
7. Liderança servidora (2T 2017—“Apascenta as Minhas ovelhas”: 1 e 2 Pedro) 

 

Material bíblico: 1 Pedro 5:1–10; Atos 6:1–6; Jeremias 10:21; Mateus 20:24–28; 

Provérbios 3:34; Apocalipse 12:7–9. 

 

Citações 

• O servo-líder é servo primeiro... Começa com o sentimento natural de que se 

quer servir, deve servir primeiro. Então a escolha consciente leva a aspirar a 

liderar. Essa pessoa é muito diferente daquela que é líder primeiro… Robert K. 

Greenleaf 

• Você só pode levar os outros até onde você estiver disposto a ir. Tony Baron 

• Quanto mais eu derrubo meu orgulho e meu ego, mais alegria tenho na vida. 

James C. Hunter 

• Servir os outros livra você dos grilhões de auto-absorção que estrangulam a 

alegria do viver. James C. Hunter 

• O destino elevado do indivíduo é servir e não governar. Albert Einstein 

• É o plano de Deus usar servos relutantes para inaugurar a glória. Dan B. 

Allender 

• Por todo o bem que vem do modelo de liderança de servo da liderança da igreja, 

que ganhou merecida aceitação nas últimas décadas, há aqueles de nós que 

querem ir além da servidão como modelo para o nosso compromisso uns com os 

outros e saltar perigosamente na amizade como o modo de entender um ao 

outro. Doug Pagitt 

 

Perguntas 

 Por que os princípios de liderança são tão importantes? Que exemplos da vida de 

Jesus ilustram sua atitude em relação à liderança? Por que Pedro passa tempo 

aconselhando líderes sobre como liderar? Você acha que Pedro teve desafios nesta área, 

e como ele mudou? O que isso revela sobre a maneira como Deus dirige seu universo e 

o grande conflito? 

 

Resumo bíblico 

 Em 1 Pedro 5:1-10 Pedro adverte contra comandar as pessoas, da mesma 

maneira que Jesus fez (ver Mateus 20: 24-28). Ele também deixa claro que a liderança 

não deve ser feita a partir de um sentimento de obrigação, mas de bom grado, como algo 

que Deus deseja. Atos 6:1-6 revela o princípio da delegação de modo que a liderança 

essencial não é dominada pelo mundano. Quando os pastores não seguem a Deus, o 

rebanho se dispersa (Jeremias 10:21). O Senhor mostra favor aos humildes, mas zomba 

dos soberbos (Provérbios 3:34). Apocalipse 12:7-9 refere-se à guerra no céu que foi 

sobre esta questão da liderança de Deus. 

 

Comentário 

 A ideia de liderança servil não é nova. Os melhores líderes sempre procuraram 

manter suas próprias ambições fora do quadro e concentrar-se no bem-estar dos outros. 

Vemos esse princípio operando no Antigo Testamento com tais amigos de Deus como 

Moisés, Daniel, Abraão e assim por diante. 

A questão-chave não é ser como um servo, mas servir. O problema com a 

mentalidade de servo é que ele pode se tornar muito baseado em contrato - você faz o 

que precisa para cumprir as exigências de seu mestre. Não - como Jesus deixou claro, 

ele quer que não sejamos servos, mas seus amigos. Os amigos ainda servem, mas não na 



atitude impensada, baseada na exigência de um servo. Talvez uma maneira melhor de 

pensar seja ver a verdadeira liderança como sempre buscando o melhor dos outros. 

 Nós sempre precisamos referir nossos pensamentos de volta a Deus e nossos 

conceitos sobre ele. Caso contrário, podemos facilmente ser falsos representantes de 

uma visão equivocada ou pervertida de Deus e seus métodos. (Por exemplo Saulo antes 

de se tornar Paulo - comprometido com a destruição de pessoas e suas crenças por causa 

de seus próprios preconceitos com Deus). Conversões de frente a ponta de uma espada 

ou sob ameaça de tortura dificilmente seriam a maneira que jamais imaginaríamos 

espalhar a mensagem de Jesus, mas quantas vezes isso aconteceu na longa história do 

cristianismo e seus representantes? 

 Embora possamos nos encolher com essas representações pobres de Deus e sua 

mensagem de salvação amorosa, não é ainda bastante comum usar mal o poder da igreja 

e acreditar que estamos agindo para Deus? O comentário de Jesus aos seus discípulos 

era que "Vocês sabem que os governantes estrangeiros dominam os seus súditos, e os 

líderes poderosos os oprimem. Não será assim para você. "Matt. 20:25, 26. Contudo, 

muitas vezes as autoridades da igreja ignoram estas palavras de Jesus e agem como 

tiranos, abusando do poder que assumiram entre o povo de Deus. 

 O conselho de Pedro é: "Não seja arrogante, dominando os que foram colocados 

ao seu cuidado, mas seja um exemplo para o rebanho" 1 Pedro 5: 3. Como um homem 

de opiniões fortes, deve ter sido difícil para Pedro seguir este conselho, uma vez que ele 

poderia muito bem acreditar que lhe tinha sido dada autoridade por Jesus para liderar a 

igreja e eles deveriam seguir a sua vontade. No entanto, Pedro chegou a perceber que 

esse nunca foi o caminho de Jesus, e que a liderança baseada na compulsão é estranha 

ao modo de Deus administrar seu universo. 

 É o espírito ditatorial, tirânico que segue o caminho de Satanás que deve ser 

evitado a todo custo. Líderes nunca devem usar sua posição para impor sua própria 

maneira, mas procuram trabalhar para o melhor de todos os interessados. É muito 

tentador quando usamos termos como "presidente" para modelar nossas ideias depois do 

mundo. Jesus nunca nos deu essa autoridade, e estamos sempre a imitá-lo no caminho 

que conduzimos. 

 

Comentários de Ellen White 

 Este quadro, o servo inspirado de Deus [Judas] traçou para a instrução e aviso de 

todos os que viverão nos últimos dias da história desta terra. Há homens que vêem a 

verdade e que devem permanecer firmes na sua integridade, porque são responsáveis 

diante de Deus pela influência de suas palavras e ações, mas que dizem aos que estão 

fazendo seu trabalho no temor do Senhor, esforçando-se Para preparar um povo para 

assistir e ser sóbrio, "Nós não podemos contestar sua evidência. Suas razões são lógicas, 

mas se trabalharmos contrariamente aos conselhos legislativos, perderíamos nossa 

posição. Teremos que ir para onde os líderes vão".{19MR 180.1 – traduzido do 

original}   

 A disposição de mandar sobre a herança de Deus causará reação, a menos que 

esses homens mudem de atitude. Os que têm autoridade devem manifestar o espírito de 

Cristo. Devem lidar como Ele lidaria com cada caso que requer atenção. Devem ir 

possuídos do Espírito Santo. A posição de um homem não o torna um jota ou um til 

maior à vista de Deus; é só o caráter que Deus toma em consideração. {LC 42} 

 Que nenhum homem seja colocado em posição onde possa dominar sobre a 

herança do Senhor, pois isso põe em risco tanto a alma do que domina como a daqueles 

que estão sob seu domínio. — Manuscrito 140, 1902, (6 de Novembro de 1902, 



Princípios Para Orientação de Homens que Estão em Posição de Responsabilidade). 

{LC 43} 
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