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APRESENTAÇÃO

Chega às suas mãos mais 
uma serie de lições produzi-

das pela Fumap, com a graça e mise-
ricórdia do Deus altíssimo. Trabalhamos 
com	afinco	para,	 juntos,	oferecermos	uma	
importante	reflexão	sobre	liderança	essencial.	

Baseamos os estudos na vida do perseverante 
apóstolo Paulo, do humilde Moisés, do obediente Josué, 
do servo Timóte, da inspiradora Débora , do perseverança de 
Neemias, do leal apóstolo Pedro e o íntegro Jesus Cristo.

O	objetivo	é	fazer	com	que,	no	Pequeno	Grupo,	você	possa	pen-
sar	naquilo	que	tem	feito,	enquanto	líder	de	ministério	jovem	ou	simples-
mente participante dele e, ao mesmo tempo, compreender que, assim como 
esses líderes exemplares, sempre há uma forma de fazer mais e melhor. É fato que 
somos falhos, mas nossas limitações não podem, de forma alguma, ser um fator 
impeditivo para a atuação no Reino de Deus.

Um líder essencial, um discípulo de Jesus Cristo, sabe a quem serve, sabe o 
caminho	a	ser	seguido	e	consegue	influenciar	outras	pessoas.	Invista	em	sua	for-
mação de liderança. 

Fique de olho! A Fumap tem disponibilizado conteúdos importantes sobre o 
tema – fumap.portalitap.org. Oramos para que Deus o abençoe em seus estudos 
e planos. Nosso abraço.

Equipe Fumap, gestão 2016-2019
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ESTUDO 1

Liderança baseada 
na vida do perseverante 

apóstolo Paulo

Objetivo

Mostrar ao estudante que a persistência produz progresso contínuo, pois à 
medida	que	se	esforça,	o	líder	adquire	habilidades	até	atingir	seus	objetivos.

[...],	mas	uma	coisa	faço:	esquecendo-me	das	coisas	que	ficaram	para	trás	 
e	avançando	para	as	que	estão	adiante,	prossigo	para	o	alvo,	a	fim	de	ganhar	 

o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.

Filipenses 3:13-14
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“Eu perdi meu marido, e ele cuidava de mim, agora eu luto até pela saúde, 
mas eu sei que Deus está no controle, Ele cuida de mim agora e minha fé me faz 
caminhar”1. Essas palavras foram ditas, numa entrevista dada ao Ministério Portas 
Abertas2, por uma mulher que sobreviveu à perseguição sofrida pelos cristãos na 
Nigéria. Apesar de tanta dor e sofrimento, ela continua a perseverar em sua fé, com 
a certeza de que nada foi em vão, pelo amor de Cristo.

1.  Você	se	considera	uma	pessoa	perseverante	diante	de	muita	pressão	e	
vivendo dias difíceis?

1.	 	Disponível	em:	<https://guiame.com.br/gospel/mundo-cristao/continuo-seguir-jesus-apesar-de-tudo-diz-
-crista-nigeriana-perseguida.html>	Acesso	em:	11	jan.	2018.

2.	 Ministério	que	ajuda	cristãos	perseguidos.	Saiba	mais	acessando	<https://www.portasabertas.org.br>.

Introdução

Material: pedaços de barbante 
(de cerca 20cm).

Aplicação: cada participante deve pegar um pedaço de barbante 
e dar nós COM A MÃO ESQUERDA – ou com mão direita se não 

for	destro.	O	líder	conta	dois	minutos.	Ganha	quem	fizer	mais	nós	nesse	período.	
Não pode usar a  utra mão e nem encostar-se  a nenhuma superfície.

Conclusão: a perseverança nos leva a resultados cada vez melhores. 
Nunca	se	deve	desistir	diante	de	dificuldades.

Fonte:	adaptado	de:	<https://youtu.be/79xij2_WI7A>.	Acesso	em	12	jan.	2018.

Quebra-gelo
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Na prisão, o apóstolo Paulo escreve sua carta aos Filipenses para agradecer a 
igreja	porque	participaram	do	evangelho	desde	o	primeiro	dia	(1:	5).	O	apóstolo	lem-
bra com alegria como sua prisão motivou os irmãos a proclamar o evangelho sem 
medo (v. 14). É por isso que Paulo perseverou na pregação. Desde o dia em que ele 
foi alcançado por Cristo (3:12), ele não parou de se mover para a meta, sabendo que 
ainda	havia	muito	a	ser	alcançado	(v.	13-14),	e	embora	ele	já	tivesse	conseguido	
muito,	ainda	não	atingido	o	objetivo	do	seu	chamado.

Paulo sabia que todas as perdas e sofrimentos em todo o seu ministério o 
ajudavam	a	ser	paciente	e	isso	o	levou	a	ter	um	progresso	contínuo	em	sua	vida	e	
em seu relacionamento com Cristo. Porque sabemos que a tribulação produz per-
severança; a perseverança, um caráter aprovado; e o caráter aprovado, esperança. 
E a esperança não nos decepciona (Rm 5:3-5). Como MacArthur (2010, p. 323) diz: 
A paciência produz um caráter que foi refinado no fogo da prova.

2.  O que motivou o apóstolo Paulo a perseverar mesmo na prisão?

3.  Reflita	sobre	a	vida	do	apóstolo:	qual	foi	o	seu	objetivo	e	por	que	ele	se	
esforçava muito?

As perdas que temos em nossa vida e o sofrimento pelos quais passamos 
como cristãos, devem nos levar a perseverar, ser paciente e continuar a avançar 
para alcançar o que Deus nos preparou. E se Deus nos chamou para liderar as pes-

O que a Bíblia diz

Pensando bem
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soas e nós os servimos com esforço (v. 14), ou se alcançamos metas e realizações 
que estabelecemos, devemos ter em mente que na vida cristã e no serviço haverá 
vitórias, haverá falhas, haverá alegrias e haverá tristezas. Mas nunca esqueça que 
o melhor está a diante (CARRO, 1995, p. 179).

4.  Se	estiver	à	vontade	com	o	grupo	e	desejar	compartilhar,	fale	sobre	situações	
nas quais você persistiu. Fale sobre lutas e vitórias. Onde ainda precisa 
melhorar?

Compromisso

Eu	me	comprometo	a	perseverar	diante	dos	desafios	que	surgirem	na	
minha	vida,	confiando	que	cada	desafio	ou	prova,	moldará	o	meu	caráter	
para	que	seja	agradável	a	Cristo.	Eu	me	comprometo	a	deixar	para	trás	as	
perdas e a lutar para conseguir o que Deus preparou para a minha vida.
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ESTUDO 2

Objetivo

Mostrar ao estudante que assim como Moises, não devemos deixar a autorida-
de	nos	“subir”	à	cabeça.	Deus	o	nomeou	líder	da	nação	de	Israel,	mas	Moises	nunca	
se tornou orgulhoso por causa disso.

Liderança baseada na 
vida do humilde Moisés

Vá,	pois,	agora;	eu	o	envio	ao	faraó	para	tirar	do	
Egito o meu povo, os israelitas.

Êxodo 3:10
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Introdução

Após trocar informações com o 
grupo sobre o que cada um sabe 

sobre  a vida de Moisés, cite ao menos 
uma	que	mais	lhe	chama	a	atenção	e	justifique1.

1.	O	capítulo	3	do	livro	do	Êxodo	pode	ajudar	o	grupo	a	conhecer	algumas	das	caracterís-
ticas desse líder escolhido por Deus para guiar o seu povo.

Quebra-gelo

Infelizmente,	muitos	líderes	da	nossa	época	parecem	cair	na	tentação	de	exer-
cer a função de liderança de forma egoísta e por vezes até por ambiciosa, o que 
pode	prejudicar,	e	muito,	a	vida	de	seus	liderados.	Moises,	porém,	foi	escolhido	por	
Deus	para	libertar	o	povo	de	Israel	do	cativeiro	e	liderá-los	até	a	terra	que	lhes	fora	
prometida. E mesmo assim, em nenhum momento, Moises se deixou levar pelo au-
toritarismo ou prepotência. 

1.  Observando as lideranças atuais em geral, conseguimos compará-las à de 
Moises? Comente:

A Palavra de Deus é clara quanto ao fato de que Moises era humilde e esta-
va submisso à vontade de Deus! No livro de Números, capítulo 16, versículos 4, 
22	e	45,	pode-se	ver	Moisés	orando	a	Deus	com	súplica.	Isso	nos	leva	a	refletir	
que um bom líder precisa ser humilde e que também necessita ter uma vida de-

O que a Bíblia diz
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dicada à oração, não apenas quando as coisas vão bem, mas principalmente nos 
momentos	de	aflição.

Moisés	reconhecia	suas	limitações	humanas	(Ex	3:	11;	4:	10)	e,	justamente	por	
este motivo, se coloca totalmente na dependência do altíssimo Deus para cumprir 
sua missão.  Ele amava a Deus, também amava e se importava com as pessoas e 
não com o cargo que lhe havia sido dado. Aceitou com humildade o auxílio de seu ir-
mão Arão (Ex 4: 15 e 16), pois como um bom líder, entendeu que não poderia obter 
sucesso	sem	ajuda	de	outras	pessoas.

2.  Leia	Êxodo	3:	11;	4:	10	e	explique	por	que	Moises	se	sentia	incapaz	de	
libertar	o	povo	Israelita	da	terra	do	Egito?

3.  Leia Números 16: 4, 22 e 45 e responda: que atitude tomava Moisés 
juntamente	com	seu	irmão	Arão,	diante	das	dificuldades?

Depois de 40 anos liderando o povo rumo a Canaã, não foi Moisés quem en-
trou na terra prometida, mas ele cumpriu com louvor seu papel até ali. 

Deus preparou-lhe um sucessor e Moisés com humildade e resignação aceitou 
não	entrar	em	Canaã,	afinal	ele	reconhecia	que	desobedeceu	a	Deus,	e	o	mais	incrí-
vel nisso tudo é que ele não se importou em “perder” o cargo, sua preocupação era 
em não deixar o povo sem liderança e direcionamento.

O SENHOR, autor e conservador de toda vida, ponha um homem sobre esta 
congregação que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e 
que	os	faça	entrar,	para	que	a	congregação	do	SENHOR	não	seja	como	ovelhas	que	
não têm pastor (Nm 27: 17,18 – NTLH, grifo nosso).

Pensando bem
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Compromisso

Eu me comprometo a buscar a Deus em oração em todo tempo, sabendo 
que minha missão e meu ministério só existem porque Deus me designou. 
Buscar com humildade aproximar-me mais das pessoas que lidero, 
amando-as e compreendendo suas limitações humanas assim como eu 
também as tenho. Tentar não me apegar ao “cargo”, mas sim às pessoas. 

E entender que tudo tem o seu tempo,  
e quando meu momento de sucessão chegar,  
ter humildade e serenidade para passar  
o “bastão” sem reservas e sem tristezas,  
antes, porém, com alegria e a  
sensação de dever cumprido  
– tendo ensinado tudo quanto Deus  
me permitiu aprender.

4.  Você	considera	que	a	humildade	é	um	desafio	para	o	líder?	Reconhece	é	
preciso ter humildade para entender e cumprir nossa missão no Reino de 
Deus?
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ESTUDO 3

Objetivo

Mostrar ao estudante que obedecer a Deus é algo indispensável para o líder! 
Ninguém	pode	liderar	ou	fazer	a	obra	de	Deus	em	desobediência,	porque	se	o	fizer	
a derrota é certa.

Liderança baseada na 
vida do obediente Josué

Tudo o que o Senhor tinha ordenado a seu servo 
Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu, 

sem deixar de cumprir nada de tudo o que o Senhor 
tinha ordenado a Moisés.

Josué 11:15
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Introdução

Com todos os integrantes do grupo 
sentados, peça a eles que levantem 

a mão direita. Em seguida, peça para que levantem 
a mão esquerda. Observe que alguns participantes 

levantaram a mão esquerda, mas abaixaram 
a mão direita – desobedecendo a ordem.

Conclusão: por vezes somos levados a fazer coisas sem pensar. 
A ordem era para levantar uma mão e depois a outra – não era para abaixar. 

Jesus tem nos dado muitos direcionamentos – temos sido obedientes? 
Ou temos feito alterações de acordo com nossa vontade ou alteramos 

simplesmente porque nem prestamos atenção? Pensem nisso!

Quebra-gelo

Josué	foi	um	dos	grandes	líderes	do	povo	de	Israel.	Ele	viveu	110	anos	e	du-
rante sua vida, viu o poder de Deus no Egito, no deserto e na terra prometida. Ele 
foi	líder	depois	de	Moisés	e	ficou	conhecido	como	um	líder	corajoso	e	de	muita	fé	
em Deus. Desde muito cedo Josué auxiliava Moisés. Era seu aprendiz, seu discípulo.  
No capítulo 24 do livro de Êxodo, vemos Josué acompanhando Moisés quando ele 
subiu ao monte para receber as tábuas dos Dez Mandamentos:

	12.	Disse	o	Senhor	a	Moisés:	“Suba	a	mim,	ao	monte,	e	fique	aqui;	e	lhe	darei	as	tábuas	de	

pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo”. 13. Moisés partiu 

com	Josué,	seu	auxiliar,	e	subiu	ao	monte	de	Deus.	14.	Disse	ele	às	autoridades	de	Israel:	

“Esperem-nos	aqui,	até	que	retornemos	(Ex	24:	12-14	–	NVI).

Em sua opinião, é possível ser líder sem ao menos ensinar uma pessoa? Em 
quais dos papéis que vimos até aqui você se encaixa: no papel de Moisés, um líder 
escolhido	por	Deus	ou	no	papel	de	Josué,	um	aprendiz	fiel	e	obediente?

Adaptado	de:	<https://www.youtube.com/watch?v=p9YgFrPQKpQ>.	Acesso	em:	20	jan.	2018.
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O que a Bíblia diz

Seja	qual	for	o	papel	escolhido	por	você	na	reflexão	anterior,	o	importante	é	que	
todos estão fazendo a obra de Deus. Em alguns momentos somos líderes, mas em 
outros momentos precisamos ser discípulos, precisamos aprender com aqueles que 
já	viveram	mais	ou	estudaram	mais,	que	sabem	mais	sobre	um	determinado	assunto.

Após a morte de Moisés, depois de ter sido declarado sucessor pelo próprio 
Moisés,	Josué	liderou	o	povo	de	Israel	na	conquista	de	Canaã.	Ele	foi	vitorioso	em	
várias	batalhas	(leia	o	livro	de	Josué	–	vai	ajudá-lo	(a)	a	relembrar	muitas	delas).	A	
obediência	de	Josué	a	Deus	e	aos	ensinamentos	de	Moisés,	seu	mestre,	levou	Israel	
a servir a Deus durante toda a sua vida e a vida dos líderes que sobreviveram depois 
dele e que sabiam de tudo o que o Senhor havia feito em favor do povo (Js 24:31).

1.  A liderança de sucesso de Josué tinha um segredo, a obediência a Deus. 
Você	concorda	com	essa	afirmação.	A	que	você	atribui	o	sucesso	de	um	líder	
cristão nos dias atuais?

2. Você	acredita	que	todo	líder	precisa	ser	discípulo?

A liderança do obediente Josué nos ensina que ao nos tornarmos servos do 
Deus vivo, devemos estar prontos para atender ao chamado do mestre. Uma vez 
alcançados por Jesus Cristo, não devemos ter medo de nada – apenas de nós mes-
mos.	Ou	seja,	só	depende	de	nós	irmos	em	frente.	Isso	implica	em	deixar	de	lado	a	
timidez, a vergonha, a falta de preparo, a pobreza, a solidão, a falta dos pais ou de 

Pensando bem
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Compromisso

Eu me comprometo a me aproximar mais de Deus 
por meio da leitura da Bíblia e da oração e, dessa forma, 
compreender a sua vontade para a minha vida.

Quero ser um discípulo obediente e sempre pronto 
a fazer aquilo que Deus me pedir para fazer.

Não vou esperar arrepios para entender 
que preciso compartilhar o amor de 
Deus e seu evangelho. 

amigos,	o	desemprego	ou	qualquer	que	for	a	dificuldade	que	nos	impede	de	servir	
a Deus e simplesmente obedecer. 

4.  Você	se	considera	uma	pessoa	obediente	ao	chamado	de	Jesus	Cristo?	Se	
sentir vontade, compartilhe com o grupo aquilo que, por alguma razão, o tem 
impedido de obedecer a Deus como gostaria.
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ESTUDO 4

Objetivo

Mostrar ao estudante que Timóteo foi um líder digno de ser imitado. Ele foi 
um	dos	líderes	mais	destacados	da	igreja	primitiva.	Líder	que	cuidava	dos	inte-
resses do povo. Líder de caráter aprovado. Ele foi líder ao serviço do evangelho. 
Servo de Deus.

Liderança baseada na 
vida do servo Timóteo

Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um 
discípulo	chamado	Timóteo.	Sua	mãe	era	uma	judia	

convertida e seu pai era grego.

Atos 16:1
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Introdução

Se você fosse um produto o que se 
poderia dizer a seu respeito e por quê?

a) Cuidado é frágil!
b) Leia as instruções no manual antes de mexer
c) Aprecie com moderação 
d) Conteúdo explosivo
e) Agite antes de usar
f) Sem contraindicações
g) Mantenha longe do alcance de crianças

Quebra-gelo

Timóteo	foi	um	líder	religioso	que	ainda	jovem	definiu	seu	projeto	ministerial,	
ou	seja,	seu	futuro	na	obra	do	Senhor.	Jovem	sim,	mas	com	ambições	de	adulto.	É	
muito	motivador	quando	nos	deparamos	com	jovens	que	desde	muito	cedo	sabem	
o que querem produzir em sua vida. No caso de Timóteo, ele se preparou, esperou 
o	momento	certo,	e	então,	iniciou	sua	jornada	ministerial	fora	de	sua	terra	natal,	a	
convite do apóstolo Paulo.

1.  Quais são suas perspectivas de vida? Está se preparando para revolucionar 
o “mundo”, ou está esperando o tempo passar para se aposentar lá pelos 
90	anos	de	idade	com	uma	pesada	carga	de	projetos	não	realizados,	que	se	
tornaram sonhos, por sua falta de iniciativa?
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Provavelmente,	Timóteo	nasceu	em Listra,	cidade	da	Licaônia,	na	província	ro-
mana da Galácia. O pai era grego, porém a mãe Eunice, e a avó Loide, eram Judias (At 
16:1;	2;	Tm	1:5).	Ao	conhecer	Timóteo,	o	apóstolo	Paulo	se	agrada	de	seu	testemu-
nho, dedicação à obra e domínio da Lei de Deus. Então, resolve convidá-lo para ser 
seu	companheiro	de	ministério.	Em	respeito	às	tradições	judaicas,	Paulo	o	submete	
à	circuncisão	para	evitar	rejeição	por	parte	dos	Judeus	que	seriam	alcançados	pela	
pregação do evangelho de Cristo. 

Fora de sua cidade natal, Timóteo participa de várias viagens missionárias. Em 
Atos 17, Timóteo e Silas foram deixados por Paulo em Bereia durante um período. 
Logo	depois,	Timóteo	encontra	Paulo	em	Atenas	e	Tessalônica	 (1	Ts	3:6).	Outra	
missão que Timóteo desempenhou, foi a de levar a primeira epístola de Paulo à 
Igreja	de	Corinto	(1	Co	1:17).	Após	essa	missão,	retorna	a	Éfeso	e,	em	seguida,	é	
enviado	à	Macedônia	para	realizar	os	preparativos	da	chegada	de	Paulo	(At	19:22).	
Após sua primeira prisão, Paulo deixa Timóteo em Éfeso para suprir as necessi-
dades	da	 igreja.	Foi	durante	o	período	em	que	ele	ministrou	em	Éfeso	que	Paulo	
escreveu-lhe a primeira carta. Sobre o ministério consolidado de Timóteo, a tradição 
eclesiástica o apresenta como primeiro Bispo de Éfeso, e diz que ele morreu ali, 
martirizado, quando João estava exilado na ilha de Patmos.

2.  Pense	sobre	o	ministério	do	apóstolo	Paulo	e	como	teria	sido	sem	a	ajuda	de	
Timóteo?

3.  O processo de discipulado é importante para o mestre e para o discípulo – 
ambos aprendem. Timóteo parecia ser um discípulo “mimimi” ou ao servir 
Paulo	ele	cresce?	Como	identificamos	isso?

O que a Bíblia diz
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Compromisso

Eu me comprometo a encarar a bíblia como sendo o meu “manual de vida”, 
extraindo	dela	os	exemplos	de	pessoas	que	fizeram	a	diferença	em	seu	tempo.

Quero ser alguém que sabe construir pontes nos 
relacionamentos interpessoais, sendo 
exemplo para os que se relacionam comigo, 
submisso à minha liderança e sincero 
ao tratar com Deus. Alguém que respeita 
as leis do país e dá bom testemunho na 
sociedade,	na	família	e	na	igreja.	

Ao	ler	sobre	Timóteo,	fica	evidente	que	fazer	a	coisa	certa	nem	sempre	é	fácil.	
Afinal,	o	jovem	Timóteo	começa	sua	jornada	submetendo-se	a	uma	operação	des-
necessária (circuncisão). Depois, parte em viagens missionárias de forma precária, 
por	vezes,	repudiado	e	até	submetido	a	chacotas,	tendo,	por	fim,	uma	provável	mor-
te	por	martírio.	No	entanto,	ainda	hoje,	seu	testemunho	nos	incentiva	a	trabalhar	
na	pregação	do	evangelho	de	Cristo.	Talvez,	nossos	desafios	atuais,	não	sejam	as	
viagens a pé ou sobre animais, ou falar de Cristo em nosso país, por ser um “estado 
laico”,	contudo,	fica	o	desafio	de	“mergulharmos”	na	pregação	do	evangelho,	atra-
vés do nosso testemunho, palavras e exemplo. 

4. Você	tem	se	dedicado	a	esta	importante	obra?	Você	faz	a	diferença?	Reflita!	

Pensando bem
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ESTUDO 5

Objetivo

Mostrar ao leitor que assim como Débora foi uma líder inspiradora, nós também 
devemos	ser.	Devemos	ser	dependentes	de	Deus	e	inspirar	as	pessoas	a	confiar	em	
Deus e na força do seu poder.

Liderança baseada na vida 
da inspiradora Débora

E	Débora	disse	também	a	Baraque:	“Vá!	Este	é	o	dia	em	que	
o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está 

indo à sua frente!” Então Baraque desceu o monte Tabor, 
seguido por dez mil homens.

Juízes 4: 14 – NVI
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O	estudo	de	hoje	trata	de	inspiração	na	liderança.	A	palavra	“inspirar”	pode	ser	
entendida	como	“servir	de	exemplo”.	Um	líder	que	é	capaz	de	inspirar,	 jamais	age	
com rigidez, imposições e abuso de autoridade – isso porque ao solicitar algo ao 
seu liderado, habitualmente é surpreendido com uma atitude proativa. Líderes ins-
piradores	têm	discípulos	fieis	e	resultados	surpreendentes.	Débora	era	uma	mulher	
assim.	Vamos	conhecê-la	um	pouco	mais	no	próximo	tópico	desse	estudo.

1. Alguém	aqui	já	teve	um	líder	inspirador?

Nos capítulos 4 e 5 do livro dos Juízes está registrada a vida de Débora – uma 
líder	inspiradora.	Mulher	de	Lapidote,	profetisa	e	juíza	em	Israel,	Débora	atendia	o	
povo debaixo de uma palmeira na região montanhosa de Efraim, entre Ramá e Be-

Introdução

Forme um círculo com todos e passe 
um urso de pelúcia de mão em mão, 

quem estiver com o urso deverá falar o que tem 
vontade	de	fazer	com	ele.	Ao	final,	quando	todos 

falarem, deve-se pedir para que façam o mesmo que 
fizeram	com	o	urso	com	a	pessoa	do	lado. 

O gelo é quebrado na hora.

Quebra-gelo

O que a Bíblia diz
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Pensando bem

tel. Certo dia, Débora chama Baraque e diz a ele para escolher 10mil homens das 
tribos de Naftali e Zebulom e marchar contra Sísera, comandante do exército de 
Jabim, rei de Canaã. Por causa do pecado, o povo estava sendo dominado por este 
rei cruel e Baraque recebe a missão de libertá-lo.

Baraque ouve as instruções da profetisa e, apesar da promessa de vitória dada 
por Deus, diz que só guerrearia com Sísera se Débora fosse com ele. Ela vai com 
ele,	mas	a	narrativa	bíblica	diz	que	Baraque	não	ficou	com	as	honras	da	vitória.	As-
sim como Débora havia dito, a morte do comandante do exército inimigo veio pelas 
mãos de uma mulher – Jael. 

2.  Baraque aceita a missão de lutar contra o inimigo, mas pede a presença de 
Débora no campo da batalha. Qual foi a atitude de Débora? Por qual razão 
Baraque perde as honras da vitória?

3.  Enquanto líderes, não podemos abandonar nossos liderados – especialmente 
quando pedem a nossa presença. Débora cumpriu esse papel? 

 

Tanto	Débora	quanto	Baraque	eram	servos	do	Deus	vivo.	Você	pode	até	pen-
sar e considerar que Baraque tenha sido covarde ao pedir sua presença no campo 
de batalha, no entanto, num tempo em que mulher era extremamente desvaloriza-
da,	ela	faz	toda	a	diferença.	Não	apenas	vai	à	luta,	como	inspira	Baraque	a	confiar	
em Deus e cumprir a ordem de lutar – ainda que em condições improváveis de vitó-
ria. O fato é que Deus dá a vitória e o povo é liberto mais uma vez. No capítulo 5 de 
Juízes Débora e Baraque cantam e louvam a Deus porque reconhecem que só Ele 
tem poder para vencer o inimigo. E houve paz durante 40 anos.
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Compromisso

Eu me comprometo a buscar mais a Deus e com isso desenvolver minha 
confiança	nEle	e,	assim,	inspirar	outros	a	confiar	em	Deus.

4.  Pela	afirmação	de	Baraque	no	versículo	8	do	capítulo	4	de	Juízes,	é	possível	
supor que se Débora não tivesse acompanhado Baraque, ele não teria ido 
para	a	guerra.	Você	se	considera	um(a)	líder	inspirador(a)?
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ESTUDO 6

Objetivo

Mostrar ao estudante que existe mais de um tipo de liderança. E no caso de 
Neemias, ele liderava pelo exemplo. Seus atos e princípios mostravam as marcas 
necessárias para ser um bom líder. Ele era leal, piedoso, usava sua autoridade com 
sabedoria	e	fidelidade	para	com	Deus.

Liderança baseada na 
perseverança de Neemias

Um	dia	fui	à	casa	de	Semaías,	filho	de	Delaías,	neto	de	Meetabel,	que	estava	
trancado	portas	adentro.	Ele	disse:	“Vamos	encontrar-nos	na	casa	de	Deus,	no	
templo,	a	portas	fechadas,	pois	estão	querendo	matá-lo;	eles	virão	esta	noite”.	
Todavia, eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém 

como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei!

Neemias 6: 10,11 – NVI
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Introdução

Reflita	com	o	grupo	sobre	até	que	
ponto há disposição em insistir em 

algo, numa época onde a expectativa 
por resultados é tão imediatista e 
o que importa são o destaque e o 

reconhecimento individual.

Quebra-gelo

Em	uma	sociedade	em	constante	e	veloz	transformação,	os	projetos	pessoais	
ou	profissionais	 são	cada	vez	mais	norteados	pelo	 imediatismo.	De	maneira	ge-
ral, nos frustramos quando o resultado não vem como esperamos e no prazo que 
pensamos. Uma boa dose de persistência é tão necessária quanto saber aonde se 
quer	chegar	e	o	caminho	pelo	qual	percorrer,	sem	se	esquecer	de	que	nesse	trajeto	
poderá haver oposição.

1.  Você	desiste	de	um	projeto	quando	percebe	que	de	repente	não	vai	
conseguir	chegar	ao	objetivo	final?	

Entre os ótimos exemplos de líderes disponíveis na Bíblia Sagrada, encontra-
mos o relato de Neemias. Ao saber da situação em que se encontrava o seu povo 
e sua terra natal, ele foi tomado de grande tristeza: “Quando ouvi essas coisas, 

O que a Bíblia diz
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sentei-me	e	 chorei.	 Passei	 dias	 lamentando-me,	 jejuando	e	orando	ao	Deus	dos	
céus”	(Ne	1:4	–	NVI).	Apesar	de	sofrer	com	as	notícias	e	buscar	ao	Senhor,	um	in-
conformismo nasceu em seu coração. Algo precisava ser feito!

Neemias então busca reunir condições para que um plano de restauração de 
Jerusalém	fosse	colocado	em	prática.	O	trajeto	da	viagem	de	volta,	materiais	ne-
cessários, fornecedores, segurança, autorizações e etc. Tudo foi pensado para que 
aquele	projeto	fosse	bem	sucedido.	Porém,	o	mais	 importante:	seus	planos	eram	
sempre submetidos a Deus (Ne 1:3-9). 

2.  Ao se deparar com alguma situação critica, qual é sua a primeira reação? 
Reflita	com	o	grupo.

3. Seus	sonhos,	projetos	e	planos	são	submetidos	a	Deus,	nosso	pai?

Apesar	de	toda	a	preparação	e	planejamento,	havia	quem	não	tivesse	interes-
se no êxito de Neemias. Encontramos ocasiões de oposição ao seu plano que che-
gavam	até	ameaçar	a	sua	própria	vida.	Contudo,	ele	seguia	firme	em	seu	propósito,	
sem	hesitar	 (Ne	6:11	–	NVI).	Além	de	perseverante,	Neemias	tinha	um	senso	de	
justiça	e,	ao	perceber	que	o	povo	padecia	de	mais	recursos	para	continuar	a	traba-
lhar	no	projeto	de	reconstrução,	fez	algo	concreto	para	mudar	aquele	cenário	e	que	
os motivou a continuarem (Ne 5:1-12).

Pensando bem
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Compromisso

Eu	me	comprometo	a	submeter	a	Deus	quaisquer	dos	meus	projetos,	
sejam	eles	pessoais,	profissionais	ou	ministeriais.	Comprometo-me	a	
seguir em frente com perseverança naquilo que o Senhor propuser para 
a minha vida. Comprometo-me também gastar mais tempo cuidando 
daquelas pessoas as quais tenho alcance, de modo a gerar sempre 
uma	proposta	de	vida	baseada	na	palavra	do	Senhor,	cuja	identidade	
essencial tem por modelo o próprio Cristo”.

4.  Ao se deparar com a insatisfação, murmuração e desanimo das pessoas, qual 
tem sido a sua resposta?
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ESTUDO 7

Objetivo

Mostrar ao estudante que lealdade no reino de Deus tem muito valor. Através 
de sua lealdade, amizade e profunda admiração por cristo, o apóstolo Pedro tornou-
-se pescador de homens, e através dele muitos conheceram o nome de Jesus Cristo, 
o Salvador do mundo!

Liderança baseada na vida 
do leal apóstolo Pedro

Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro 
ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus 

disse	a	Pedro:	—	Venha	comigo!

João 21:19 – NTLH
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Introdução

Uma pesquisa publicada no G1 em 2011, dizia 
que, entre os donos de iPhone, 84% disseram que 

comprariam outro iPhone, caso precisassem substituir 
seu celular, contra 60% dos consumidores que usam aparelhos 

com Android.* Estabelecer uma relação de lealdade no mercado, 
entre	empresas	e	clientes,	é	sempre	um	desafio.	Isso	é 

verdade em outras áreas da vida? Quais?

Quebra-gelo

Você	teria	coragem	de	confiar	algo	que	seja	muito	importante	a	você	a	uma	
pessoa	que,	apesar	de	ser	capaz	de	cuidar,	mesmo	que	seja	num	momento	de	fra-
queza,	 tenha	 lhe	 traído	a	 confiança?	E	 se	 você	 soubesse	que	esta	pessoa	está	
profundamente arrependida e tivesse certeza que ela, apesar dos seus defeitos, 
se importa muito com você? Esta é a história do apóstolo Pedro e sua relação com 
o Senhor Jesus Cristo. Com certeza ele é um líder que merece ser lembrado por sua 
lealdade a Cristo!

1.  Pelo	que	você	lembra-se	da	história	bíblica,	se	tivesse	que	definir	Pedro	em	
uma palavra, qual seria?

*  Apple tem maior lealdade de compradores no mercado móvel. Disponível em: http://g1.globo.com/
tecnologia/noticia/2011/11/apple-tem-maior-lealdade-de-compradores-no-mercado-movel.html>. 
Acesso	em:	23	jan.	2018.
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Pedro	foi	um	dos	grandes	 líderes	da	 igreja	primitiva.	Basta	 ler	o	 livro	de	Atos	
para	comprovar	isso	(At	2:14;	37-41;	3:1-6;	etc.).	Junto	com	o	apóstolo	Paulo,	ele	é	o	
personagem central deste livro. Ele foi um dos primeiros discípulos a serem chamados 
por Jesus (Jo 1:35-42). Na lista dos doze apóstolos, sempre aparece como primeiro, 
indicando	certa	liderança	deste	sobre	os	outros	(Mt	10:1-4;	Mc	3:13-19;	Lc	6:12-16).	
Durante o ministério de Cristo, temos várias interações de Pedro com Cristo.

Apesar de seus vários momentos de inconstância (cf. Mt	 14:22-31;	 16:23;	
17:24-27;	26:69-75;	Jo	13:8;	18:10),	Jesus	sempre	viu	a	capacidade	de	Pedro,	um	
pescador	da	Galileia,	para	liderar	sua	igreja.	O	mestre	confiava	nele.	E	mesmo	depois	
de Pedro tê-lo traído, Jesus o restaurou para a obra (Jo 21:15-17). Ele resolveu con-
tinuar	apostando	naquele	apóstolo!	E	ele	foi	leal	a	Cristo	até	o	fim,	morrendo	como	
mártir,	sob	as	mãos	do	imperador	Nero.	Antes	disso,	já	havia	sido	preso	outras	vezes	
e	recusou-se	a	negar	a	Cristo,	demonstrando	ser	leal	a	ele	(At	4:3;	5:17-29;	12:1-3).	

2.  Qual foi a postura do apóstolo Pedro diante do Sinédrio e das ameaças feitas 
a ele e aos apóstolos, em mais de uma ocasião? Leia At 4:8-13 e 5:29. O que 
esta postura revela sobre o compromisso deste líder com Cristo?

3.  Em	Jo	21:19,	Jesus	disse	que	Pedro	o	glorificaria	com	sua	morte	e,	perto	
dela, o apóstolo escreveu uma carta. O que 2 Pd 1:10-15 nos ensina sobre o 
comprometimento e lealdade do apóstolo, quando estava próximo a morte?

O que a Bíblia diz
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Compromisso

Eu me comprometo a ser um líder leal ao Senhor Jesus 
Cristo, independente das circunstâncias. Quero ser um líder 
digno	da	confiança	dele	e	quero	ser	usado	para	que	o	nome	
dele	seja	glorificado,	mesmo	a	despeito	dos	meus	erros	e	
inconstâncias, a exemplo do que aconteceu 
com o apóstolo Pedro. Para isso, sei que 
preciso ser alguém que chora arrependido 
pelos pecados cometidos e ama Jesus 
de	todo	coração!	Que	assim	seja!.

Pedro teve inúmeras razões para abandonar a Cristo, contudo, havia aprendido o 
valor de ser leal, com os altos e baixo que viveu. Mesmo sob pressão, decidiu manter 
firme	sua	fé	em	Cristo.	Que	tipo	de	desafios	você	tem	enfrentado	como	líder?	Que	tipo	
de	pressão	você	está	sendo	submetido?	Mesmo	diante	das	pressões,	temos	o	desafio	
de permanecer leais ao Senhor Jesus Cristo. Bom seria se 100% dos seguidores de 
Jesus	permanecessem	leais	a	ele,	em	cada	momento	em	que	precisassem	reafirmar	
a sua fé? Será que ao menos 84% deles o são, como no caso dos clientes da Apple?

4.  Diante da misericórdia de Jesus, em nos redimir e escolher nos usar como líderes, 
mesmo a despeito de nossas falhas, que postura se deve adotar? Se você 
pudesse voltar no tempo, escolheria Jesus como seu Senhor mais uma vez?

Pensando bem
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ESTUDO 8

Liderança baseada na vida 
do íntegro Jesus Cristo

Qual de vocês podem me acusar de algum pecado? Se estou 
falando a verdade, por que vocês não creem em mim?

João 8.46 – NVI

Objetivo

Mostrar ao estudante que Jesus é o exemplo máximo a ser seguido por todo 
líder. Jesus Cristo é o maior exemplo de integridade. E foi também com essa integri-
dade que ele cumpriu todos os desígnios de Deus seu Pai.
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Introdução

É possível ser mais ou menos bom?

Isto	é,	parece	ser	possível	ser	bom	na	maioria	das	
situações, mas por vezes, ver a maldade se manifestar 
em alguma ação de nossa parte. Nessa mesma linha, é 
possível ser mais ou menos simpático? Parece que sim. 

Pense agora: é possível ser mais ou menos íntegro?

Quebra-gelo

Integridade	fala	de	uma	pessoa	que	em	suas	palavras	e	ações	é	inteira,	com-
pleta, nunca pela metade! Por isso, para servir de exemplo para a liderança cristã, 
nesse quesito, somente Jesus. Depois de estudarmos, dentre outros, sobre Paulo, 
Timóteo, Débora, Moisés e Pedro e suas características importantes para um líder, 
resta-nos pensar no maior deles, insuperável, o inatingível Jesus e sua integridade. 
Os líderes bíblicos buscaram a integridade e nós devemos fazer o mesmo, tentando 
se parecer mais e mais com Cristo.

1.  Se integridade fala sobre aquele que é inteiro, completo, você conhece 
alguém que pode dizer que é íntegro?

O texto base é movido por uma pergunta de Jesus: “qual de vocês podem me 
acusar de algum pecado?”	Aliás,	o	cp.	8	de	João,	a	partir	do	v.	12	trata-se	da	afir-
mação de Jesus de que ele é a luz, e como luz ele é a verdade, e como verdade nele 

O que a Bíblia diz
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não	se	encontra	erro,	pecado	ou	falha.	C.S.	Lewis,	em	seu	livro	Cristianismo puro e 
simples vai	dizer	que	alguém	que	afirma	isso	ou	é	louco	ou	é	Deus.	Ou	se	ignora	
completamente quem diz isso ou se rende a Ele por ser verdadeiramente quem diz 
ser:	o	filho	de	Deus,	o	EU	SOU	(v.58).

Os líderes de sua época, os fariseus, vão dizer que o que ele diz não é a verda-
de,	que	ele	não	sabe	o	que	diz	por	ser	muito	novo	(cerca	de	30	anos)	e	suas	afirma-
ções irritam tanto que eles partem para a violência (v. 59). Perceba que quando o 
assunto é integridade, não existe meio termo. Ou o que se diz é verdade ou não é. 
Isto	é,	ou	Jesus	realmente	não	tem	nenhum	pecado	ou	nada	do	que	ele	diz	em	João	
8	é	verdadeiro.	A	integridade	deve	ser	100%,	pois	menos	que	isso	significa	dizer	
que ela não existe. Duro, mas é o que diz João 8.

2.  Qual	afirmação	de	Jesus	faz	com	que	se	inicie	toda	a	discussão?	Tente	notar	
que	existem,	na	verdade,	três	afirmações	no	texto	de	João	8.12.

3.  Leia João 8.44 e 45 e perceba que para Jesus integridade tem a ver com 
verdade e a mentira é o fundamento de quem não é íntegro. Comente com o 
grupo sobre a atitude de pessoas que tentam aparentar algo que não são.

E aí, alguém poderia, como Jesus, dizer que não tem pecado? Parece que não! 
Será então que é impossível ser íntegro? O nível alcançado por Jesus com toda 
a certeza é impossível que alguém possa alcançar. Mas, Ele é o nosso alvo? Sim! 
Como	resolver	esse	aparente	dilema?	Leia	João	8.32	e	36.	Integridade	própria	só	
Jesus tem, a nossa deriva dele (dependemos do Filho). Em outras palavras, ninguém 
depende de Moisés para ser humilde ou de Débora para ser inspirador, mas todos 
dependem de Jesus para serem íntegros.

Pensando bem
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4.  Seu	conceito	de	integridade	mudou?	Comente	sobre	a	seguinte	afirmação:	
“um ser humano que é pecador só pode ser íntegro quando depende de 
Jesus e confessa seus pecados e luta contra eles, porque então ele é íntegro 
(inteiro), sem tentar falsear suas fraquezas e pecados”.

Compromisso

Eu	me	comprometo	a	fixar	meus	olhos	em	Jesus,	pois	só	Ele	me	liberta	dos	
meus pecados e de mim mesmo. Comprometo-me também a reconhecer 
que cada vez que tento ser íntegro por mim mesmo, em algum momento, 
mesmo sem perceber estarei mentindo, pois terei de ser falso para manter 
tal	afirmação.	Reconheço	ainda	que	íntegro	por	natureza	somente	Cristo	e	
que vivendo Nele, dependendo Dele, aprendendo Dele e revestido por seu 
Espírito posso encontrar integridade em minha própria vida e, então, viver 
pela verdade, que é Cristo!
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