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Qual é a sua definição sobre liderança?

“Liderar é inspirar, motivar e animar ideias, pessoas
e projetos. Desse ponto de vista, liderança
é a capacidade de elevar para melhor
uma condição coletiva”. 

Por que liderar é uma arte?
“Basicamente porque não é uma técnica.
A liderança exige um conjunto de
procedimentos e atividades. Nesse ponto de
vista, ela também precisa da capacidade de
saber fazer, da sensibilidade de saber perceber
e da sabedoria de saber entender. Por isso,
está muito mais ligada à arte que ao procedimento, pois é o refinamento da 
sensibilidade gestora, técnica e intelectual. Isso significa que uma pessoa não 
lidera tudo o tempo todo, mas ela sempre pode liderar nessas condições”.

Dr. Mario Sergio Cortella



“Ministério hoje é exercido dentro do contexto de 
uma sociedade multicultural permissiva com uma 

alta mobilidade, na qual tem um elevado 
desemprego, distribuição desnivelada de riqueza. 

É também uma sociedade que a todos pretendem 
deixar de reconhecer de lugar e o propósito da 

igreja em sua vida”.

DAVEY, John. Born out: stress in the ministry. Herefordshire: Fowler 
Wright Books, 1995, p. 164.



... pela ótica sociológica, que a carreira pastoral protestante está sendo implementada, neste 
início de século, em meio a uma situação de crescente perda de status e de prestígio, como 
consequência dos efeitos do processo de secularização e das mudanças ocorridas no campo 
religioso brasileiro nos últimos 40 anos. Diante dessa nova realidade, o clero protestante se 

vê diante da necessidade de adequar “a sua ação social ao funcionamento de um campo 
religioso cada vez mais dependente da concorrência e das leis do mercado, das quais a 

estrutura e o funcionamento do campo e das organizações religiosas se aproximam cada vez 
mais” (Campos, 2002, p.76). Contudo, esse processo de adequação por parte dos pastores 

esbarra nos próprios limites impostos pelas Igrejas protestantes tradicionais, que não abrem 
mão de seus paradigmas teológicos e organizacionais, mas que, ao mesmo tempo, cobram 

de seus agentes resultados que devem ser traduzidos no aumento do número de membros 
das igrejas e, consequentemente, numa maior arrecadação financeira. Para desespero dos 

pastores tradicionais, o que ocorre é justamente o oposto, pois dia a dia eles constatam uma 
diminuição em sua audiência, por causa do êxodo de seus membros para as igrejas 

neopentecostais. Aí está, mais uma vez, a dimensão da “crise” que toma conta desses 
pastores. 

SILVEIRA, José Roberto. Pastores em crise: os efeitos da secularização e do neopentecostalismo sobre o clero protestante. 
Âncora: Revista Digital de Estudos da Religião, São Paulo, v. 1, p.106-127, jun. 2006. 



Liderança cristã é a dura 
tarefa de conduzir o povo 

de Deus para uma 
melhor condição coletiva



1. Taberá (11:1-3)

2. Quibrote-Hataavá (11:4-35)

3. Hazerote - Miriã e Arão se rebelam
contra Moisés



O povo reclama

O problema
“grande desejo das comidas dos egípcios”

Quem nos dará carne a comer?
Nm 11:4

Moisés 
ouve

Questiona Deus
(por quê?)

Se auto justifica
(eu, mim)

Fala de suas incapacidades
baixo autoestima

Proposta de resolução do 
problema: se assim me tratas... 

mata-me de uma vez

Afeta os 
sentimentos

Afeta a 
razão

Afeta a 
autoestima

Afeta as 
capacidades

Afeta a 
identidade
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E o povo não encontrou solução. A sequência foi:

O problema é trazido pelo povo – “Queixou-se o povo de 
sua sorte aos ouvidos do SENHOR... Então, Moisés ouviu 
chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua 
tenda”

O problema passa a ser do líder – “... pareceu mal aos 
olhos de Moisés. Disse Moisés ao SENHOR”

O problema agora é Deus – “Se [o Senhor] assim me 
tratas...”



1. O trabalho nunca acaba;
2. Você nunca pode prever os resultados;
3. O trabalho é repetitivo;
4. Tem que lidar constantemente com as expectativas das 
pessoas;
5. Trabalha com as mesmas pessoas ano após ano;
6. Pelo fato de trabalhar com as necessidades das pessoas, 
exige particularmente uma grande drenagem de energia para 
pastorear as pessoas;
7. Tem que lidar com pessoas que vêm para a igreja não para 
crescer espiritualmente, mas para criar problemas;
8. Boa parte do seu tempo está relacionada à sua própria 
persona

SANFORD, John A. Ministry Burnout. Louisville/Kentucky: Westminster/John Knox Press, 1982.



Johan Wolfgang Von Goethe (1749-1832), um 
pensador e escritor alemão, disse: “Ninguém é mais 
escravo do que aquele que se considera livre sem o 

sê-lo” 
(In VILLAMARÍN , 2002, p. 181).

Se você já se considera livre dos cativeiros 
ministeriais, aprecie e desfrute dessa liberdade 

libertadora, pois “a mais degradante escravidão é 
ser escravo de si mesmo” (Lucius Annaeus Seneca –

4 a.C – 65d.C.
(In VILLAMARÍN , 2002, p. 181).



Algumas frases no enfretamento de problemas:

Viver é enfrentar um problema atrás do outro. O modo como você o
encara é que faz a diferença.
Benjamin Franklin

O problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão
cheias de dúvidas, e as pessoas idiotas estão cheias de certezas...
Bertrand Russell

Se o problema tem solução, não esquente a cabeça, porque tem
solução. Se o problema não tem solução, não esquente a cabeça,
porque não tem solução.
Provérbio Chinês

http://pensador.uol.com.br/autor/benjamin_franklin/
http://pensador.uol.com.br/autor/bertrand_russell/
http://pensador.uol.com.br/autor/proverbio_chines/


Para nós os grandes homens não são aqueles que resolveram os
problemas, mas aqueles que os descobriram.
Albert Schweitzer

Não é que eu sou tão esperto, é que apenas eu fico com os problemas
por mais tempo.
Albert Einstein

Uma pessoa inteligente resolve um problema, um sábio o previne.
Albert Einstein

Nada é permanente nesse mundo cruel. Nem mesmo os nossos
problemas.
Charles Chaplin

http://pensador.uol.com.br/autor/albert_schweitzer/
http://pensador.uol.com.br/autor/albert_einstein/
http://pensador.uol.com.br/autor/albert_einstein/
http://pensador.uol.com.br/autor/charles_chaplin/

