
PARTE 4
Os Desafios de uma Liderança 
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Quando encontramos a nossa verdadeira identidade em Deus e 
conhecemos qual é a nossa missão, entendemos que da mesma 
forma que o nosso líder cuida de nós com amor, paciência, 
carinho e direcionamento, nós também devemos cuidar das 
pessoas.
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Como líderes, precisamos entender que o cuidado com as 
pessoas é essencial e todas as dificuldades e problemas que 
encontraremos também têm o objetivo de nos fortalecer e nos 
tratar nas áreas que ainda somos deficientes.

Para isso, não há maneira mais eficaz do que experimentar e 
superar essas experiências. O texto em Provérbios 27:17 nos 
esclarece sobre isso quando nos ensina que: “Assim como o 
ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro.
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Agora, vamos aprender como lidar com problemas nas células, 
aprimorando nossa liderança, nos tornando exemplos e 
resolvendo situações que são impedimentos para o 
crescimento.



Capítulo 17
Liderando com excelência

Os erros que não devemos cometer
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Sem dúvidas, o apóstolo Paulo é dos líderes mais excelentes 
que existem em toda a Bíblia. Um homem que perseguia 
cristãos, a ponto de arrastá-los para a morte (Atos 8:3), após ter 
um encontro com Deus, se tornou um “multiplicador de 
Igrejas”, pregando o evangelho com ousadia nas sinagogas, nas 
casas e nos lugares onde percebia uma oportunidade de levar 
Jesus às pessoas (Atos 17:15-35, 20:27, 26:10-18) 
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Vejamos algumas razões pelas quais esse 
apóstolo multiplicou e expandiu de forma tão 

explosiva.

Não estabeleceu condições para pregar o evangelho

Tinha convicção da sua vocação (2 Timóteo 1:11)

Morreu de uma vez só (Hebreus 9:27)0

0

0

1

2

3

Não tinha medo de assumir posições0 4
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Vejamos algumas razões pelas quais esse 
apóstolo multiplicou e expandiu de forma tão 

explosiva.

Estabeleceu filhos na fé

Fez discípulos

Estava sempre “preocupado” em edificar pessoas  (Atos 20:31)0

0

0

5

6

7

Foi pai espiritual de homens maduros0 8



Como nos tornar líderes de 
excelência

Se você pudesse 
fazer uma pergunta 
ao Apóstolo Paulo. 

Qual seria?

182
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O nosso apóstolo Luiz Fernando Duarte nos conta, 
que se ele se encontrasse com o apóstolo Paulo, 
faria a seguinte pergunta:

“O que é necessário para se tornar um líder de 
excelência, e construir uma história tão inspiradora 
como a sua?”

Acredito que ele me responderia: “leia quantas 
vezes forem necessárias a minha última carta 
escrita para o meu filho na fé, Timóteo.

Apóstolo Luiz 
Fernando 
Duarte



TAREFA 
DA 

SEMANA !

Ler a carta de 2 Timóteo quantas vezes 
você puder e identificar nela todos os 

ensinamentos e conselhos que Paulo deu 
ao seu filho na fé e que nós vamos 

aprender agora!
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Quais  lições podemos aprender através dos 
conselhos e ensinamentos dados por Paulo ao 
seu filho Timóteo, para que ele liderasse com 

qualidade?

“Preservar” a consciência (2 Timóteo 1:3a) 

Gerar e treinar filhos na fé (2 Timóteo 1:2; Tito 1:4; Filemom 1:10)

Manter convicções inabaláveis (2 Timóteo 1:12)0

0

0

1

2

3

Manter um alto nível de resistência, através da disciplina da 
oração (2 Timóteo 1:3b)

0 4
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Conservar acesa a chama da nossa vocação (2 Timóteo 1:6)

Nos conhecer e nos permitir ser reconhecidos por nossos liderados 
(João 10:14; 2 Timóteo 1:5, 3:10-14)

Valorizar relacionamentos que edificam (2 Timóteo 1:4)0

0

0

5

6

7

Superar os medos (2 Timóteo 1:7a) – Por que?0 8

A. O medo ofusca a visão
B. O medo é um limitador do nosso crescimento
C. O medo gera outros sentimentos negativos
D. O medo de perder tira a vontade de ganhar
E. O medo é uma das evidências de que estamos 

na direção errada 
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Liderar sempre com amor (2 Timóteo 2:10-22) 

Guardar no coração a doutrina do evangelho (2 Timóteo 1:13)

Estar pronto para sofrer em favor do evangelho (2 Timóteo 1:8, 
2:3, 3:11)

0

1

1

9

0

1

Ouvir atentamente, para nunca deixar de aprender e 
crescer (2 Timóteo 3:14)

1 2
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Se apresentar a Deus (2 Timóteo 2): 

Fazer com que a gratidão seja maior do que o sucesso (2 
Timóteo 1:16-18)

Ficar livre dos ressentimentos e não dar lugar à ofensa no 
coração (2 Timóteo 1:14-15)

1

1

1

3

4

5

A. Como soldado – Envolve desconforto, risco e 
sofrimento.

B. Como atleta – exige disciplina e honestidade.
C. Como lavrador – Requer trabalho árduo, 

habilidade, paciência e perseverança.
D. Como obreiro – Tem a ver com estar de acordo 

com a vontade de Deus e ter a aprovação dEle.
E. Como vaso – Está relacionado à santificação.
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Saber liderar em tempos de perseguição  (2 Timóteo 3:1-5): 

Não desperdiçar tempo nos ocupando com coisas que não 
têm valor construtivo (2 Timóteo 2:16-23)

Não perder o coração de servo no exercício da liderança (1 Coríntios 
9:19; Gálatas 1:10; Efésios 6:21; Colossenses 4:12; 2 Timóteo 2:24)

1

1

1

6

7

8

A. Simplicidade – Ser manso, longânime e brando 
(2 Timóteo 2:24-25)

B. Prudência – Estar atento, não distrair (2 
Timóteo 4:14-15)

Ter a simplicidade de uma pomba e a prudência de uma serpente: 1 9
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A. Ser perfeito (2 Timóteo 3:17)
B. Fazer o trabalho de um evangelista (Pregar o 

evangelho) (2 Timóteo 4:15)

Encontrar o equilíbrio entre o ser e o fazer: 2 0

Seguir o padrão de excelência (2 Timóteo 3:17) 

Nunca perder o senso de urgência da missão (2 Timóteo 4:9)2

2

1

2
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A. Repreender 
B. Corrigir 
C. Exortar 

Pregar a palavra (2 Timóteo 4:2): 2 3

Dar uma nova oportunidade sempre que for necessário para 
alguém que tem “potencial” para servir (2 Timóteo 4:11) 

Não perder o foco no exercício da liderança (2 Timóteo 4:5b)2

2

4

5

Terminar da mesma forma que começou, para construir uma 
história digna de ser contada (2 Timóteo 4:7) 

2 6



Por que precisamos ser 
líderes de excelência?

1. O mundo aguarda a nossa 
manifestação.

184

A natureza criada aguarda, com grande 
expectativa, que os filhos de Deus sejam 
revelados.

Romanos 8:19



2. É nosso papel suprir a demanda do mundo.

3. As pessoas precisam de direção e destino.

Hoje em dia as pessoas vêm para Cristo em busca de respostas, 
e nós somos os responsáveis por ensiná-las que não são apenas 
as respostas que serão necessárias para elas romperem, e sim 
um destino bem definido.

Para isso, precisamos ser líderes:

184



A. Maduros 
B. Aptos para ensinar o evangelho
C. Que sirvam como exemplo
D. Acima de tudo, que trabalham para que as 

pessoas alcancem seus propósitos 

4. As pessoas precisam de referências. 

184



O que as pessoas esperam 
de nós?

184



Na prática, como podemos 
suprir a demanda do mundo?

O que de fato podemos fazer 
para que sejamos canal de Deus 
na expansão do evangelho?

Temos duas 
questões

184
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Para responder a essas duas perguntas,  vamos entender o que 
as pessoas esperam de nós, usando como base o texto de Atos 
3:1-6.

Certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três 
horas da tarde.
Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de 
nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que 
entravam no templo.
Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola.
Pedro e João olharam bem para ele e, então, Pedro disse: "Olhe para nós! "
O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma 
coisa.
Disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em 
nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande".

Atos 3:1-6
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1. Que 
tenhamos 

critérios sólidos 
de 

relacionamento 
com Deus.

Se as pessoas fossem ao seu encontro em 
busca de respostas, que horas elas te 
encontrariam em um relacionamento com 
Deus? Se você ainda não estabeleceu sua 
“hora da oração”, faça isso hoje. Avalie sua 
vida e suas prioridades, e estabeleça o 
melhor horário e lugar para viver essa 
relação. 
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2. Que 
tenhamos 

direção 
espiritual para 

elas. 

No texto que lemos em atos 3:4 o 
comportamento de Pedro e João também 
estabelece algo muito poderoso. Quando 
alguém fala: “olhe para mim”, essa pessoas 
está chamando a responsabilidade para si e 
revelando que tem três características muito 
importantes:

A. Identidade
B. Convicção de quem está 
C. Certeza do poder que opera sobre a sua vida
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Toda direção 
espiritual deve 

ter:

A. Sabedoria- Uma resposta baseada na 

relação que temos com Deus.

B. Maturidade – Sem pessoalidade, rancor, 

mágoas ou ressentimentos.

C. Base bíblica – Que seja proporcional com 

o que a Bíblia diz.
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3. Que 
tenhamos 

tempo para 
ouvir suas 

necessidades.

As pessoas desejam ter alguém que 
se importe de fato com elas, que as 
ouça e console; e nós como líderes 
temos o dever de agir em 
compaixão.
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4. Que 
disponibilizemos o 

que temos para 
servi-las.

Isso não tem a ver com bens materiais ou 
dinheiro. Por exemplo, não foi prata nem 
ouro que Pedro deu ao aleijado naquele dia, 
mas tudo o que ele tinha de Deus, ele 
disponibilizou para que ele fosse curado.
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5. Que sejamos 
provedores de 

milagres.

Nós somos canais do poder de Deus aqui na 
terra. Assim, Deus sempre terá um milagre 
em resposta ás crises das pessoas, a partir 
do momento que estivermos dispostos a 
sermos canais para prover esses milagres.
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6. Que sejamos 
consolidadores dos 

seus milagres.

Consolidar milagres é mais do que prover as 
necessidades das pessoas:

1. É leva-las a compartilharem nossas 
experiencias.

2. É dar a elas a oportunidade de se descobrirem, 
a partir daquilo que flui de nós.



Erros que não devemos 
cometer como líderes

187 a 188

Não começar pela nossa casa 1

Criar a impressão de que as pessoas, ao 
decidirem viver para Deus, estão “fazendo 
um favor” a Ele

2

Gerar discípulos para nós mesmos3
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Nos afastar da nossa origem4

Não podemos ter a essência nem sermos 
iguais a alguém que não estamos próximos. 
Se nos distanciarmos da nossa origem:

A. Não extrairemos a vida necessária para 
transmitir vida para as pessoas.

B. Não conseguiremos discernir e aprender com 
ela, porque a distância corta a “liga” e impede a 
transferência de DNA espiritual.

C. Seremos apenas uma “cópia falsa”, um falso 
fruto.
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Querer ser melhor do que Deus ou achar 
que podemos criar um evangelho alternativo

5

6 Agir com independência 

Nos envaidecer com orgulho e soberba7
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Davi se tornou um grande rei e, durante determinado período de 
guerra, no qual era comum o rei sair para guerrear juntamente 
com o seu exército, ele decidiu permanecer em casa, enquanto 
seus soldados guerreavam (2 Samuel 11:1-11). Essa ação de Davi 
resultou em sua queda com Bate-Seba, e dentre muitos erros que 
ele cometeu e que se tornaram uma lição para nós, queremos 
ressaltar três deles:

A. Descansar em tempos de guerra
B. Olhar para o lugar errado
C. Desejar o que não é permitido ter
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Não entender nosso lugar no corpo e querer 
ser mais do que Deus nos chamou para ser

8

9 Desejar mais, sem ter alcançado o nível 
anterior 

Viver em Cristo é a garantia de estarmos em constante 
movimento, porque a vontade de Deus é nos incluir em todas as 
mudanças que Ele realiza.
Diante dessa realidade, a Bíblia nos ensina que existe uma 
expectativa de Deus de que sejamos melhores e maiores (Hebreus 
6:9), mas para cada ciclo que vamos inaugurar, nós precisamos:
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A. Concluir o ciclo anterior
B. Ser diligentes – Ser diligente é diferente de ter pressa:
• Ser diligente é ser ativo, aplicado, zeloso e cuidadoso; é ter ação 

contínua para perseguir seus alvos.
• Ter pressa é ter falta de calma e de paciência ao agir.
C. Ter planos bem definidos para a próxima etapa
D. Estar com os ouvidos atentos à próxima direção
E. Evitar erros que comprometam a estrutura do que está sendo 

edificado
F. Ter constância – Isso fará com que os próximos passos sejam 

firmes e eliminará o duplo ânimo. 
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Matar os filhos leais – Talvez, mesmo diante 
de filhos extraordinários, um pai pode não 
enxergar e discernir quem são os leais. Isso 
acontece quando:

10

A. Perdemos a visão dos próximos
B. Temos a motivação errada para conquistar 
C. Valorizamos aqueles que são práticos e 

habilidosos, para não investir tempo treinando 
e ensinando àqueles que ainda não estão 
prontos 
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Perder o tempo do mover de Deus 11

12 Perder o ambiente seguro da paternidade 
espiritual

Deixar a fraqueza se tornar pecado – O 
sacerdote Eli era um homem fraco e permissivo, e 
isso fez com que seus próprios filhos se apartassem 
do Senhor, sem que o pai fizesse nada (1 Samuel 
2:12,22,34)
Nossa fraqueza não pode comprometer as pessoas 
que cuidamos, por isso devemos confrontar, ao 
invés de agir com passividade.

13
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Três erros que Eli cometeu:

A. Ele era tolerante demais

B. Ele era tímido demais

C. Ele demorou demais para agir
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Usar meios carnais para obter bênçãos 
divinas

14

15 Ter carisma sem caráter

Distrair – Salomão era sábio e tinha 
conhecimento, mas era imoral (1 Reis 11:1). 
Ele se distraiu tanto com prazeres que se 
perdeu nos princípios.

16
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Ser maldizente

Como líderes, nós:

17

A. Temos que ter domínio em nossas palavras e 
ações

B. Não podemos expor a vida das pessoas de 
forma inadequada

C. Precisamos vigiar com intrigas e discussões
D. Não podemos nos tornar “juízes”, lembrando 

que a balança que usarmos para medir, será a 
mesma que nós seremos medidos



EXTRAINDO DA 
VIDEIRA 

PARA SERVIR

191
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Quando vivemos uma visão, nós nos encontramos com o
nosso propósito e passamos a sonhar com a porção de Deus
para as nossas vidas.

Mas, como saber que o nosso sonho é de Deus ou não?

?
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A Bíblia nos conta, no texto em Gênesis 40, sobre dois homens 
que foram presos por ordem de faraó: o copeiro mor e o 
padeiro mor. Na prisão, eles sonharam com coisas que os 
deixaram angustiados:

O sonho do 
copeiro 

1. O copeiro sonhou que estava diante de uma 
videira, que brotou, floresceu e deu uvas em 
cachos.  No sonho, ele pegava dessas uvas e 
espremia na taça de faraó. Quando José 
interpretou esse sonho, ele disse que a 
posição do copeiro seria restaurada e ele 
voltaria a servir a taça na mão de faraó, como 
fazia antes.
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O sonho do 
padeiro 

2. O padeiro sonhou que sobre a sua cabeça 
havia três cestos de pães, e as aves vinham 
comer neles. Sobre esse sonho, José disse que 
o padeiro seria morto e pendurado, e as aves 
do céu viriam e comeriam da sua carne
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Sendo assim, 
nós 

precisamos 
saber 

diferenciar :

1. Sonho de Deus – Tira da videira 
(Jesus) para dar às pessoas. Quando o 
que damos para as pessoas parte de 
Deus, então há vida.
2. Sonho de homens – Pegamos o que 
Deus nos deu, colocamos sobre a nossa 
cabeça em busca de glória pessoal. Tira 
de si mesmo e não de Deus.



Há mais de Deus para ser revelado em nossas 
vidas, do que de nós mesmos para ser revelado 

na vida das pessoas.

APÓSTOLO LUIZ FERNANDO DUARTE



Precisamos edificar e alinhar os nossos sonhos com 
o sonho de um pai e o sonho de Deus. Não 
podemos edificar um sonho com capacidade 
humana, mas sim extraindo de Deus.

Escreva quais são os seus sonhos e, na frente de cada um, identifique se é algo que será
extraído de Deus para servir as pessoas ou algo que servirá a você e às suas vontades.
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Capítulo 18

NA PRÓXIMA AULA VEREMOS SOBRE:

Resolvendo os problemas nas células

Parte 1
A disciplina faz parte do crescimento 


