colaboradoras do evangelho em suas 

cartas, mulheres estas que eram corajosas e firmes na fé, como Priscila, esposa 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gl/3/27,28+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gl/3/27,28+
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de Áquila, que eram líderes e plantadores de igrejas, assim como era Apolo. 

Lídia, uma mulher empresária de sucesso da cidade de Filipos, uma das mais 

importantes da Ásia menor. Através de seus negócios, que eram prósperos, ela 

influenciava a vida das pessoas de forma que Deus a usou para colaborar na 

plantação da igreja na cidade, através de sua liderança, recursos financeiros e 

hospitalidade. 

 

A Global Advance serve à igrejas das mais diversas denominações ao redor do 

mundo. Algumas dessas igrejas acreditam que certas passagens do Novo 

testamento proíbem as mulheres de ensinar, pregar ou ocupar lugares de 

liderança na Igreja. Outros acreditam que as instruções de Paulo aos Coríntios 

era uma recomendação para aquele período e não uma norma restritiva para 

todas as igrejas em todos os tempos. 

 

O segundo grupo, encoraja as mulheres a desenvolver seus dons, na área de 

ensino, bem como a desenvolver sua liderança como pastoras, membros da igreja, 

plantadoras de igrejas e líderes denominacionais. 

 

Independente da visão teológica de sua denominação a respeito disso, há 

espaço para as mulheres em determinadas esferas de liderança e elas precisam 

ser encorajadas, fortalecidas e capacitadas para liderar ministérios estratégicos 

na igreja e em lugares estratégicos no mercado de trabalho. Elas foram cheias do 

Espírito Santo e cabe a Ele definir quais dons elas terão para a edificação da 

igreja e para impactar a sociedade. 

 

Sua igreja tem refletido os valores do Reino de Deus, independentemente das 

mulheres no corpo de Cristo, ou ainda reflete os aspectos dos valores culturais da 

sua comunidade? 

 

O propósito de Deus é que haja igualdade na colaboração das mulheres, no 

trabalho pelo evangelho, onde elas serão devidamente respeitadas e encorajadas 

para desenvolver os dons e talentos que Deus liberou sobre elas. Você é a favor do 
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desenvolvimento das mulheres para liderança espiritual? Você proporciona 

oportunidades de desenvolvimento espiritual para as mulheres? Do que você tem 

medo, quando o assunto é capacitação de mulheres para posições de liderança na 

sua igreja? 

 

Liderança espiritual significa ser inclusivo. Jesus nos deixou esse modelo, o 

Espírito Santo foi derramado sobre todos no corpo de Cristo: pessoas de todos os 

povos, tribos, línguas e nações, nossos filhos e filhas, os jovens e os velhos, os 

homens e as mulheres. 

 

Nossa tendência natural como líderes é ser exclusivista, limitando a liderança 

há apenas algumas pessoas. Que Deus possa nos alinhar com Seu coração e que 

possamos nos dispor a expandir nossa rede de relacionamento, na medida em 

que potencializamos líderes para uma nova geração em nossa esfera de 

influência. 

 

REFLEXÃO 

 

1. Pense nos líderes que você desenvolveu nos últimos três anos, era um 

grupo diversificado? Existe a oportunidade de incluir novos líderes? 

 

2. Qual a influência dos valores culturais para o desenvolvimento de 

mulheres na liderança, em relação aos princípios abordados na vida de 

Deus e no ensinamento de Paulo? 

 

3. Você acredita que existe um potencial de liderança inexplorada entre os 

jovens? Como você poderia desenvolver esse potencial? 

 

ORAÇÃO 

 

Senhor, meu coração deseja ser como de um líder inclusivo. Assim como foi 

Jesus ao caminhar nessa terra. Ao olhar Jesus Cristo em Sua jornada espiritual 
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Ele demonstrou respeito pelos mais novos e pelos mais velhos, por homens 

e mulheres, por filhos e filhas. Me ajude a expressar a mesma graça e aceitação, 

me ajude a não me deixar levar pela influência da cultura e suas pressões e que 

eu possa viver de acordo com os valores do Reino de Deus, compreendendo o 

lugar das mulheres, dos mais velhos e dos jovens na liderança espiritual. Me dê 

graça para investir e me relacionar com aqueles que são diferentes de mim, 

sabendo que tu te agradas quando eu reproduzo na minha vida, a Tua vida. Eu 

oro em nome de Jesus Cristo, o maior de todos os líderes. Amém. 

 

AÇÕES E PRAZO DE EXECUÇÃO: 

 

Pense por alguns momentos em como você pode incluir líderes em potencial 

no seu time de liderança. Estabeleça ações práticas e tempos determinados para 

executa-los e diversifique sua equipe de liderança. 

 

 
 

AÇÃO NECESSÁRIA PRAZO 
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PRINCIPIO 2: LIDERANÇA INTENCIONAL 
 
“E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens.” Mateus 

4.19.  

 

“Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram 

para junto dele. Escolheu doze, designando-os como apóstolos, para que 

estivessem com ele, os enviasse a pregar  

e tivessem autoridade para expulsar demônios.”  Marcos 3:13-15. 

 

Jesus foi um líder intencional, havia um propósito em tudo o que Ele fazia. A 

escolha de seus discípulos não foi aleatória, Ele sabia o que pretendia com as 

pessoas que escolheu para sua equipe e quais as áreas que teria que trabalhar 

com eles, para torná-los protagonistas de uma mudança no mundo. Sua 

estratégia foi simples e extremamente bem-sucedida. 

 

O resultado pretendido já estava claro desde o primeiro chamado para segui-

lo: Siga-me. Eu vou fazer de vocês, pescadores de homens. Apenas um dos doze 

não cumpriu esse objetivo, o restante se tornou referência de uma liderança 

transformadora, que Jesus os preparou para ser, porque Ele foi intencional. 

Quais foram os passos que Jesus estabeleceu para o desenvolvimento estratégico 

de liderança? 

 

DEFINA UM EXEMPLO A SER SEGUIDO 

 

“Ele chamou doze, para estar com Ele”. 

 

O Desejo de Jesus para os seus discípulos era que eles se tornassem pessoas 

acessíveis e relacionais. Ele mesmo foi o exemplo perfeito de um líder espiritual 

que compartilha a vida de maneira íntima com aqueles que foram escolhidos por 

Ele. Ao andar ao seu lado diariamente por três anos, Ele demostrou para eles o 

exemplo perfeito de um líder espiritual. 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mc/3/13-15+
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Jesus foi intencional quando lavou os pés dos discípulos antes de morrer. Ele 

demostrou na prática o exemplo de um líder servidor, quando ele terminou de 

servi-los em sua necessidade real (os seus pés estavam sujos e precisavam ser 

lavados), demostrando todo seu amor pelos discípulos, Ele disse a eles que seriam 

abençoados se seguissem o seu exemplo. 

 

Jesus declarou que ele mesmo seguia o exemplo de Seu Pai ao longo de seu 

ministério na terra. Ele disse que fazia aquilo que havia visto o Pai fazer, Ele 

deixou bem claro a eles que o Pai está sempre trabalhando e que Ele veio para 

concluir o trabalho do pai. O pai celestial foi o exemplo que Jesus seguiu em 

completa obediência.  

 

Nós estamos aqui para concluir a obra que Jesus nos deu e só iremos 

concluir com nossos olhos voltados para Jesus, o autor e consumador de nossa 

fé, e seguindo seus passos. 

 

“Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo” 1 Coríntios 11.1 

 

O apóstolo Paulo também deixou um exemplo a ser seguido, com humildade 

ele encorajou os cristãos da igreja de Corinto a seguirem o seu exemplo, como ele 

seguia a Cristo. Alguns líderes não se sentem qualificados para declarar palavras 

como essas, no entanto é exatamente isso que deveríamos dizer à nova geração de 

líderes. Somos todos imperfeitos, como vasos de barro, mas a graça de Deus e o 

poder do Espírito Santo, nós podemos ser um modelo de liderança espiritual, na 

medida em que estamos seguindo o modelo de Jesus Cristo. 

 

A nova geração de líderes está desesperada por modelos que apontem para 

Cristo, eles não procuram pessoas perfeitas, mas autênticas, humildes, que 

expressam um modelo de liderança espiritual acessível e pessoal. 
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SEJA MORDOMO DO SEU TEMPO 

 

Quando Jesus iniciou seu ministério, imediatamente ele escolheu doze 

homens, com diversas experiências e habilidades. Ele mesmo deixou para trás 

sua carreira como carpinteiro para se dedicar em tempo integral à pregação do 

evangelho, curando os enfermos, libertando os cativos e desenvolvendo nestes 

homens em sua maturidade espiritual e sua liderança. 

 

Por três anos estes líderes em treinamento viveram com Jesus o seguiram por 

onde Ele andou. Era sua intenção que eles estivessem com Ele, tinham acesso a 

qualquer momento e eram a prioridade na agenda de Jesus, acrescentando a isso 

Ele dedicou atenção especial a Pedro, Tiago e João. 

 

Jesus freqüentemente se retirava de lugares onde haviam grandes 

oportunidades de pregar e realizar muitos milagres, para estar com seus doze 

discípulos em um tempo de qualidade e mentoria. Sempre havia algo mais que 

pudesse ser dito ou feito para as multidões e algumas vezes algumas pessoas não 

recebiam sua cura ou tinham sua necessidade suprida, não porque Jesus era 

insensível ou egoísta, mas era porque Ele estava mostrando a importância de 

recarregar as energias, para que não haja desequilíbrio no ministério e a saúde 

espiritual e física não seja afetada e impeça o desenvolvimento espiritual bem 

como o frutificar ao longo da jornada. Jesus deixou um exemplo para os líderes 

de todos os tempos, saber equilibrar estrategicamente a gestão do tempo, da 

energia, relacionamentos e influência. Ele caminhou no limite e ainda assim não 

se deixou controlar pelas expectativas das pessoas. 

 

Os novos líderes precisam ter acesso à maneira como você desenvolve sua 

liderança e isso só irá acontecer se você agir com mordomia em relação ao seu 

tempo. 
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EXPANDA SUAS RELAÇÕES 

 

Apesar de Jesus ter uma relação bem próxima com três discípulos, em um 

grupo de doze pessoas, ele ainda criava espaço para ampliar esse círculo de 

relações em sua vida. Ele treinou, enviou e teve o relato de seu trabalho quando 

voltaram. Dependendo de qual dos evangelhos você ler, o número da equipe fica 

entre 70 e 72. Independente do número em si, o princípio é o mesmo. Em 

algumas situações ele ampliava seu círculo de relacionamentos para incluir as 

pessoas e Ele mesmo estar disponível para um grupo maior de seguidores e 

potenciais líderes. 

 

Provavelmente você tenha um grupo restrito de pessoas que está 

desenvolvendo sua liderança, você até pode ter intimidade com 10 ou 12 pessoas 

que tenham acesso a sua vida como líder. Queremos te encorajar a ampliar este 

círculo de pessoas de tempos em tempos para que alguns desses líderes da nova 

geração tenham acesso a sua vida como líder. Dê a eles oportunidades 

estratégicas para aprender através de sua vida e permita-se ser questionado por 

eles. Proporcione oportunidades concretas onde poderão desenvolver sua 

criatividade e aplicar sua fé. Ocasionalmente convide um ou dois para participar 

de uma reunião com sua liderança principal para que eles possam aprender e 

estar nesse ambiente. Depois dedique um tempo a eles para que compartilhem da 

experiência e possam fazer observações. Leve um grupo com você a alguma 

conferência que você vai ou agende um retiro espiritual com eles para que juntos 

possam buscar ao Senhor e se aprofundar nesse relacionamento com o Pai. 

 

Você não precisa criar mais espaços na sua agenda para isso, apenas pense 

em formas de utilizar as atividades que você já tem para expandir esse círculo. 

Essas situações irão ter um grande significado para eles, que aprenderão lições 

preciosas de liderança, e você vai ver que alguns desses momentos serão os 

melhores de sua semana. 
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Apesar de você ter maior parte do seu investimento espiritual canalizado para 

um grupo mais restrito de pessoas, em alguns momentos seguir o exemplo de 

Cristo e ampliar esse leque é de grande importância. 

 

Os aproximadamente 70 discípulos que foram enviados por Jesus 

experimentaram um incrível mover de Deus através de suas vidas, e 

testemunharam de tudo aquilo que o Senhor lhes havia confiado a fazer. Isso 

rendeu um imenso resultado ao Reino de Deus. Você pode ter esses resultados 

investindo desta mesa forma, ampliando seu círculo de liderança ocasionalmente. 

 

Mesmo neste momento, Deus pode estar guiando você a alargar seu círculo 

de liderança. Ele pode estar dando a você ideias para engajar essa nova geração 

de líderes, oportunizando e viabilizando situações específicas. Ore por direção, 

siga o que Deus falar e saiba que investir em relacionamentos para promover 

espiritualmente as pessoas, irá transformar sua liderança. 

 

BUSQUE RECURSOS PARA DESENVOLVER LIDERANÇAS 

 

Uma parte importante na área da liderança é a gestão de recursos 

financeiros. Embora isso não seja muito falado, Jesus tinha pessoas que 

contribuíam financeiramente com seu ministério, suas viagens e suas 

necessidades, bem como dos discípulos (Lucas 8. 1 – 3). O propósito desses 

recursos era possibilitar a Jesus e seus doze discípulos que estivessem 

desenvolvendo plenamente seu ministério e investindo com toda a energia no 

desenvolvimento de liderança. Esta era a forma como essas pessoas contribuíam 

para o trabalho do Reino de Deus e não está muito claro como que Jesus atraiu 

essas pessoas para serem parceiros e servirem dessa forma, ou ainda se o próprio 

Espírito Santo os levou a servir nessa área tão importante. O que fica claro é que 

os recursos estavam disponíveis na medida em que Jesus estava desenvolvendo 

líderes. 
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É bem verdade que muitos líderes vivem em uma realidade onde os 

recursos são limitados, entretanto nós temos a capacidade de planejar, 

comunicar a visão de forma clara, pedir em oração que as pessoas assumam 

compromissos financeiros, confiar que em Deus há ampla provisão e destinar 

parte das finanças do ministério para o desenvolvimento de líderes. 

 

A necessidade formação de líderes pode ser um motivo para encorajar as 

igrejas em uma comunidade para investir conjuntamente e desenvolver em 

unidade o que seria muito difícil fazer separadamente. Essas ações cooperam 

para encorajar o corpo de Cristo e ajuda a receber as bênçãos de Deus. 

 

PADRÃO DE LIDERANÇA 

 

Jesus foi UM padrão de liderança e foi exatamente isso que manteve os 

discípulos com Jesus e os levou a segui-lo por três anos. Ele quis influenciar 

significativamente quem estava ao seu lado. Os discípulos tiveram muitas 

oportunidades de ver modelo exemplo de Jesus e o que Ele estava ensinando. 

Eles viram como ele tratava as pessoas, o que ele priorizava, como dava graças 

pela comida, quando ele diminuía o ritmo da agenda do ministério e se retirava 

para estar com seu Pai e como ele demostrava amor por aqueles que eram 

excluídos da sociedade. 

 

Jesus foi um padrão de grandeza mediante a humildade, de amor através do 

serviço, de paciência através do sofrimento e da perseguição, além de perdão e 

graça. 

 

A nova geração de líderes em sua igreja e comunidade precisa de grandes 

líderes para seguirem. Eles precisam que você seja um padrão de excelência que 

os ajude a desenvolver sua própria liderança. Novamente, grandeza não significa 

perfeição, mas uma busca constante pela excelência cristã. Você está sendo um 

padrão para os líderes da nova geração? 
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NUTRA UM CULTURA SAUDÁVEL DE LIDERANÇA 

 

Jesus escolheu homens de diferentes classes sociais, convicções religiosas e 

vocações. Ele permitiu que fossem eles mesmos, com todas as suas imperfeições, 

preconceitos e duvidas. Eles tinham a liberdade de serem pecadores que eram, 

amados incondicionalmente, mesmo quando discutiam entre eles sobre quem era 

o mais importante e o primeiro entre eles. Jesus estava transformando a vida 

deles através dessas circunstâncias naqueles que iriam levar as boas novas até 

aos confins da terra. Ele entendia que a formação espiritual é um processo de 

aprendizado e maturidade que em alguns momentos pode ser um processo 

complicado e lento. Ele viu diamantes escondidos naqueles que exteriormente não 

apresentavam grande potencial, pois estava escondido atrás da imaturidade 

espiritual. 

 

Quais eram os elementos da cultura de liderança que Jesus estabeleceu? 

Primeiramente, todos sabiam que haviam sido escolhidos, Jesus havia de forma 

proposital chamado individualmente cada um para segui-lo e fazer parte do time. 

Eles sabiam que pertenciam ao time. Segundo, Jesus sempre disse a verdade em 

amor. Pedro e os outros sabiam muito bem disso. Terceiro, ele desenvolveu uma 

cultura de serviço marcada pela humildade e a disposição de ser o último. 

Quarto: Jesus desenvolveu uma cultura de liderança missional, ministrando aos 

enfermos e pobres, passando tempo com cobradores de impostos, prostitutas, 

demonstrando generosidade e compaixão para com os mais necessitados. 

 

Jesus criou uma cultura de liderança que foi marcada por sua graça e 

perdão. 

 

CRIE OPORTUNIDADES PARA APRENDER E PRATICAR 

 

Jesus deu oportunidade aos discípulos para por em prática todo ensinamento 

que haviam recebido. Vemos isso quando Jesus enviou os discípulos para pregar 

o evangelho, curar enfermos e libertar os cativos, e ainda quando enviou um 
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grupo maior para fazerem o mesmo, Ele tinha a esperança que eles fizessem 

um ótimo trabalho. Jesus os enviou a uma viagem missionária, sem bagagem, 

sem dinheiro e sem reservas em hotéis, eles estavam equipados apenas com a 

mensagem que tinham e a roupa do corpo. Quando retornaram em ambos os 

casos, voltaram cheios de alegria e animados da forma como haviam sido usados 

por Deus e confiantes por terem sido capazes de cuidar desses assuntos sem que 

Jesus estivesse fiscalizando. Jesus confiou neles para decidirem onde pregar e 

ensinar com ousadia e criatividade para reunir pessoas necessitadas. 

 

Jesus poderia ter ido junto para ficar supervisionando, mas ele queria que os 

discípulos pudessem aplicar o que haviam aprendido, de modo que aumentassem 

sua confiança e fizesse a diferença na vida de muitas pessoas. 

 

Quando retornaram e contaram a Jesus o que Deus havia feito através de 

suas vidas, Jesus não os colocou numa sala e mostrou o que poderiam ter feito 

melhor. Ele se alegrou e celebrou com eles, Ele ficou feliz, pelo sucesso que 

tiveram. Na verdade, Ele precisava desses momentos de exercícios de treinamento 

intencional para preparar os discípulos para a missão que teriam no futuro. 

 

Você também tem a habilidade para criar oportunidades para os líderes da 

nova geração na sua igreja, para reforçar o que eles têm aprendido através de sua 

liderança. Entretanto para que isso se torne realidade, alguns líderes que estão 

lendo essa matéria, terão que fazer importantes ajustes.  

 

Primeiro você precisa aprender a confiar na nova geração. Acreditar que eles 

estão te ouvindo e observando, mais do que eles aparentam estar. Acreditar que 

quando a oportunidade for dada para que eles cresçam na liderança, eles estarão 

preparados para fazer isso. 

 

Segundo, você precisa mostrar a eles que acredita no seu potencial para fazer 

coisas incríveis. O que suas palavras e gestos comunicam quando você está com 

eles? 
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Terceiro, você precisa fortalecer sua fé e estimular sua imaginação. Deixe que 

eles resolvam problemas importantes, permita que eles possam atender a 

demandas e encontrar soluções sem a sua interferência. Confie no Espírito Santo 

e na sua direção na vida deles e confie neles também. 

 

Eles precisam pôr em prática todo o aprendizado num ambiente onde a 

cultura de liderança seja cheia da graça e do amor de Deus. 

 

Você não faz idéia do que uma nova geração de lideres é capaz, até que dê a 

eles a oportunidade de demonstrar sua influência em áreas importantes do 

ministério e da sociedade.  

 

REFLEXÃO 

 

1. Como a cultura de liderança em sua igreja pode ser descrita por aqueles 

que estão lá? É um lugar onde a cultura é de amor incondicional, perdão, ou 

alguns diriam que é um lugar de uma cultura de performance, medo e controle? 

 

2. Quais recursos para o desenvolvimento de liderança já estão em suas 

mãos? Quais outros ministérios ou empreendimentos você pode tornar parceiro 

para investir financeiramente no desenvolvimento de uma nova geração de 

líderes? Como você poderia desenvolver uma estratégia de longo prazo para 

investir financeiramente no desenvolvimento de uma nova geração de líderes? 

 

3. Quais são as três potenciais oportunidades que você pode criar visando 

expandir seu círculo de relacionamento para incluir líderes da nova geração? Use 

o quadro do passo a passo para te ajudar e comece. 

 

ORAÇÃO 

 

Jesus, Senhor e Mestre, obrigado por ser um líder intencional. Você foi 

intencional na escolha das pessoas que estariam mais próximas e ainda assim 
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desenvolveu outros em seu potencial de liderança. Me ajude a seguir esse 

exemplo, me ajude a ser um bom exemplo de excelência na liderança espiritual 

em minha casa, na comunidade em que vivo e em todos os lugares. Dê-me 

sabedoria para que possa ser guiado pelo Espírito Santo e juntos desenvolvermos 

uma cultura saudável de liderança, cheia de sua graça e perdão e voltada a 

desenvolver novos líderes. Me ajude ter mais mordomia com meu tempo e 

liderança, para que os direcione ao teu propósito. Eu oro em nome de Jesus, 

amém. 

 
 

AÇÃO NECESSÁRIA PRAZO 
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PRINCÍPIO 3 – LIDERANÇAS RELACIONAIS 
 
“Escolheu doze, para que estivessem com ele...” Marcos 3:14. 

 

“Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em 

vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes 

tornei conhecido.” João 15:15 

 

“...tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.” João 13:1. 

 

PRATIQUE A HOSPITALIDADE 

 
 

 
 

PEDIMOS AOS PARTICIPANTES QUE ESCOLHESSEM DUAS CARACTERÍSTICAS QUE 
ELES MAIS ADMIRAVAM EM UM LIDER ESPIRITUAL. 

 
61% - Ele é autêntico 

57%- Constrói relacionamentos com todo tipo de pessoa  
56% - Mentora novos líderes 

 
 
 
Jesus disse aqueles que queriam segui-lo que “as raposas tem seus covis e os 

pássaros os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça” 

Mateus 8.20. 

 

Parece muito difícil praticar a hospitalidade se você não tem endereço fixo, no 

entanto precisamos entender a hospitalidade como algo que vai além de receber 

pessoas em nossa casa. Henri Nouwen descreve a hospitalidade como “em 

primeiro lugar a criação de um ambiente onde estrangeiros possam estar e se 

tornar amigos antes de se tornarem inimigos. Hospitalidade não é mudar as 

pessoas, mas oferecer a elas um ambiente onde as mudanças possam acontecer. 

Não é atrair homens e mulheres para o seu lado, mas dar a liberdade para que 

possam escolher de que lado querem estar” (Nouwen 1986). 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mc/3/14+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/15/15+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/13/1+
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Quando Jesus encontrou Nicodemos, que o procurou nas sombras da noite, 

Ele criou um ambiente propício para o evangelho, quando levou os discípulos 

para um lugar deserto, Ele estava praticando a hospitalidade, proporcionando um 

tempo e um ambiente para pastorear e aprimorar suas habilidades de liderança. 

 

Nós da mesma forma entendemos a hospitalidade com uma peça chave para 

construir relacionamentos profundos com as pessoas. Para muitos líderes a 

prática da hospitalidade é muito natural porque tem raízes profundas em sua 

cultura, para outros, porém, não parece tão natural assim e pode ser até mesmo 

intimidador. O que pode ajudar a dar sentido a essa hospitalidade, para essas 

pessoas é inicialmente abrir sua casa, sua vida, sua agenda pessoal e o seu 

coração para criam um ambiente para que as pessoas possam ter acesso ao 

evangelho. 

 

ESTABELEÇA AUTÊNTICOS RELACIONAMENTOS DE MENTORIA 

 

Pense no início de sua jornada como um líder espiritual: quem foram as 

pessoas que mais influenciaram sua vida no período de sua formação? Talvez 

você lembre de um ou dois líderes que marcaram sua vida. Se parar para pensar 

mais profundamente sobre isso, pode até mesmo lembrar de umas quatro ou 

cinco pessoas que colaboram para que você fosse forjado no líder que é hoje. 

Nos anos 90, Paul Stanley e Robert J. Clinton elaboraram um estudo com 

lideres espirituais de sucesso. Após um levantamento com mais de mil líderes e 

eles identificaram cinco características comuns em todos eles. Uma dessas 

características foi que todos eles tiveram uma significativa rede de 

relacionamentos com importantes mentores ao longo de sua vida (Stanley e 

Clinton 1992). 

 

Stanley e Clinton definiram mentoria como “uma experiência relacional onde 

uma pessoa capacita a outra compartilhando seus dons e recursos dados por 

Deus” (Stanley e Clinton 1992). 
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A mentoria relacional deve acontecer em dois níveis.  No primeiro nível, você 

precisa ter mentores na sua vida para que possa ser um exemplo para outros. 

Você precisa que esses mentores estejam ao seu lado na caminhada espiritual e 

precisa pelo menos um mentor mais maduro e experiente na jornada que está 

trilhando. Na medida em que esses relacionamentos são estabelecidos, você será 

fortalecido e equipado para mentoriar as pessoas de forma mais eficaz. No 

segundo nível, você precisa desenvolver essa mentoria relacional para capacitar 

novos líderes compartilhando seus dons e recursos dados por Deus. 

 

Deixe-me dar uma palavra de advertência nesse ponto. Não seja passivo se 

pretende desenvolver a mentoria relacional, esperando que a nova geração o 

procure e peça sua ajuda. Seja pró-ativo, aproxime os jovens que você reconhece 

o potencial para liderança. Existem muitos exemplos bíblicos que 

estrategicamente escolheram aqueles queriam mentoriar: Elias escolheu Eliseu, 

Jesus escolheu os doze, Barnabé foi a procura de Paulo, Paulo escolheu Timóteo, 

Tito e outros da Ásia menor, Priscila e Áquila escolheram Apolo e “o convidaram 

para sua casa onde lhe explicaram o caminho de Deus de forma adequada” Atos 

18. 26 NVI. 

 

ENCOURAGE CONSTELAÇÕES DE MENTORES 

 

De acordo com o Dr. Robert Clinton, professor aposentado do “Fuller 

Teological Seminary”, “um líder em desenvolvimento precisa de uma rede de 

relacionamentos que inclui mentores, parceiros e líderes em ascensão, para que 

possa desenvolver uma perspectiva saudável de seu ministério” (Stanley e Clinton 

1992). 

 

Stanley e Clinton foram uns dos primeiros a utilizarem a expressão 

“constelação de mentores”, para identificar o grupo de mentores que um líder 

precisa perto de si. Apenas um mentor não irá suprir todas as necessidades para 

um líder em desenvolvimento. Nem toda a relação de mentoria irá durar um longo 

período. Algumas vezes Deus coloca pessoas ao nosso lado por um período 
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especifico em nosso desenvolvimento espiritual e depois levanta outros para 

ocupar esse lugar ou ainda os coloca juntamente com eles. Os líderes não devem 

tornar essa dinâmica de mentoria algo pessoalizado, mas precisa ter o 

entendimento que o Espírito Santo usa essa constelação de mentores para 

desenvolvimento de liderança. 

 

Há muitas razões para termos esse grupo de pessoas a nossa volta.  

 

Primeiro, nossas necessidades de aprendizado mudam de acordo com nosso 

estágio na vida espiritual. Por exemplo, se Deus chama um jovem líder para 

plantar uma igreja, ele deve ter a sabedoria de procurar um conselheiro que 

tenha experiência em plantação de igreja, nesse caso um plantador de igrejas irá 

ter muito mais eficiência no conselho a respeito do assunto, do que outra pessoa 

de outra área ministerial. 

 

Não há deslealdade se um jovem líder muda de conselheiro ou ainda busca 

mais um conselheiro para sua constelação de mentores. A verdade é que um 

mentor e conselheiro experiente deverá perceber e se antecipar quando perceber 

essa necessidade e ajudar esse jovem no processo de ampliar sua constelação. É 

importante e sábio ter abertura e diálogo sobre essas questões quando se 

estabelece um vínculo de mentoria com novos líderes. Permita que eles ampliem 

sua constelação de mentoria se acharem necessário e ofereça ajuda quando eles 

forem avaliar suas necessidades de mentoria. Deixe que eles sejam protagonistas 

e responsáveis por sua rede de relacionamentos nessa constelação de mentores. 

Isso elimina todo o estresse e falsa culpa de ajustes que forem necessários. 

 

Segundo, ninguém tem em si mesmo toda a sabedoria e respostas, portanto 

estimular o desenvolvimento de uma constelação de mentores é fundamental para 

que todas as perspectivas e experiências sejam abordadas e supridas no processo 

de formação desse líder. Cada um de nós tem dons, habilidades e experiências de 

vida diferentes para compartilhar, mas ninguém sabe tudo. Não podemos ser 

orgulhosos, mas humildes em compreender que aqueles que estamos 
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mentoriando irão em algum momento precisar de outra ajuda ou ainda uma 

ajuda bem diferente, para que possam alcançar e desenvolver o potencial que 

Deus colocou sobre eles. Lembre-se que nosso papel é colaborar com o que o 

Espírito Santo deseja realizar. 

 

Me permitam compartilhar um testemunho pessoal. Eu tenho mentoriado um 

homem que recebeu de Deus uma direção para investir em um novo negócio. Ele 

tem uma certa experiência, mas nunca atuou nesse ramo de negócios antes. Eu o 

aconselhei a procurar um profissional que tinha investido nesse ramo e que havia 

tido sucesso, um homem cristão. Eu indique um mentor a esse homem e lhe 

enviei um e-mail a seu respeito. Eles já conversaram e estão desenvolvendo uma 

relação de mentoria. Ao invés de me sentir inseguro e desconfortável sobre isso, 

estou feliz em poder ajudar esse homem na sua jornada. Eu continuo sendo seu 

mentor espiritual, mas foi adicionado á sua constelação alguém para mentoriá-lo 

em relação aquilo que Deus o dirigiu para fazer. 

 

A terceira razão para ter uma constelação de mentores, é para que tenhamos 

conselho quando estivermos com dificuldades de entender a direção de Deus. 

Uma pessoa sábia procura conselho em fontes confiáveis. Frequentemente Deus 

irá falar ao nosso coração através do conselho e do consenso das pessoas que 

estão próximas a nós e cuidam de nós. Este ambiente nos provê com sabedoria 

para prever as ações e tomada de decisões de acordo com o plano de Deus para 

nossa vida. Se apenas uma ou duas dessas pessoas concorda conosco, mas 

outras três ou quatro discordam, isso nos mostra razões suficientes para não 

seguir adiante com o que estávamos pensando em fazer. 

 

A quarta razão para uma constelação de mentores é o fato de ser um padrão 

estabelecido nas escrituras. Paulo instruiu a Timóteo para liderar e mentoriar 

outros enquanto ele mesmo era mentoriado por Paulo, e as pessoas que Timóteo 

mentoriava deveriam mentoriar outras enquanto eram mentoriadas por ele. 
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Eu quero sugerir um ponto de partida para que você possa iniciar um 

processo de mentoria em sua vida. Vou usar um exemplo do cotidiano. 

 

Quando se constrói uma casa em nosso bairro, frequentemente se planta 

uma árvore nela porque as árvores crescidas e maduras são caras e difíceis de 

transportar. As árvores imaturas precisam de suporte estrutural enquanto 

crescem e aprofundam suas raízes, então se utiliza uma forma de estabilizar a 

planta e garantir que ela irá suportar os ventos e as tempestades. Colocam-se 

estacas a volta da árvore e com fios elas são amarradas umas as outras para 

protegê-la. Veja a sua vida como essa árvore que precisa de suporte firme e 

confiável, para que tenha raízes profundas e continue crescendo. Pense nessas 

estacas como mentores em sua vida: um Barnabé para te encorajar, um Paulo 

para te desafiar e um Timóteo para te manter ajustado no seu desenvolvimento de 

liderança. Os fios representam a responsabilidade e as obrigações que você 

precisa ter com esses mentores. Se os fios se partem, as estacas se tornam 

inúteis, se estão apertados demais, a árvore perde sua flexibilidade e sua 

capacidade de suportar as tempestades. Essas relações precisam ser fortes e 

seguras, trabalhando juntas com o Espírito Santo para desenvolver uma nova 

geração de líderes de forma adequada. 

 

Ainda que uma árvore em fase de crescimento eventualmente não precise 

desse suporte, eu e você sempre precisaremos de uma constelação de mentores 

para permanecermos fortes e crescer na direção certa. No momento em que 

acharmos que não precisamos de pessoas para nos aconselhar e falar ao nosso 

coração durante nossa trajetória, o orgulho encheu nosso coração de 

autossuficiência e isso nos levará a vulnerabilidade aos nossos impulsos, a 

influência da natureza do pecado e aos ataques do inimigo. 

 
CONSTRUA UMA COMUNIDADE 

 

Eu amo como o evangelho de Marcos descreve a relação de Jesus com os doze 

discípulos. Ele intencionalmente os escolheu “para estar com ele”. Ele decidiu que 
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seriam seu amigos enquanto eram seus seguidores. Por três anos ele investiu não 

apenas em qualidade de tempo, mas em quantidade de tempo com eles. 

 

Jesus decidiu que um de seus métodos de liderança seria incluir a 

participação dos seus discípulos em sua vida, todos os dias, inclusive em 

momentos em que a multidão não estava por perto. Eles o viram cansado, com 

fome, precisando ficar sozinho e em silêncio, eles viram seus sentimentos de 

frustração quando falharam na fé e viram sua ira contra a hipocrisia e cegueira 

espiritual dos fariseus. Eles o viram chorar a morte de um amigo. Ele foi o modelo 

genuíno de liderança e convidou os doze para um relacionamento espiritual mais 

profundo. Ele sentou à beira da fogueira para uma conversa profunda e amigável 

sobre questões espirituais. Ele construiu uma comunidade de fé que é o modelo 

que devemos seguir. Jesus investiu sua vida em um relacionamento honesto com 

aqueles que seriam os líderes espirituais, formando uma comunidade, com o 

princípio de que Ele era o Senhor e Cristo e eles eram seus amigos. Isso é o que 

devemos fazer. 

 

Eu te encorajo a não seguir um líder espiritual que se isola, independente de 

suas razões; não é este o modelo que temos na Bíblia a respeito de liderança. Ao 

invés disso, nós vemos líderes como Jesus, Paulo, Barnabé, Timóteo, Tito, Priscila 

e Áquila, abrindo suas vidas a outras pessoas e estando disponíveis a elas para 

serem companheiros e compartilhar a jornada. Deus conhece nossas limitações, 

por isso é importante ter esses relacionamentos, assim como Jesus os teve. 

 

Talvez o motivo principal que faz com que alguns líderes insistam ou ainda 

estejam distante seja o medo. O medo de estar vulneráveis e o medo que as 

pessoas os vejam como são atrás das cenas. Eles se sentem terrivelmente 

desconfortáveis de serem vistos como humanos; o que de fato todos nós somos: 

humanos e pecadores. Deus nunca esperou perfeição. Ele sabe que somos pó. 

Mas Ele se agrada da verdade e da autenticidade do líder espiritual. Que Deus 

nos livre do fardo de viver de acordo com a aprovação dos outros, que Ele nos 
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ajude a ser reais com aqueles que convivemos, sendo autênticos e 

dependentes de Seu perdão, bondade e misericórdia, e nos livre de uma vida de 

falsidade. 

 

REFLEXÃO 

 

1. Tire um tempo para refletir sobre as pessoas que Deus colocou em sua 

vida quando ainda era jovem, como mentores. Agradeça ao Senhor por 

tê-los colocado em sua vida, tente se possível entrar em contato com 

eles e expressar sua gratidão pelo investimento que fizeram em sua 

vida. 

 

2. Faça um mapa da de sua constelação de mentores, coloque você no 

centro da imagem. Quem está a sua frente? Quem está ao seu lado? 

Quem está vendo você como um mentor? Quem está faltando nessa 

constelação? Há espaço para adicionar um líder da nova geração nessa 

constelação? 

 

3. Você tem praticado a hospitalidade? Há espaço em sua vida para 

estabelecer relacionamentos com líderes da nova geração? Quais ações 

você pode adotar para abrir seu coração, agenda, casa e constelação de 

mentoria para oferecer hospitalidade para jovens líderes? 

 

 

ORAÇÃO 

 

Pai, obrigado pelos pais espirituais que colocaste em minha vida de uma 

forma estratégica, ao longo de minha jornada espiritual. Eles fizeram uma grande 

diferença e eu sou grato a ti pela vida deles. Senhor, me ajude a abrir espaço em 

minha vida para aprofundar novos relacionamentos. Me ajude a ser humilde o 

suficiente para perceber quando minha constelação de mentores não for forte o 

suficiente. Me fortaleça para que eu possa me relacionar com outros líderes e 
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tenha força espiritual para terminar bem minha jornada. Pai, eu quero correr a 

corrida e terminar ainda mais forte, formando outros líderes ao longo do caminho. 

Que todos nós possamos ouvir “Bom trabalho”, quando terminarmos nossa 

jornada. 

 

Amém. 

 

 
AÇÃO NECESSÁRIA PRAZO 
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PRINCÍPIO 4 – LIDERANÇA TRANSFORMADORA 
 
“Santifica-os na verdade; a tua palavra é a verdade. 

Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. 

Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela 

verdade” João 17:17-19. 

 

“Perguntaram-se um ao outro: "Não estavam ardendo os nossos corações 

dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras?” 

Lucas 24:32. 

 

A TRANSFORMAÇÃO DO INTERIOR 

 

Antes de ser crucificado, Jesus dedicou um bom tempo de oração pelos 

discípulos que estavam ao seu lado e por aqueles que se tornariam seus 

discípulos e seguiriam seus passos. Sua oração era para que o Pai santificasse 

aqueles que lhe haviam sido confiados, antes de serem enviados em sua missão. 

 

Jesus sabia que o ser vem antes do fazer. Ele queria que os discípulos fossem 

espiritualmente transformados e separados por Deus por meio de Sua palavra 

liberada sobre eles antes que fossem lançados para a Grande Comissão. Quando 

a palavra de Deus foi liberada penetrou seus corações e como fogo purificou seu 

caráter, renovando suas mentes, de maneira profunda. Esta é a razão pela qual 

os dois discípulos no caminho de Emaús descreveram o encontro com o Cristo 

ressurreto como “aquele que fez nosso coração queimar”. 

 

A palavra de Deus ministrada com o poder do Espírito Santo na autoridade 

de Jesus Cristo transforma o coração dos líderes. 

 

Muitos ministérios de desenvolvimento de liderança, seminários e escolas 

bíblicas tem seu foco na mente e nas mãos dos líderes, provendo conhecimento e 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/17/17-19+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/24/32+
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habilidades necessárias para serem líderes melhores. Esta ênfase é importante e 

necessária para o corpo de Cristo, o que fica em segundo plano às vezes, mas, no 

entanto, tem um importante significado na formação espiritual. É o coração dos 

líderes que precisa de uma profunda transformação. 

 

Um líder com muito conhecimento e com incríveis habilidades poder até ir 

longe em sua liderança e ministério, mas o que faz o coração das pessoas arder 

quando estão próximos de um líder é a transformação interior que transborda 

dele. Nada atrai mais as pessoas ao evangelho do que uma transformação de vida 

verdadeira. 

 

Saulo de Tarso tinha muito conhecimento teológico e habilidades de liderança 

que o levariam a alta posição de influência na sociedade da época, até que seu 

encontro com Jesus na estrada de Damasco transformou o seu coração. Que 

transformação tremenda! Foi após sua transformação completa que Jesus mudou 

seu nome e lhe deu um novo sentido na vida. Agora ele estava apto para usar seu 

conhecimento e habilidades, pois teve seu coração renovado e se tornou um dos 

maiores líderes que o mundo já conheceu. 

 

E o seu coração? Ele queima dentro do seu peito quando você está meditando 

na palavra de Deus ou quando você está escutando alguém pregar? Sua mente 

está sendo renovada pelo Espírito Santo ou você tem tomado a forma deste 

mundo? Você está firmado em suas habilidades e conhecimento para levar seu 

ministério adiante ou tem priorizado a comunhão com o Senhor para transformar 

seu coração? 

 

Deus olha para o coração de homens e mulheres determinados que querem 

ver o fluir através de suas vidas. Gerald Hartis disse certa vez: “o ministério é o 

que deixamos pelo caminho, enquanto seguimos a Jesus”, está certo isso? Seguir a 

Jesus é sua prioridade? Seu chamado continua ecoando: “vinde após mim e vos 

farei pescadores de homens”. Você está pronto para esse nível de transformação 

no seu coração? O que tem te prendido? 



DESENVOLVENDO UMA NOVA GERAÇÃO DE LÍDERES 
PARA CUMPRIR A GRANDE COMISSÃO 

www.globaladvance.org 

 

 

A TRASNFORMAÇÃO A PARTIR DO INTERIOR 

 

Quando Jesus começou a pregar que o Reino de Deus havia chegado a terra, 

ele começou pregando as boas novas do evangelho e ensinando os princípios do 

reino. Estava claro para seus ouvintes que sua mensagem muitas vezes soava de 

forma contrária a cultura e até mesmo de forma controversa. Apesar da 

transformação que começou nos corações daqueles que respondiam pela fé, ela 

não ficou restrita a eles. A transformação que Jesus provocou, estava destinada a 

fluir através dos corações como rios de águas vivas, tornando seus corações 

fontes inesgotáveis. 

 

Este fluir inesgotável tem o propósito de promover transformação cultural e 

espiritual na medida em que os crentes expressam e refletem o evangelho que foi 

depositado neles. 

 

Embora o desejo de Jesus era que sua igreja fosse doadora de vida na 

comunidade e inserida na sua cultura, quando a igreja se deu conta, ela recuou e 

se isolou do mundo que desesperado clama por influência e referência. Andy 

Crouch, em seu livro Culture Making: recovering our creative calling (Criando 

cultura: redescobrindo nosso chamado criativo), explica que há cinco caminhos 

que são comuns para igrejas em todos os lugares se relacionar com sua cultura. 

É possível condenar, criticar, copiar, consumir ou criar cultura (Crouch 2008). 

Ainda que eventualmente seja necessário atender a sociedade, nenhuma das 

quatro primeiras opções estabelece uma transformação cultural permanente e 

duradoura. O único caminho capaz de produzir resultados permanentes é criar 

cultura. 

 

Andy Crouch acredita que sempre que a igreja se move na condenação ou na 

crítica social, ela se posiciona de maneira isolada de sua cultura e perde o 

potencial de ser sal e luz como deveria. No lado oposto a isso, algumas vezes a 
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igreja copia ou consome integralmente a cultura, o que torna imperceptível a 

diferença da comunidade de fé e o movimento cultural, isso por sua vez minimiza 

o impacto de transformação do reino de Deus sobre a sociedade, pois torna tudo a 

mesma coisa. O autor afirma que se a igreja ao redor do mundo decidir criar uma 

nova cultura como Jesus fez, então seremos aqueles que produziremos uma 

transformação a partir dessa cultura celestial em nossos corações. 

 

Líderes da nova geração tem um desejo desesperado por criar novas culturas, 

eles querem participar de iniciativas que responderão aos grandes desafios da 

atualidade. Eles acreditam que a igreja tem a capacidade de lidar com as grandes 

injustiças e problemas que os países enfrentam e que os crentes têm a 

responsabilidade de apontar o caminho através do amor de Jesus e do poder do 

evangelho. 

 

A Global Advance acredita que o Espírito Santo liberou sobre a geração 

Millenium uma unção de ousadia e intrepidez para através do evangelho trazer 

transformação espiritual e cultural. Nós queremos ajudar igrejas e organizações 

como a sua a preparar e mobilizar líderes da nova geração para serem 

embaixadores de Cristo e criadores de uma nova cultura celestial. Você quer se 

juntar a nós nesse propósito de prepara uma nova geração de líderes para a 

grande comissão? 

 

TRANSFORMADO PELO ESPÍRITO SANTO 

 

Ainda que Deus tenha estabelecido líderes como você para facilitar a 

transformação e o desenvolvimento espiritual de novos líderes, a grande verdade é 

que a transformação mais eficiente é a habitação do Espírito Santo. Quando o 

Espírito foi liberado no dia de pentecostes, Ele imediatamente capacitou os 

discípulos em três áreas específicas. 

 

VISÃO – eles receberam capacidade para ver o plano de Deus 
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A visão é aquilo que conseguimos ver com os olhos da fé. O profeta Joel 

profetizou sobre um tempo onde concomitantemente velhos e jovens seriam 

cheios do Espírito e veriam coisas que jamais haviam visto antes, coisas que os 

profetas ansiavam ver. O apóstolo Pedro, debaixo do mesmo Espírito, disse que 

que o que as pessoas estavam vendo no dia de pentecostes é o cumprimento da 

profecia de Joel. Através do dom do Espírito, Cristo capacitou seus discípulos 

para terem a Sua visão do reino de Deus na terra. Esta visão foi espetacular e 

abrangia toda a terra. O evangelho do reino será pregado a todos os povos, tribos, 

línguas e nações e todos terão a oportunidade de colocar sua fé em Jesus Cristo e 

se tornarem membros da família de Deus. 

 

MENSAGEM – eles foram capacitados para comunicar a verdade de Deus 

 

Juntamente com a visão que a igreja recebeu através do Espírito Santo, 

Jesus garantiu aos seus discípulos que teriam uma mensagem para 

compartilhar. A mensagem do evangelho foi pregada às nações no dia de 

pentecostes. 

 

“Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do 

mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois 

cada um os ouvia falar em sua própria língua.” Atos 2:5,6. 

O que eles estavam escutando? Lucas nos mostra em Atos 2.11 “[...]Nós os 

ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua". 

 

Quando Pedro se levantou e proclamou as boas novas da morte e 

ressurreição de Jesus Cristo, milhares de pessoas responderam ao seu convite 

para arrependimento e perdão dos pecados e receberam o dom do Espírito Santo. 

Eles também foram capacitados para comunicar as verdades de Deus, nas suas 

áreas de atuação. 

 

MISSÃO – eles foram capacitados para transformar o mundo 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/2/5,6+
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Jesus assegurou aos discípulos: “Mas receberão poder quando o Espírito 

Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a 

Judéia e Samaria, e até os confins da terra". Atos 1:8 

 

A mensagem que muitas nações estavam representadas no dia de 

pentecostes e que ouviram das grandezas de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, é 

a mesma mensagem transformadora que deve ser levada aos confins da terra 

debaixo da unção do Espírito Santo. Cada crente de todas as gerações tem 

autoridade e foi chamado por Jesus para ir e pregar o evangelho, fazendo 

discípulos, batizando-os em nome do pai, do Filho e do Espírito Santo e 

ensinando-os a guardar todas as coisas ensinadas por Jesus. Ele prometeu que 

estaria conosco na pessoa do Espírito Santo, ele prometeu que nossas vidas e a 

mensagem que temos, tem o poder de transformar vidas, lares e nações para Sua 

glória. 

 

REFLEXÃO 

1. Você diria que sua liderança é transformadora? De que forma 

sua transformação interior está produzindo transformação na sua 

comunidade? 

2. A sua igreja ou organização está se relacionando com a cultura 

atual? Você tem se isolado, criticado ou condenado a cultura onde está 

inserido, ou tem procurado formas de ser sal e luz nesse lugar e na sua 

nação? 

3. Quais iniciativas e oportunidades podem ser criadas para que os 

novos líderes da sua igreja ou organização desenvolvam para estabelecer a 

criar a cultura do evangelho na sua comunidade? Pense um pouco sobre 

isso e tome nota no campo específico. 

 

ORAÇÃO 

 

Senhor meu pai, obrigado por ter enviado Jesus que veio estabelecer o teu 

reino entre nós, este reino eterno que hoje o vemos em parte, mas em breve o 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/1/8+


DESENVOLVENDO UMA NOVA GERAÇÃO DE LÍDERES 
PARA CUMPRIR A GRANDE COMISSÃO 

www.globaladvance.org 

veremos de forma plena. Que teu reino venha, que tua vontade seja feita na 

terra como nos céus. Pai transforme nossos corações pelo evangelho e por tua 

palavra. Que de nosso interior rios de águas vivas fluam e toque em nossas 

famílias, comunidade e nossa nação. Que possamos ser teus embaixadores, que 

possamos criar a cultura celestial enquanto tu transformas nossa vida a imagem 

de teu filho. Amém. 

 
 

AÇÃO NECESSÁRIA PRAZO 
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PRINCÍPIO 5 – LIDERANÇA ESPIRITUAL 
 
“Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao 

deserto, onde, durante quarenta dias, foi tentado pelo diabo... Jesus voltou para a 

Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama.” 

Lucas 4. 1 e 14. 

 

A liderança espiritual foi personificada em Jesus Cristo. Esta passagem no 

evangelho de Lucas revela com muita precisão a essência da liderança de Cristo. 

Ele deixou claro que seria a base para todos os que assumissem a 

responsabilidade pelo Seu nome e que seria uma cobertura espiritual. 

 

Eu escrevi em 2014 o seguinte artigo com o título “Salvador cheio do 

Espírito”, baseado nessa passagem: 

 

A Bíblia deixa claro que nosso Salvador desenvolveu seu ministério debaixo da 

unção e da capacitação do Espírito Santo (Lucas 4:1–19). Esta unção foi 

compartilhada através da pregação do evangelho do Reino de Deus e da 

demonstração do amor do Pai pelo mundo. Foi pelo espírito eterno que Jesus se 

ofereceu sem mácula a Deus por nossa salvação (Hebreus 9.14). O apóstolo 

Paulo declara que em Cristo habita toda a plenitude da divindade (Colossenses 

2.9). Foi esse relacionamento pleno com o Pai que sustentou Jesus durante o 

tempo em que foi tentado no deserto, em sua angústia no Getsêmani, sua 

agonia na cruz e sua vitória na ressurreição. Sua vida foi de um padrão muito 

elevado, mas não impossível de ser alcançado, ele nos mandou amar, servir e 

ir, assim como ele fez. Ele nos chamou para perder a nossa vida e ganhar a 

sua, nos chamou para carregar nossa cruz e segui-lo e fazer as coisas que ele 

fez e ainda outras maiores. Entretanto, sua ordem foi para que os discípulos 

esperassem em Jerusalém a promessa do Espírito Santo, que seria derramado 

sobre eles (Lucas 24.49; Atos 1:4–8). O trabalho que Ele deseja que a igreja 

realize e o que Ele deseja que a igreja seja, é totalmente impossível sem a 

presença viva e o poder do Espírito Santo. Qual a razão de Paulo ser inspirado 
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pelo Espírito santo para exortar os crentes a serem cheios do Espírito e andar 

no Espírito? Porque foi isso que Jesus fez. Nós somos chamados para assim 

como Jesus, caminhar debaixo da unção do Espírito Santo, sob sua liderança e 

na medida em que obedecemos nos tornamos testemunhas, suas mãos e pés e 

manifestamos ao mundo como igreja seu amor, serviço, perdão e cuidado uns 

com os outros. Como isso é possível? Submetendo nossa vida ao controle do 

Espírito Santo, rendendo nossa vontade à liderança espiritual do Senhor. Se 

seguirmos os passos de Jesus nesse sentido também iremos experimentar a 

plenitude de andar debaixo da unção do Espírito. (West, 2014). 

 

Muitos líderes concordariam que nem sempre nos sentimos espirituais. A 

grande verdade é que as vezes nós nos sentimos qualquer coisa, menos 

espirituais porque sabemos quais são nossa motivações, fraquezas e pecados. 

Algumas vezes nos sentimos como impostores quando somos elogiados em função 

de nossa espiritualidade e quando estamos agindo baseados em nossa 

experiência e habilidade ao invés de estarmos debaixo da unção do Espírito 

Santo. 

 

Até mesmo Paulo, um modelo de líder para nós, escreveu em Romanos 7.24 

que ele era um miserável e que precisava ser liberto do corpo da morte. Todos nós 

estamos na mesma condição, mas louvado seja o Senhor que nos libertou da 

condenação pela lei do Espírito. Assim temos a condição de guiar o povo de Deus 

com humildade, autenticidade, confiança e alegria, tendo a certeza que o Espírito 

Santo está nos conduzindo, capacitando e nos ungindo para sermos líderes de 

uma forma espiritualmente sadia. 

 

Nossa geração está aqui para avançar e levar o evangelho, formando e 

despertando a nova geração, para caminhar em fé, debaixo da direção do Espírito 

Santo, para fortalecer a igreja ao redor da terra. 
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Como iremos realizar essa tarefa? Temos cinco propostas para te ajudar a 

perceber e estabelecer essa formação de líderes da nova geração para cumprir o 

chamado da grande comissão. 

 

PARCERIA COM O ESPÍRITO SANTO E COM NOVOS LÍDERES 

 

“Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado 

Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. 

Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: "Separem-me 

Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado". Assim, depois de jejuar e 

orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram.” Atos 13:1-3. 

 

Os líderes da igreja de Antioquia entenderam que liderança espiritual envolve 

parceria com o Espírito Santo no trabalho do ministério. O Espírito Santo é a 

última instância de liderança da igreja, ele que dá direção e derrama seu poder 

para estabelecer o plano de Deus na terra. Os líderes espirituais na igreja são 

chamados para responder e andar em fé e obediência na direção do Espírito. 

 

Este texto mostra que os líderes estavam reunidos em tempo de adoração, 

oração e jejum para receber direção do Espírito Santo sobre o futuro do 

ministério. Esta postura de humildade e total dependência de Deus é um exemplo 

para todos nós. Com que freqüência você se reúne com sua liderança para 

receber direção do Espírito em oração, adoração e jejum? Com que freqüência 

você estabelece os planos e depois pede a benção do Senhor? 

 

Barnabé e Saulo eram dois líderes que estavam nessa reunião. Foi durante o 

período de louvor e adoração que o Espírito Santo trouxe a revelação do chamado 

e dos Seus planos na vida deles, bem como para a igreja que eles pertenciam. A 

Igreja em toda a Terra tem uma dívida de gratidão com os líderes de Antioquia por 

sua obediência em seguir a direção do Espírito Santo e se tornarem parceiros 

dEle ao enviar dois dos maiores missionários de todos os tempos na história da 

igreja. 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/13/1-3+
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E se Deus tem planos semelhantes para a nova geração de líderes em sua 

igreja ou organização? Será que existe um Saulo ou Barnabé escondido no meio 

da sua igreja ou organização que tem sido chamado pelo Espírito Santo para um 

novo desafio? Só há uma forma de saber, você precisa liderar sua equipe em 

atividades espirituais para que o Espírito Santo comunique seu propósito 

claramente. 

 

Você pode ter grandes planos para formar líderes na nova geração e estar 

pedindo para o Espírito Santo abençoar esses planos, porque não submeter seu 

planos e ideias à direção e liderança do Espírito Santo, em oração, adoração e 

jejuns? Se você esperar por Ele, Ele irá falar sobre Seus planos e apontar os 

futuros líderes e então você saberá o que fazer para cooperar com Ele, nos seu 

propósito. 

 

LIDERE A PARTIR DE UMA BASE ESPIRITUAL 

 

“O Senhor estava com Samuel enquanto este crescia, e fazia com que todas as 

suas palavras se cumprissem. Todo o Israel, de Dã até Berseba, reconhecia que 

Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo 

em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra.” 1 Samuel 3:19-

21 

 

Samuel foi separado desde sua infância pelo Senhor para ser um líder 

espiritual na nação de Israel. A presença e a voz de Deus em sua vida foram 

fundamentais para que ele comunicasse de forma efetiva a vontade de Deus ao 

povo e guiasse o povo. O Senhor era com Samuel durante toda a sua infância e 

adolescência, forjando e estabelecendo um fundamento para a liderança 

espiritual. Nenhuma palavra que ele recebeu de Deus foi perdida ou ineficaz, 

mesmo em sua adolescência. O Senhor se revelou a ele com Sua palavra num 

tempo onde a palavra de Deus era rara em Israel (1 Samuel 3.1). Deus de forma 

intencional conduz em amor um jovem líder para a liderança espiritual de uma 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1sm/3/19-21+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1sm/3/19-21+
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nação. Samuel se tornou um líder de expressão na nação. Seu nível de influência 

não foi baseado na sua posição social, educação ou cultura, mas se estabeleceu a 

partir de um tempo de encontros pessoais com o Deus de Israel, desde sua 

primeira resposta à voz do Senhor: “fala Senhor, que teu servo ouve...”1 Samuel 

3.10. Sem sombra de dúvida, essas palavras foram muitas vezes repetidas 

durante sua caminhada. Samuel liderou a partir de uma base de autoridade. 

 

O termo “base de autoridade” foi proposto por J. Robert Clinton´s em Teoria 

da Liderança Emergente, que propõe que os líderes não nascem líderes, mas que 

sua liderança emerge ao longo da vida sob a direção e poder do Espírito Santo. 

 

Clinton define o termo “base de autoridade” como a busca por credibilidade, 

por diferenciais que possam habilitar o líder para influenciar e ter autoridade 

sobre seus liderados (Clinton, 1988). Ele descreve dois tipos de base de 

autoridade na liderança. 

 

O primeiro é a base de autoridade baseada em posição. A busca desses 

líderes por poder, influência ou credibilidade deriva de sua posição em uma 

organização. O rei Saul no Antigo testamento é um exemplo de alguém que 

liderou unicamente a partir de sua posição. Eventualmente sua liderança era 

caracterizada por ciúmes, medo, intimidação, insegurança e controle. O Rei Saul 

desenvolveu uma cultura paranóica e surreal de liderança que afastou líderes 

talentosos e produziu seguidores medrosos e inseguros. Ele tinha problemas com 

a desconfiança e era comum acusar liderados leais de serem desleais unicamente 

por discordarem de suas ações e perspectivas. Até mesmo acusou seu filho 

Jônatas de deslealdade em função de sua amizade com Davi. 

 

Saul usou sua posição como base e isso contribuiu muito com seu fracasso 

enquanto líder. 
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O segundo é baseado no poder da autoridade espiritual, onde de fato a 

autoridade e a influência de um líder não vem da posição na organização, mas de 

um lugar espiritual, que manifesta com evidência em suas vidas esse poder. 

 

Davi, o jovem pastor que seria Rei de Israel, liderava de uma base espiritual. 

Isto fica evidente logo cedo em sua vida quando ainda jovem confrontou e 

derrotou o gigante Golias, que havia desafiado o Deus de Israel. Enquanto todos 

temiam o inimigo ele se mostrou mais forte que todos os guerreiros que estavam 

na batalha e declarou: “E Davi disse ao filisteu: "Você vem contra mim com espada, 

com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, 

o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou” 1 Samuel 17:45. 

 

Ainda que Deus tenha dado a Davi uma posição de poder, como Rei de Israel, 

ele continuou sua liderança de uma base espiritual ao longo de sua vida, com 

apenas uma exceção. Quando Davi não foi à guerra com o exército e acabou 

caindo em adultério com Bate-Seba, premeditando o assassinato de seu marido 

Urias, ele revela naquele momento sua liderança a partir da base da autoridade 

por posição. O Espírito Santo não estava mais sendo sua base de poder, ele usou 

de sua posição como rei para trazer Bate-Seba ao palácio, adulterar com ela e 

ainda orquestrar a morte de Urias. As conseqüências foram dolorosas e esse 

evento produziu um declínio em sua liderança e influência. Mais tarde Davi foi 

perdoado e espiritualmente restaurado, mas essa decisão foi um desastre, no 

abuso de sua autoridade o que trouxe um custo muito alto.  

 

Sua grande influência, credibilidade e diferencial, entretanto, vinham de sua 

íntima comunhão com Deus e com o Espírito Santo. 

 

Deus pode ter te colocado em um lugar de influência, numa posição de 

autoridade e credibilidade em sua organização e na comunidade. Deveria ser fácil 

em sua posição influenciar outros para desenvolver as coisas. 

Queremos te encorajar a liderar a partir de uma base espiritual independente 

de sua posição. Desenvolva esse princípio em uma nova geração de líderes, 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1sm/17/45+


58 
 

NEXTGEN ENGAGEMENT 

explique a eles a diferença entre esses dois pontos e esteja disposto a 

compartilhar experiências onde você tenha sido tentado a liderar a partir de sua 

posição ou até mesmo o fez. Fale a verdade em amor com aqueles jovens líderes 

que estão competindo por posições e lugares de autoridade. Com humildade 

desafie suas motivações e traga a eles a memória de onde encontrar a fonte de 

poder. 

 

Deus deu uma palavra através do profeta Zacarias para o jovem líder 

Zorobabel, que todos devem ter em mente: “Não por força nem por violência, mas 

pelo meu Espírito’, diz o Senhor dos Exércitos”. Zacarias 4:6 

 

DESENVOLVA UMA VIDA DE ORAÇÃO 

 

“Então Moisés lhe declarou: "Se não fores conosco não nos envies. 

Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos 

acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais 

povos da face da terra?"  Êxodo 33:15,16 

 

Moisés foi um líder que desenvolveu sua vida de oração, especialmente na 

frente de seu jovem discípulo Josué. Josué estava na linha de frente e 

testemunhava a intimidade com Deus que Moisés desenvolveu. Quando Moisés 

permanecia 40 dias conversando com Deus no monte Sinai, Josué estava lá 

(Êxodo 24:23 – 18; 32:15–19). Quando Moisés e Arão se colocaram diante de 

Deus em resposta a rebelião dos espias quando voltaram de espiar a Terra 

Prometida. Josué observou Moises humildemente colocar-se diante de Deus e 

interceder pelo povo (Números 14:5–6). 

 

Não há duvida que a intimidade que Moisés tinha com Deus impactou 

profundamente a vida de Josué. O livro de Êxodo descreve “O Senhor falava com 

Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao 

acampamento; mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se 

afastava da tenda.” Êxodo 33:11. Por qual razão Josué permanecia na tenda, 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/zc/4/6+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ex/33/15,16+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ex/33/11+
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depois de Moisés ter saído? Alguém pode achar que ele fazia a guarda 

tenda, mas isto é improvável por questões obvias. Primeiro, a tenda não era um 

lugar sagrado, como o tabernáculo, por exemplo. Êxodo 33.7 diz: “Moisés 

costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento; ele a chamava 

Tenda do Encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda, fora do 

acampamento.” Ao que parece, Moisés tinha esta tenda como um lugar privativo 

onde se encontrava com Deus face a face. A tenda era uma simples barraca, um 

lugar de hospitalidade e não havia nada de especial ou místico quando não era 

utilizada. Segundo, a presença de Deus não precisa de proteção, Ele sabe guardar 

a sua glória. 

 

 O motivo mais razoável para que Josué permanecesse na tenda era que ele 

sabia que ali era o lugar de relacionamento entre Moisés e Deus face a face. 

Talvez ele esperasse que um dia Deus o convidasse para entrar na tenda e ter 

este encontro, Josué queria estar o mais próximo possível da presença de Deus. 

Como seguidor de Moises, Josué entendeu que era em oração e intimidade que 

Moisés recebia a direção para liderar o povo, ele desejava seguir o modelo de seu 

líder e mentor. 

 

O semblante de Moisés brilhava depois que ele saia da tenda. Deus ouvia 

Moisés e honrava seus posicionamentos, porque desfrutava de profunda 

intimidade com Deus. Mas e você, meu amado? Você fica diferente depois de estar 

um tempo de intimidade com Deus? Você tem tido resposta às suas orações e tem 

sido transformado com resultado de uma vida de oração? Você tem influenciado 

os líderes da nova geração a uma vida efetiva de oração? Eles tem tido mais 

experiência com Deus em função do que tem visto em sua vida? 

 

Vamos nos comprometer juntos a erguer um lugar de intimidade, um quarto 

de oração, uma Tenda do Encontro. Vamos ser um modelo firme, poderoso e 

transformador em nossa vida de oração para que os líderes da nova geração 

queiram seguir. 
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PRATIQUE E ENCORAJE DISCIPLINAS ESPIRITUAIS 

 

“De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa 

e foi para um lugar deserto, onde ficou orando.” Marcos 1:35 

 

“Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome.” Mateus 4:2 

 

Jesus praticou na terra as disciplinas espirituais. Algumas disciplinas mais 

evidentes são a meditação ou reflexão, a oração e o jejum. Jesus aplicava essas 

disciplinas por vários motivos. Em primeiro lugar Ele desejava um tempo a sós 

com o pai celestial. Em segundo lugar, Ele utilizava essas disciplinas para estar 

preparado para a intensa oposição dos religiosos e das batalhas espirituais. E em 

terceiro lugar Ele usava essas práticas para recarregar suas energias depois de 

intensos momentos de ministração e oposição. 

 

Ele ensinou aos discípulos que é necessário ter um preparo espiritual para 

que haja sucesso em determinados confrontos com forças espirituais do mal. Em 

uma ocasião, quando não conseguiram expulsar um demônio e Jesus veio e 

resolveu a questão, em particular eles perguntaram o porquê de não terem tido 

sucesso nessa ocasião. “Ele respondeu: "Essa espécie só sai pela oração e pelo 

jejum" Marcos 9:29. Nessa resposta está muito claro que há determinadas castas 

de espíritos e forças do mal que requerem a aplicação dessas práticas para serem 

destruídas. Em sua resposta Jesus deixa evidente que essas práticas o 

mantinham em constante estado de alerta para a oposição espiritual. 

 

Muitos líderes que já estão estabelecidos precisam ser encorajados a praticar 

o descanso como disciplina espiritual. Seguidamente nos forçamos a ir além de 

nossas forças. Nossa motivação, às vezes, é o medo de desapontar as pessoas 

caso não apareçamos na igreja em determinados dias; medo do que vão pensar 

sobre nosso compromisso e dedicação com a organização, o desejo de mostrar o 

quão duro trabalhamos, até mesmo para ser exemplo; o medo de as coisas não 

funcionarem se não estivermos lá; estes são alguns motivos pelos quais muitos 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mc/1/35+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/4/2+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mc/9/29+
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líderes não praticam o descanso como disciplina espiritual. O que se passa 

no coração de alguém que está nessa situação? Será orgulho? Ou falsa culpa? Ou 

compulsão pelo trabalho? Pode ser falta de fé ou confiança nas pessoas? São 

perguntas que devem nos levar a reflexão se não conseguimos ter um descanso 

regularmente, para recarregar nossas baterias, tanto fisicamente e 

emocionalmente como espiritualmente. 

 

Em seu livro “O descanso de Deus”, Mark Buchanan afirma: “O descanso foi 

feito para o homem, foi algo que Deus preparou a muito tempo atrás, estabelecido 

no princípio, na criação. O dia em que os outros dias foram obrigados a 

reconhecer como libertador e restaurador. Foi o dia que Deus criou para nos 

proteger, nos animar, nos recompensar, em toda nossa fragilidade. Deus 

imprimiu uma beleza libertadora em nossa condição de homens e mulheres feitos 

à sua imagem e semelhança, feitos pela sua mão” (Buchanan 2006). 

 

Que tipo de exemplo os líderes de hoje estão mostrando para os líderes da 

nova geração, no que diz respeito às disciplinas espirituais? Nós estamos 

colaborando com o entendimento sobre a importância e as bênçãos de uma vida 

equilibrada? Nós estamos ensinando a eles como florescer na vida e no ministério 

aplicando as disciplinas espirituais? Nós estamos equipando eles com as 

ferramentas necessárias para a batalha espiritual? Os líderes da nova geração 

precisam de um exemplo dado por aqueles que procuram levá-los a uma 

liderança madura. 

 

MINISTRE A BENÇÃO ESPIRITUAL 

 

A primeira referência de ‘benção’ na Bíblia está em Gênesis 1:28, após Deus 

criar o homem e a mulher. Ele os abençoou dizendo que fossem fecundos, 

multiplicassem, enchessem terra e a sujeitassem. Mais tarde após o dilúvio, Deus 

abençoou a Noé e seus filhos com a mesma benção que havia liberado sobre 

Adão. Talvez a benção mais conhecida seja a que foi liberada sobre Abraão, em 

Gênesis 12. Deus prometeu que todas as famílias da terra seriam benditas a 
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partir de sua descendência. Esta prática de ministrar a benção, isto é, liberar 

sobre outro a benção recebida, é muito clara em todo o antigo testamento, na vida 

dos patriarcas, profetas, sacerdotes e reis. Na instrução para o sacerdócio de Arão 

e seus filhos, Deus disse a Moisés que proferisse essas palavras de benção sobre 

os filhos de Israel: "O Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça resplandecer o 

Seu rosto sobre ti e te conceda graça; o Senhor volte para ti o Seu rosto e te dê paz” 

Números 6:24-26. Mais de 3 mil anos depois isso ainda é repetido em muitos 

cultos em diversas igrejas pelo mundo e recebido com sinceridade e gratidão. 

 

A benção era vista como algo profético de uma geração para outra ou ainda 

de Deus para os seus servos. Isso era levado muito à sério tanto por quem 

liberava essa benção como por quem recebia. O significado dessa benção era o 

favor do abençoador para dar direção àquele que era abençoado, em toda a sua 

jornada de vida, para dar continuidade à bondade de Deus e para passar o bastão 

da liderança de uma geração para outra. 

 

Esta prática continua no Novo Testamento. Jesus abençoa seus discípulos 

durante o sermão do monte, Ele abençoou as crianças que foram até ele, Ele foi 

abençoado pelo Pai celestial, no batismo e na transfiguração. O apóstolo Paulo 

abençoou seus filhos espirituais no ministério e abençoou os líderes mais velhos 

em cada cidade antes de ir plantar igrejas em outras cidades. 

 

Não há dúvida que a benção foi e continua sendo um aspecto importante da 

liderança e da vida em família. 

 

Muitos líderes que leem esse material, não tiveram a experiência de serem 

abençoados por seus pais naturais ou espirituais. Essa realidade traz consigo o 

sentimento de dor e inutilidade. A retenção da benção pode ser tão dolorosa 

quanto uma maldição. É difícil entender como uma benção pode ser retida de 

nós, tanto no ministério como em outras áreas da vida. Os líderes da nova 

geração muitas vezes acham que as bênçãos estão retidas para eles. Eles anseiam 

que os líderes mais experientes liberem sobre eles palavras proféticas, eles 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/nm/6/24-26+
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anseiam por líderes que acreditem que eles vão receber o manto da 

liderança quando chegar a hora e que vão saber usá-lo de forma adequada. 

 

A maioria dos motivos de reter as bênçãos para a nova geração não são 

legítimos. No final das contas vamos perceber que a motivação é sempre mais 

egoísta do que podemos admitir. Líderes podem ser orgulhosos, inseguros, 

medrosos, controladores ou céticos quanto a capacidade ou não da nova geração 

de líderes de assumir este manto da liderança. 

 

E você, meu amigo? Tem alguém da nova geração de líderes em sua área de 

influência que desesperadamente precisa receber uma benção espiritual de sua 

vida? O que você está esperando para ministrar sobre alguém a benção 

espiritual? O que você tem recebido de Deus para ser Sua boca e abençoar a nova 

geração de líderes para cumprir a grande comissão? 

 

REFLEXÃO 

 

1. Leia Lucas 4:1–14 novamente. Pergunte a si mesmo se no seu 

relacionamento com o Senhor há um reflexo do Cristo que foi cheio do 

Espírito e dirigido por Ele. 

2. Faça uma reflexão sobre as bases espirituais e os dois tipos de 

bases que vimos nesse material. Você está operando a partir de sua 

posição ou de uma base espiritual? 

3. Como estão as suas práticas das disciplinas espirituais: 

meditação, oração, jejum e descanso? O que precisa ser ajustado em sua 

agenda para que isso se torne freqüente em sua vida? O que precisa ser 

feito para que haja crescimento nessas áreas? Escreva no campo 

específico. 
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ORAÇÃO 

 

Pai Celeste, Teu filho Jesus nos deu o exemplo de liderança espiritual. Que 

possamos reproduzir esse modelo. Obrigado por tua influência em minha vida e 

minha família. Obrigado pelos exemplos de liderança em tua palavra, tanto 

negativos como positivos, que sempre me ensinam sobre práticas de liderança. 

Me ajude a liderar a partir de uma posição espiritual e não de uma posição 

hierárquica, me ajude a por em prática as disciplinas espirituais para ser um 

líder melhor para o teu Reino. Pai, me livra do egoísmo e do isolamento para que 

eu possa ministrar a benção espiritual para os líderes da nova geração. Me ajude 

a prepará-los de forma excelente para que possam usar o manto da liderança que 

um dia irão receber. Que minha vida de oração seja mais efetiva e que eu possa 

ser um exemplo para os mais novos, aqueles que estão sob meu cuidado.  

 

Amém. 

 
AÇÃO NECESSÁRIA PRAZO 
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PRINCÍPIO 6: LIDERANDO COM GRAÇA 
 

“Aquele que é a Palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a Sua glória, 

glória como do Unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade.” João 1:14. 

 

RELACIONAMENTOS E AMBIENTES DE GRAÇA 

 

A primeira vez que ouvi o termo “ambiente de graça”, foi através do livro de 

Bill Thrall, Bruce McNicol e Ken McEralth chamado o Crescimento do líder: como 

relacionamentos ordinários desenvolvem um caráter e uma influência 

extraordinária. Eu recomendo este livro tanto para os líderes quanto para os que 

desejam ocupar lugares de liderança. 

 

De acordo com os autores “muitos identificam um ambiente de graça quando o 

vêem. Eles apontam os resultados: as pessoas se sentem seguras, elas crescem, 

existe confiança entre elas, elas são autênticas, elas apreciam umas as outras, elas 

se divertem, produzem melhor, são encorajadas, elas percebem um espírito positivo 

que catalisa sua alma, dando a elas a sensação de esperança que “pertencemos a 

esse lugar”” (Thrall, McNicol et.al. 1999). 

 

Eles ainda explicam que o ambiente de graça “trabalha de mãos dadas, com 

relacionamentos de graça para criar uma cultura de confiança, criatividade e 

esperança”. Por outro lado, em uma atmosfera sem graça, tanto o empenho como 

o amor precisam ser desenvolvidos. Quando as pessoas entendem que não podem 

receber apoio ou amor sem atender a um alto padrão, elas perdem a esperança 

(Thrall, McNicol et.al. 1999). 

 
 

“SOU REALMENTE ABENÇOADO POR TRABALHAR NUM AMBIENTE 
SEGURO COM OUTROS CRISTÃOS.” 

(MULHER, IDADE: 30 – 35 anos, EUA). 
 

 
 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/1/14+
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Este ambiente e relacionamento de graça nos parece familiar quando 

olhamos para a cultura que Jesus desenvolveu com os discípulos por três anos 

que esteve com eles. Nós vemos esta liderança com graça, um ambiente de 

relacionamento além do que as páginas do Novo Testamento mostram na casa de 

Lázaro, em Betânia, no templo e nas sinagogas e na intimidade da casa. 

 

Jesus criou esses ambientes de relacionamentos que se tornaram um modelo 

para vida em comunidade e uma cultura de trabalho para o corpo de Cristo. Os 

discípulos sabiam que eram amados, valorizados, de confiança por quem eles 

eram. Eram livres para ser eles mesmos ao lado de Jesus por causa do 

relacionamento autêntico e desse ambiente de graça. 

 

A igreja de Atos em Jerusalém, no início é um grande exemplo de uma 

cultura saudável da igreja. Apesar de não ser perfeita, esta igreja desenvolveu 

uma cultura de graça, autenticidade, confiança, criatividade, generosidade, 

liberdade, esperança e amor. Os líderes formaram a cultura da igreja baseados 

em relacionamentos e ambientes de graça, que eles mesmos receberam de Jesus. 

 

E sobre a sua cultura atual? Como os líderes da nova geração descreveriam o 

ambiente em sua organização? Eles diriam que é uma cultura de medo, controle e 

favoritismo? Ou diriam que é um lugar de ambientes e relacionamentos de graça? 

Te convido a conversar com os líderes da nova geração sobre a cultura 

organizacional. Convide a eles que exponham com clareza suas opiniões. Se 

ninguém opinar ou eles aparentarem ter medo de dizer alguma coisa, então 

provavelmente você tem um ambiente sem graça. Até mesmo organizações 

saudáveis podem melhorar, e encorajamos você a convidar os líderes da nova 

geração para se envolverem e ajudarem a criar ambientes e relacionamento de 

graça em sua organização. 

 

Jesus foi cheio de graça e de verdade. Ele deixou o exemplo que os líderes 

devem seguir. Se os líderes são cheios de graça e de verdade, então serão 

instrumentos debaixo da liderança do Espírito Santo, criando e desenvolvendo 
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ambientes de relacionamentos de graça nas organizações. Deus trabalha em 

todos os segmentos da sociedade: no mercado de trabalho, na educação, da 

religião, nas artes, nas ciências e tecnologias, na família e nos governos. Ele 

deseja nada menos que ser caracterizado como cheio de graça e verdade nesses 

ambientes. 

 

OFEREÇA UMA SEGUNDA OPORTUNIDADE 

 

As minhas histórias favoritas da Bíblia são as que envolvem uma segunda 

oportunidade. Que não ama a história do filho pródigo, a quem o pai deu uma 

segunda oportunidade? Todos já ouviram falar que João Marcos recebeu uma 

segunda oportunidade para ser um líder espiritual, graças ao seu primo Barnabé 

que se recusou a deixá-lo. A mulher adúltera que recebeu uma segunda 

oportunidade de Jesus, Zaqueu e Jonas, que talvez tenha recebido a maior 

segunda oportunidade de todos, apesar de ter falhado ao aproveitar isso, pelo 

menos é o que muitos pensam. 

 

Talvez a mais marcante história de segunda oportunidade seja o resgate de 

Pedro às margens do mar da Galileia. Pedro ter negado Jesus foi tão sério, 

especialmente por ter sido momentos depois de ter feito declarações de fidelidade 

ao Senhor. Nós vemos aqui um exemplo perfeito de um líder confrontando em 

amor o erro e ajudando um jovem líder a resgatar seu senso de chamado e 

propósito. “Simão, filho de João, você me ama? Apascente minhas ovelhas... cuide 

das minhas ovelhas... apascente minhas ovelhas...” João 21:15–17.  

 

Jesus fez uma fogueira, alimentou os discípulos, teve um momento de 

comunhão com eles num ambiente de relacionamento de graça. Depois tratou de 

um assunto importante: trazer um líder de volta ao seu lugar. Por mais doloroso 

que tenha sido para Pedro, era o que ele precisava. Uma segunda oportunidade! 

Nós somos gratos pela restauração na vida de Pedro, por sua liderança espiritual. 
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Imagine como seria a história da igreja e das escrituras se não houvesse uma 

segunda oportunidade para os líderes espirituais. 

 

O apóstolo Paulo, um líder de respeito na palavra, como sabemos, também 

cometeu erros como líder. Um desses foi a sua incapacidade de dar uma segunda 

oportunidade ao jovem João Marcos. Sua dificuldade de perdoar o levou a romper 

com o relacionamento com Barnabé. Se Paulo ouvisse Barnabé e desse a João 

Marcos uma segunda oportunidade, a melhor equipe missionária da história seria 

preservada, e veríamos com surpresa o crescimento de João Marcos. Deus 

também deu a Paulo uma segunda oportunidade. 

 

E você, meu amigo? Como Paulo, você também tem receio de dar uma 

segunda oportunidade, quando os novos líderes fracassam? Você se torna 

inflexível e não perdoa quando eles se perdem no caminho? Deixa eu te encorajar 

a seguir o exemplo de Barnabé. Veja o potencial a ser desenvolvido nos líderes, 

que estão apertados em seus erros, sem confiança, fracos e com medo. Lembre-se 

de quantas segundas oportunidades te foram dadas na sua caminhada. Aprenda 

com Jesus e esteja disposto a confortar em amor, afirmar e restaurar os líderes 

que se perderam no caminho. 

 

É preciso dizer aqui que determinados tipos de comportamentos têm 

consequências que não vão permitir que o líder espiritual assuma o lugar em que 

ele estava anteriormente. Na verdade, é possível que ele não esteja mais dentro da 

organização, dependendo do ambiente ou da cultura do lugar. Graça, 

discernimento e sabedoria são necessários em situações difíceis que sem dúvida 

alguma irão aparecer. Parte de seu encargo na liderança poderá ser de ajudar 

esses novos líderes a encontrar um novo lugar para servir em um ambiente onde 

ele ou ela vivam um recomeço. Para os que gostam de analogias com esportes, um 

líder que errou pode receber um cartão amarelo. Em algumas vezes um cartão 

vermelho pode ser dado. Um tempo de reflexão, confissão, restauração, 

aconselhamento e mentoria é sempre recomendado antes de colocar novamente 

esse líder de volta no jogo. Sua maturidade e influência irão ajudar para que haja 
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um re-engajamento e uma segunda oportunidade para que sejam bem 

sucedidos como líderes. 

 

TENHA PACIÊNCIA COM A IMATURIDADE 

 

Quando os discípulos se questionaram sobre quem seria o maior, estavam 

demostrando sua imaturidade espiritual. Ao invés de reprimi-los sobre seu desejo 

de ser maior do que seus colegas discípulos, Jesus redirecionou o assunto 

ensinando a eles como de fato serem grandes. Ele pegou uma criança no colo e 

passou a ensinar seu conceito de grandeza. De acordo com Jesus ser grande no 

que diz respeito ao Reino de Deus, é o desejo sincero de ser o último. O caminho 

mais rápido para a liderança no Reino de Deus é colocar as pessoas a sua frente, 

estes são princípios que Jesus queria que seus discípulos meditassem. Não havia 

nada de errado com eles em querer ser grandes, eles apenas tinham a idéia 

errada de grandeza. Graças à paciência que Jesus teve para ensiná-los, eles 

aprenderam uma importante lição sobre liderança espiritual. 

 

Em João 14, quando Jesus diz aos discípulos que está indo preparar lugar 

para eles, que voltaria para levá-los para seu novo lar, Felipe disse: “Senhor, 

mostra-nos o Pai, e isso nos basta!” Jesus respondeu: “Você não me conhece, 

Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo?” João 

14:8 e 9. A resposta dada à pergunta de Felipe, indicava que ele não tinha 

perspectiva correta por imaturidade sobre a natureza de Jesus. 

 

Às vezes, quando estamos formando uma nova geração de líderes, você 

percebe que eles estão recebendo revelação e sabedoria através de seu ensino e 

formação. No momento seguinte sua imaturidade vem à tona e você fica se 

perguntando: “Você só pode estar brincando! Falamos sobre isso mil vezes! Eu 

falei o que iria acontecer e para onde estamos indo! Você escutou alguma coisa do 

que eu disse? Chame alguém que vai ouvir que eu disser”. 
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Mentoriar uma nova geração de líderes, pode por sua paciência a prova, mas 

lembre-se que Paulo disse ao jovem pastor Timóteo para se manter sóbrio em 

todas as situações. Eles têm muito talento e potencial esperando para ser 

desenvolvido e às vezes lidar com sua imaturidade pode nos fazer perder o foco 

sobre o progresso que estão fazendo de fato. “Corrija, exorte com toda a paciência 

e doutrina.” 2 Timóteo 4:2 

 

Os sofrimentos e angústias momentâneas de ter que lidar com imaturidades 

não se comparam com os resultados eternos, então seja paciente e não perca o 

foco. Lembre que os líderes da nova geração também estão exercitando a 

paciência tendo que lidar com líderes que em algumas ocasiões são inflexíveis e 

lentos para agir. É uma jornada de comunhão na estrada da paciência. 

 

ENCORAJE ATRAVÉS DO FEEDBACK 

 

“Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os 

tomou consigo, e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida” Lucas 9:10. 

 

Jesus havia enviado os 12 em missão, dando-lhes poder e autoridade para 

pregar que o Reino de Deus havia chegado, curar enfermos e libertar os cativos. 

Quando eles retornaram, Jesus ainda não tinha tido tempo de ouvir sobre a 

experiência que tiveram. Imediatamente Ele os levou para um retiro espiritual em 

Bestsaida antes que a multidão os encontrasse e trouxesse suas demandas. Isso 

demonstra que Jesus dava importância como líder de um momento para 

fortalecer os discípulos e dar feedback a eles.  

 

A orientação dada para a viagem era um teste para ver sua liderança 

colaborativa, fé e coragem. Era importante saber o que tinham aprendido durante 

a prática. Bons professores e mentores têm mais resultados quando diversificam 

os momentos de aprendizagem, não apenas como forma de celebrar, mas de 

reforçar o aprendizado. 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2tm/4/2+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/9/10+
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Como um líder maduro que tem procurado desenvolver uma nova 

geração de líderes para a Grande Comissão, é seu privilégio e também sua 

responsabilidade desenvolver ações que testem a liderança, fé e coragem dos 

novos líderes. Eles precisam ser firmes e aplicar o aprendizado em sua vida, de 

modo que o ensino recebido tenha efeito prático. Existem certos níveis de 

intencionalidade que precisam ser aplicados ao desenvolvimento da liderança e 

você precisa aprender rapidamente enquanto a experiência ainda está queimando 

nos seus corações e em suas mentes. 

 

Encoraje os novos líderes a manterem anotações sobre cada aspecto do 

ministério que tem ensinado a eles, para que assim possam compartilhar suas 

experiências e reflexões. Celebre cada avanço no aprendizado, redirecione quando 

for necessário, mas não seja crítico. Lembre-se que todos os líderes aprendem 

fazendo e às vezes os erros acontecem por falta de experiência e na maioria das 

vezes não há prejuízo. É importante lembrar que aprender, fazer, refletir e ajustar 

dão parte do processo de maturidade. Eu te desafio e refletir sobre seu estilo de 

liderança atual. Quando você define tarefas para os novos líderes, quão 

estratégico e intencional você é na ajuda, encorajamento e feedback? Você não vai 

se lamentar do quanto vai crescer. 

 

REFLEXÃO 

 

1. Como você descreveria o ambiente de sua equipe de liderança, 

seu staff? Você diria que tem um ambiente de graça ou um lugar com uma 

cultura de controle, medo, intimidação e isolamento? Seu time descreveria 

esse ambiente como saudável ou disfuncional? Eles se sentiriam 

desconfortáveis em responder isso na sua frente? Você tem medo de suas 

respostas? 

2. Quem é a pessoa na sua área de influência que precisa de uma 

segunda oportunidade em sua liderança? O que tem impedido você de ser 

um auxílio a esta pessoa? 
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3. Como você pode ser mais intencional em criar oportunidades 

práticas e poder avaliar os novos líderes? Desenvolva um evento no 

ministério para potencializar sua liderança, fé e coragem. Programe uma 

reunião para dar-lhes feedback. Anote nos espaços específicos no quadro a 

seguir. 

 

ORAÇÃO 

 

Senhor, meu coração deseja criar uma cultura de liderança em minha 

organização que seja caracterizada por um ambiente de graça, através do Teu 

Espírito Santo. Só tu podes transformar os corações, mas me usa como um canal 

para levar as pessoas a um relacionamento cheio de graça uns com os outros. 

Que todo medo ou intimidação sejam retirados, que todo o desejo de controle seja 

repreendido e nos ajude a desenvolver um ambiente saudável que ainda não 

experimentamos. Pai, nos dê graça para dar uma segunda oportunidade e sermos 

pacientes com os imaturos, como Jesus fez com seus discípulos. Queremos a 

cultura que reflita os valores do Teu reino, oramos em nome de Jesus. 

 

Amém. 

 

AÇÃO NECESSÁRIA PRAZO 
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CAPÍTULO 7: LIDERANÇA DE IMPACTO 
 
“Digo-lhes a verdade: Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho 

realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o 

Pai.” João 14:12 

 

Jesus impactou a vida daqueles doze homens. Depois de três anos de intensa 

preparação, Ele viu o dia em que eles iriam fazer coisas maiores que o viram 

fazer. Claro que a expressão “coisas maiores” estaria diretamente ligada a 

autoridade de Jesus e o poder do Espírito Santo. 

 

A intenção de Jesus sempre foi deixar a Grande Comissão, o nascimento e 

crescimento da igreja ao encargo dos apóstolos e discípulos que seguiriam seus 

passos. 

 

O ministério e o desenvolvimento de liderança espiritual têm a ver com 

impacto. O último estágio de preparação está no fato de torná-los capazes de 

liderar com a nossa benção com nosso suporte. Chega a ser surpreendente ver 

que muitos líderes mais “maduros” ainda enxerguem a nova geração de líderes de 

uma perspectiva negativa, mais como um fardo do ministério do que como um 

privilégio. Graças a Deus por recursos como esse que desafiam este modelo de 

pensamento. 

 

Em Mateus, nós encontramos uma história onde vemos o impacto da 

liderança. “Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Este é 

um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que 

possam ir aos povoados comprar comida" Respondeu Jesus: "Eles não precisam ir. 

Dêem-lhes vocês algo para comer". Mateus 14:15,16. 

 

 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/14/12+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/14/15,16+
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“EU TENHO UM PASTOR MARAVILHO QUE TEM COMO PRIORIDADE 
REAFIRMAR NA MINHA VIDA A VISÃO QUE DEUS TEM ME DADO.” 

(MULHER, IDADE 26 – 30 anos, EUA) 
 

 
 
E se Jesus tivesse concordado com a sugestão dos discípulos e mandado 

aquela multidão embora? O problema se resolveria de alguma forma. Milhares de 

pessoas seriam mandadas embora com o estômago vazio e muito provavelmente 

apenas alguns lugares poderiam ser capazes de suprir aquela demanda. Eles 

estavam com fome por alguns dias e voltariam para as suas casas. 

 

Se Jesus de uma forma sobrenatural retirasse a fome desse povo todo e os 

mandasse embora? Todos estariam satisfeitos e os discípulos com o sentimento 

de dever cumprido, afinal de contas, foram eles que lembraram Jesus da 

necessidade que as pessoas tinham, mas eles não poderiam dizer que foram 

participantes de um milagre de Jesus de tal modo que ainda hoje inspira as 

pessoas. 

 

No entanto, Jesus proporcionou aos discípulos uma oportunidade de 

aprender e ter uma profunda experiência de fé e da provisão de Deus. 

 
 

“AQUI NOS CAMARÕES, MUITAS PESSOAS NÃO ACEITAM MUDANÇAS 
FACILMENTE. ELAS PREFEREM SE PRENDER A SEUS MÉTODOS 

ANTIGOS DE FAZEREM AS COISAS E ISTO TORNA O CRESCIMENTO DA 
INOVAÇÃO MUITO DIFÍCIL E LENTO.” 

(HOMEM, IDADE: 18 – 25 anos, CAMARÕES). 
 

 
 

Os discípulos sabiam que humanamente falando, eles não tinham a menor 

possibilidade de proporcionar alimento para mais do que algumas dezenas de 

pessoas. Mesmo assim Jesus ordenou que eles alimentassem aquela multidão. 

Pense por um momento no temor dos discípulos trazendo a Jesus uma 

quantidade de comida insuficiente para essa multidão faminta. 
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Pense um pouco na alegria que eles sentiram quando Jesus pegou aqueles 

poucos recursos e milagrosamente multiplicou de tal forma que excedeu o 

numero de pessoas que estavam ali, sendo suficiente para alimentar aquela 

multidão com fome. 

 

Enquanto pensamos que os discípulos recolheram o que sobrou dos pães e 

peixes em doze cestos analisamos como o conhecimento deles sobre Deus se 

aprofundou naquele dia, como a fé deles foi fortalecida e quanto foram 

impactados. Começaram a pensar na possibilidade, ao invés de pensar no 

impedimento. Se Jesus pode multiplicar cinco pães e dois peixes e alimentar uma 

multidão, o que Ele pode fazer com um coração que se rende e uma vida que se 

prostra numa atitude de fé? 

 

Deus deseja usar a tua vida para desenvolver a fé e desafiar os líderes da 

nova geração. Eles precisam aprender a resolver problemas que são desafiadores, 

não apenas verem como você resolve os problemas. 

 

Eles precisam ver os recursos que Deus já providenciou, ainda que no 

momento não consigam perceber. Eles desejam ser participantes dos milagres de 

Deus e suas bênçãos. Você está dando a eles a oportunidade de fazer algo 

impactante para o Reino de Deus? Você tem encorajado a eles para assumirem 

riscos e confiar em Deus?  

 

Deus quer levantar uma geração de líderes que pensam nas possibilidades e 

é nosso dever ajudá-los a chegar lá. 

 

DEFENDA A NOVA GERAÇÃO 

 

Onde estão os líderes já estabelecidos, quando o assunto é impactar e formar 

uma nova geração de líderes para a Grande Comissão? 
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Nossa pesquisa inicial mostra que uma das maiores necessidades que os 

jovens tem para diminuir a lacuna com a liderança na igreja em toda a terra é de 

líderes maduros, estabelecidos que entendam e defendam essa nova geração. 

 

Sejamos honestos, cada um de nós, que hoje pertence a geração atual, já 

ouviu ou participou de conversas onde o assunto era sobre os defeitos da nova 

geração entre os 18 e 35 anos. Na América do Norte se diz que os Millenials, não 

possuem uma ética de trabalho consistente, que tem grandes dificuldades em 

cumprir prazos e que não são dependentes de posições que demandam grande 

compromisso e responsabilidade ou até mesmo perseverança. O mundo rotula os 

Millenials, eles são estereotipados como inquietos, egoístas, mimados e 

preguiçosos. Sem dúvida que algumas pessoas apresentam estas descrições e não 

estão restritos a uma única faixa etária. Sendo bem honesto, isso não representa 

toda essa geração e francamente isso é um desserviço a eles. 

 

Jovens têm uma perspectiva diferente do mundo, outras prioridades, valores 

diferentes e crenças que não são as mesmas da geração anterior. Isso pode ser 

dito de todas as gerações de jovens ao longo da história. Temos que ter o cuidado 

de não pensar que somos melhores que outras gerações. Nós temos muitos 

problemas como materialismo, consumismo e individualismo, pra não mencionar 

uma tendência ao vício no trabalho, na América do Norte. 

 

Ao invés de anular uma geração porque vêem e respondem às questões da 

vida de uma forma diferente, líderes maduros precisam adotar uma postura 

propícia ao aprendizado e convergente a nova geração. Aqui vão algumas idéias 

que podem ajudar a conexão com os líderes da nova geração. Tenha conversas 

francas com eles. Descubra seus valores e no que acreditam. Esteja aberto para 

ideias diferentes e interpretações diferentes sobre a cultura, política e religião. 

Esteja disposto a escutar suas idéias mesmo que você não as entenda ou não 

concorde com elas. Convide–os para uma refeição na sua casa. Descubra o que 

vocês têm em comum. Compartilhe a sua história e a sua vida com eles, trate-os 

como adultos e iguais, mostre respeito. 
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Se Deus tem levantado uma nova geração de líderes para cumprir a 

grande comissão e tem derramado sobre eles o poder do Espírito Santo, nós 

temos que seguir essa direção e fazer nosso melhor para prepará-los e incentivá-

los a se desenvolverem no homem e na mulher que Deus deseja que sejam. Eles 

precisam de líderes ao seu lado que serão apoio, mentores e inspiração para sua 

geração. Eu acredito que nossa geração será responsabilizada pela forma como 

engajamos, defendemos, preparamos e capacitamos a próxima geração que Deus 

comissionou. 

 

ENCORAJE A CRIATIVIDADE E A INOVAÇÃO 

 

Construir relacionamentos autênticos com líderes da nova geração é muito 

gratificante. Por 25 anos eu tenho procurado de forma intencional construir 

relacionamentos com jovens líderes e eu creio que tem sido um marco em meu 

ministério. Existe muita energia, criatividade e inovação fluindo de jovens líderes 

que não tem medo de sonhar e correr riscos em Deus. O que falta de sabedoria e 

maturidade, sobram em paixão e ação. Duas gerações trabalhando juntas unem 

essas duas pontas e formar um time de líderes muito efetivo. 

 

Vamos ver dessa forma, líderes maduros precisam de jovens líderes tanto 

quanto os jovens precisam dos maduros. Nossa tendência é pensar mais em 

termos de segurança, previsibilidade, conforto e no status quo que atingimos. 

Geralmente temos mais medo do fracasso do que ter uma metodologia irrelevante 

ou ultrapassada. A nova geração desafia nossa tendência a ficar estático em 

nossa zona de conforto, provocando um movimento de encontro à inovação e a 

criatividade para o avanço do Reino de Deus. 

 

 
 
“MINHA GERAÇÃO É CHEIA DE NOVAS IDEIAS, DESEJAMOS SERVIR A 

DEUS E AJUDAR COM TODAS AS NOSSAS FORÇAS NO 
DESENVOLVIMENTO DA CASA DE DEUS”. 

(MULHER, IDADE: 18 – 25 anos, RÚSSIA). 
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Uma expressão que precisamos adotar em nosso vocabulário de liderança é 

formar ideias1. Podemos usar a palavra inventividade ou originalidade para definir 

esse termo. Líderes da nova geração são cheios de imaginação, criatividade e 

idéias originais. Como você está captando esses recursos para o avanço do Reino 

de Deus? 

 

Pensa no crescimento de seu ministério se você criasse uma sala para formar 

as idéias em sua igreja ou organização, para incentivar idéias inovadoras e 

colaboração. Teria que ser um ambiente com poucas regras, para não prender a 

criatividade. 

 

Se você fizesse um encontro com os lideres da nova geração e os líderes 

maduros onde ambas as gerações pudessem se conhecer melhor e formar ideias 

pensando “fora da caixa”? 

 

Quais projetos você poderia envolver os líderes da nova geração que estão 

alinhados a sua própria criatividade e paixão? Você ficaria surpreso em quão 

transformador e em quanto sucesso suas ideias trariam. 

 

CULTIVE UMA CULTURA DE FÉ E LIBERDADE 

 

“Eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente.” João 10:10 

 

“Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres.” João 8:36 

 

A plenitude de vida que Jesus prometeu aqueles que viriam até ele, não se 

limita apenas a conversão, é uma promessa para toda a jornada espiritual. Nosso 

salvador quer que Seu povo, de todas as gerações, viva em plena liberdade e 

plenitude que Ele providenciou pra nós através de seu sangue. É um desserviço 

                                                 
1 Tradução literal: ideiação 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/10/10+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/8/36+
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ao Reino quando crentes criam uma cultura nas organizações cristãs 

baseadas em controle e conformidade ao invés de liberdade, fé e plenitude. 

 

Quando os líderes da nova geração sentem uma falta de liberdade em relação 

a seus dons espirituais, sua paixão, criatividade e habilidades, algo não está bem 

na organização. Quando experimentam uma pressão sob sua liderança e um 

desprezo por suas idéias ou um relacionamento conturbado com líderes maduros, 

isso indica uma cultura de liderança doente. 

 

Líderes maduros têm o dever e a responsabilidade de incentivar a nova 

geração a serem homens e mulheres de fé e dar liberdade a eles. Seguidamente eu 

digo os jovens líderes que Deus deu a eles “a liberdade de sonhar e a coragem pra 

explorar”. Deus deseja líderes fortes e corajosos e que tenham a experiência de ter 

liberdade para sonhar e assumir riscos pelo evangelho. 

 

Você é corajoso para assumir risco pelo Reino de Deus? Seu tanque de fé está 

cheio ou está vazio nesse estágio de sua jornada espiritual? Você considera sua 

liderança corajosa? Tem uma geração sendo levantada que precisa ser 

incentivada a serem pessoas de fé e liberdade. Sua missão é nutrir esta atitude 

na nova geração e desenvolver a fé, a coragem, a vontade de assumir riscos em 

Deus e a liberdade de perseguir o propósito de Deus para suas vidas. 

 

DELEGUE TAREFAS ESTRATÉGICAS 

 

Em nossa pesquisa inicial, perguntamos: “quais oportunidades são mais 

estimulantes para você?” o resultado foi que 36% respondeu “criar algo novo e 

único”. 29% prefere consertar algo que não está funcionando bem para consertar. 

19% prefere pegar algo que já está funcionando e torná-lo melhor e 16% prefere 

gerenciar com fidelidade o que já está dando certo. 
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Também perguntamos: “que tipo de relacionamento com uma organização 

você se sente encorajado a participar?” Descobrimos que 57% respondeu: “uma 

organização que deseja formar uma parceria comigo, para mudar ou criar uma 

cultura” e 43% respondeu: “uma organização que tenha muitas plataformas de 

envolvimento”. 

 

Líderes da nova geração querem fazer parte de equipes colaborativas que 

promovam transformação e impacto cultural. Querem ser parceiros de líderes 

maduros e de organizações. Muitos gostam de iniciar projetos ou levar projetos 

recém iniciados a um novo patamar. Às vezes o maior obstáculo para sua 

liderança e criatividade não são suas limitações, mas invés disso são aqueles que 

estão sobre eles quando não recebem oportunidades de liderar nas organizações. 

 

Parte do desenvolvimento dos líderes da nova geração envolve demonstração 

de confiança em suas decisões e habilidades de liderança. É importante que 

tenham humildade de executar as tarefas menos visíveis da liderança, bem como 

ser dado a eles a oportunidade de liderar tarefas altamente complexas. De tempos 

em tempos eles precisam resolver grandes problemas. 

 
 

“O UNDO MUDA A CADA SEGUNDO, E A NOVA GERAÇÃO SABE COMO SE ADAPTAR A 
ELE”. 

(MULHER, IDADE: 18 – 25 anos, VIETNÃ). 
 

 
 
Anos atrás quando eu era um soldado no corpo de bombeiros, passei 

semanas na sala de aula aprendendo sobre como combater estruturas 

incendiadas. Eu gostava do ensino e sentia que meu conhecimento seria 

suficiente para me manter a salvo e que me ajudaria a combater o fogo com êxito. 

Mas nem toda a teoria do mundo me preparou adequadamente para os desafios 

reais que enfrentaria. Ver meus instrutores combatendo incêndios seria de 

grande valor, mas não me daria o treinamento necessário para fazer meu 

trabalho. Se eu enfrentasse apenas pequenos incêndios que pudesse ser 
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combatido com um extintor, eu não estaria apto para entrar em um prédio 

tomado pelas chamas e pela fumaça. Nossa turma de recrutas teve muitas 

oportunidades de combate a incêndios em ambientes controlados, quando 

estávamos na fase de preparação. Esta preparação nos deu a confiança e a 

experiência prática que nos habilitou para trabalhar nos batalhões do corpo de 

bombeiros, conscientes que havíamos sido adequadamente treinados. Também 

deixou os veteranos do corpo de bombeiros confiantes que poderiam contar 

conosco em situações importantes. Nossas habilidades foram completamente 

testadas e nosso aprendizado demostrado. 

 

Da mesma forma, se líderes maduros apenas ensinam e mostram como 

liderar, não estão preparando os líderes da nova geração de forma adequada para 

situações reais no futuro. Eles precisam apresentar para esses jovens líderes 

oportunidades para liderar de forma estratégica enquanto estão na fase de 

treinamento. Esta preparação vai dar aos líderes da nova geração a confiança em 

suas habilidades de liderança e vai assegurar a outros que eles estão sendo 

preparados adequadamente para futuros desafios no ministério. 

 

COMISSIONAMENTO E ENVIO 

 

“Então, Jesus aproximou-se deles e disse: "Foi-me dada toda a autoridade no 

céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os 

em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o 

que eu lhes ordenei. “E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos”. Mateus 

28:18-20 

 

“Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: "Separem-

me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado". Assim, depois de jejuar 

e orar impuseram-lhes as mãos e os enviaram.” Atos 13:2,3 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/28/18-20+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/28/18-20+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/13/2,3+
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“Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja; tendo orado e 

jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado.” Atos 14:23 

 

Todo líder precisa ser comissionado e enviado para cumprir o destino que 

Deus planejou para ele. Isso é natural no desenvolvimento espiritual de liderança 

e significa que é um momento importante em sua jornada espiritual. 

Freqüentemente os líderes da nova geração estão prontos para serem enviados, 

antes dos mais velhos estarem prontos para enviá-los. Às vezes os líderes mais 

velhos sabem que os novos estão prontos antes mesmo que eles saibam. Alguns 

jovens líderes precisam esperar com paciência pelo tempo de Deus enquanto 

outros são atirados para fora do ninho antes mesmo de pensar que estão prontos. 

 

Em algumas igrejas que Paulo e Barnabé plantaram, eles não tiveram o luxo 

de ficar muito tempo para poder desenvolver um líder. Em outras ocasiões, eles 

dedicaram um bom tempo desenvolvendo liderança. Houve casos em que tiveram 

poucas semanas entre plantar a igreja antes de sofrerem perseguição ou até 

mesmo serem dirigidos pelo Espírito Santo para irem a outro lugar. Sejam quais 

foram as dificuldades, eles comissionaram e enviaram novos líderes para 

assumirem suas responsabilidades de liderar a igreja. Paulo e Barnabé não 

tiveram escolha a não ser oficialmente estabelecê-los, orar e jejuar por eles, pelo 

poder divino e pelo seu sucesso, confiando no Senhor. 

 

Confiar no Senhor é o coração do comissionamento e do envio dos líderes da 

nova geração. Paulo e Barnabé “os comissionaram no Senhor, em quem eles 

colocaram sua confiança”. O medo é sempre a mola propulsora para segurar por 

muito tempo os líderes da nova geração, às vezes em detrimento da proclamação 

do evangelho e crescimento da igreja na face da terra. 

 

Havia algo mais que os apóstolos precisavam aprender enquanto Jesus subia 

aos céus. Ele deixou para o Espírito Santo algo necessário para o 

desenvolvimento de liderança, ele disse: "Tenho ainda muito que lhes dizer, mas 

vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/14/23+
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guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo; falará apenas o que ouvir, 

e lhes anunciará o que está por vir” João 16:12,13. Isso é um ensinamento aos 

líderes mais velhos. Sempre haverá algo a ser ensinado para os líderes da nova 

geração. Você precisa contar com o Espírito Santo para continuar o 

desenvolvimento de sua liderança e para ensiná-los o que precisam aprender. 

Você precisa deixá-los ir com a sua benção para cumprir o propósito de Deus 

para suas vidas. Faça com que seu envio seja uma experiência inesquecível para 

eles. Incentive a sua igreja ou sua empresa para abençoá-los. Não permita que 

eles deixem sua organização com um sentimento de culpa ou isolamento 

simplesmente porque você não está pronto para enviá-los ou tem medo que não 

estejam prontos. O Espírito Santo é quem decide quando é o tempo certo; todos 

temos que nos submeter à sua liderança e celebrar o seu envio para cumprir o 

propósito de Deus, 

 

Comissionar e enviar os líderes da nova geração não quer dizer que não 

estaremos mais envolvidos com sua liderança: significa que a natureza da relação 

mudou. A nossa relação natural com nossos filhos muda quando eles se tornam 

adultos. Nós continuamos amando e querendo fazer parte de suas vidas, mas 

num lugar diferente e com responsabilidades diferentes. 

 

No que diz respeito à comissionar e enviar os líderes da nova geração, sua 

posição pode ser de um conselheiro, mentor, companheiro espiritual ou colega. É 

aconselhável dar a eles espaço e permitir que eles tenham a iniciativa e definam a 

natureza dessa relação e a freqüência de encontros entre vocês. Assegure a eles o 

suporte, a disponibilidade e o incentivo para que alcancem o que desejam. Isso 

irá ter um grande impacto sobre eles e seguirão em frente. 

 

Uma vez que o comissionamento e o envio foram efetivos, é hora de começar a 

preparar uma nova turma de líderes da nova geração. Continue aprendendo com 

as experiências enquanto você se torna mais eficiente em formar jovens líderes. 

Lembre-se que o processo de formação de líderes da nova geração está claramente 

delineado em 2 Timóteo 2.2, envolve um processo de ensinar o que você aprendeu 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/16/12,13+
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a outros e que eles façam o mesmo. O desenvolvimento da liderança se torna 

exponencial na medida em que aqueles em que você investiu passam a investir 

em outros, como Paulo instruiu a Timóteo. O que pode ser mais incrível que ver 

líderes da nova geração formando líderes para a próxima geração? Este é o ápice 

do comissionamento e do envio. Que privilégio estar envolvido nesse processo de 

transformação. Vamos agradecer juntos ao Senhor pelo privilégio de despertar 

uma nova geração de líderes. 

 

REFLEXÃO 

 

1. Quem foi o líder que mais oportunizou você, quando você 

começou a despertar para liderar? Quais foram as estratégias usadas para 

te dar confiança e te ajudar como líder? Pense um momento no impacto 

que esse líder teve em sua vida e pense sobre o resultado exponencial do 

investimento original em você. Agradeça a Deus por ter colocado um líder 

maduro em sua vida. 

2. Quando você escuta termos como “parte interessada, colaborador 

e parceiro” se referindo a nova geração de lideres e o seu desejo de 

engajamento em oportunidades de liderança, quais iniciativas ministeriais 

que sua organização poderia começar de forma estratégica vem à sua 

mente? 

3. Quando os jovens líderes deixam sua organização, é porque você 

os enviou e está celebrando suas novas oportunidades ou é porque eles se 

sentem frustrados e se sentem orientados a buscar o que Deus tem 

colocado em seus corações? É um líder que se foi por ter sido 

menosprezado ou se frustrou por causa de uma cultura fechada da 

liderança? Como você pode acompanhá-lo para afirmá-lo? Você está 

disposto a ter conversas francas e aberto a mudar? 
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ORAÇÃO 

 

Senhor Jesus Cristo, obrigado, pois Tu eras, És e sempre Serás um líder de 

impacto. Obrigado, Tu poderias ter ensinado muito mais aos discípulos, mas Você 

confiou parte dessa tarefa ao Espírito Santo e Você os comissionou e os enviou 

para uma missão estratégica. Jesus, obrigado por nos ter dado vida plena e 

liberdade por meio de Sua morte, obrigado por Tua fidelidade, autoridade e pelo 

poder do Espírito Santo em cada um de nós para nos ajudar a cumprir 

totalmente Teu propósito como líderes na grande comissão. Somos gratos pela 

oportunidade de sermos comissionados e enviados para pregar o evangelho. 

Continue nos capacitando para que possamos capacitar outros. 

 

Amém. 

 

AÇÃO NECESSÁRIA PRAZO 

  

  

  



86 
 

NEXTGEN ENGAGEMENT 

CONCLUSÃO 
 

E se a nova geração estiver sendo subestimada e subutilizada pela nossa 

geração? Talvez eles tenham o potencial para ser a geração mais incrível que o 

mundo já viu. Porque fazer uma declaração dessas? Porque eles têm domínio 

sobre a tecnologia e estão conectados, eles têm criatividade e paixão, tem recebido 

autoridade e capacitação para completar a grande comissão no tempo de sua 

geração. Essa geração pode nesse momento compartilhar o evangelho de forma 

plena aos povos não alcançados, uma tarefa que nenhuma geração anterior 

conseguiu. 

 

Por mais que essa visão seja clara, eles precisam da ajuda dos líderes mais 

maduros para tornar este sonho realidade. A Global Advance foi escolhida para 

ser um defensor dos líderes da nova geração. Com alegria assumimos a 

responsabilidade de conhecer suas necessidades e fornecer a você de forma 

prática recursos que te ajudem a ser um formador de liderança bem sucedido. 

Estes sete princípios foram aplicados por Jesus no seu desenvolvimento de 

liderança e cremos que irão funcionar com você também. 

 

Você viu a perspectiva dos jovens do mundo inteiro que expressaram seu 

desejo de serem instruídos e engajados por igrejas e organizações, como 

colaboradores e parceiros a transformar o mundo através do amor de Jesus. Eles 

querem que sua voz seja ouvida e querem formar uma nova cultura. Eles querem 

formar a igreja do futuro com a criatividade e a paixão que o Espírito Santo deu a 

eles. Eles desejam proclamar o evangelho de forma clara e efetiva em todas as 

esferas da sociedade e aos povos não alcançados. 

 

Meus amigos, nós precisamos engajar, preparar e capacitar os líderes da 

nova geração. 
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