
 

SEJA A MUDANÇA 

Sentindo 
 

“O Senhor tem te chamado para ser uma voz, um líder que influencia em todas as esferas 
da sociedade, a começar no seu lar, na sua comunidade na sua casa, na sua rua, no seu 
bairro, na cidade onde Deus te colocou para fazer um alvoroço e todos saberem que você 
e sua casa servem ao Senhor assim como Josué declarou esta verdade”. 

Para sermos a mudança, precisamos eliminar algumas Kriptonitas que nos roubam as 
nossas forças e cumpramos os propósitos de Deus com autoridade e intrepidez. 

Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que 

tudo se fez novo. - 2 Coríntios 5:17 

No texto de hoje, vamos falar em como ser um líder eficaz. De certa forma, cada um de nós 

exerce algum tipo de liderança. Seja em meio a grandes corporações ou em níveis mais simples 

de relacionamentos. Muitos líderes podem se sentir sozinhos em sua trajetória. Mas saibam, lidar 

com pessoas é sempre ter a oportunidade de aprender com suas diversidades. Além disso, isso 

também nos leva a crescermos em maturidade. Ser um líder eficaz não consiste em se encher 

de trabalho e fazer todas as coisas sozinhos, vivendo sobrecarregado. Um bom líder aprende a 

servir destacando o melhor daqueles que o “seguem” e fazem parte de suas comunidades.  

Sem dúvida, Aquele que exerce liderança suprema, nos ensina como agirmos de forma que 

agrade a Deus. Pois, Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou a sua posição. Antes, decidiu se 

esvaziar de Si mesmo e tornar-se homem como nós. Ele é nosso maior exemplo de como um 

líder deve proceder. Afinal, com 12 discípulos, Ele estabeleceu a Igreja que persiste até os dias 

de hoje.  

Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma 

comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo 

o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por 

ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si 

mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos 

outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, “pois ele, subsistindo em forma de 

Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus; antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo 

a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens; e, reconhecido em figura humana. ” 

Filipenses 2.1-7. 

Aprendendo 

Quatro verdades para combater a suas dúvidas:  

Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Salmos 
94.19. 

1. Mas como podemos ser a mudança se nos sentimos as vezes fracos e chegamos a 

duvidar se somos capazes de lidar com algo que estamos enfrentando. Tudo posso 

naquele que me fortalece. Filipenses 4.13. 
2. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que 

foram chamados de acordo com o seu propósito.  Romanos 8.28. 
3. No amor não há medo; pelo contrário o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo 

supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1ºJoão 4.18. 
4. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. 

O que vocês pedirem em meu nome, eu farei". João 14.13-14. 

Refletindo 

Feliz o homem que aprende a se auto liderar ou 

autogovernar 

Acredito que vivemos em uma época de extremo privilégio. Isso é algo que me deixa muito 

animada. Deus tem nos dado a oportunidade de conhecermos tantas coisas sobre a mente 

humana e como o homem funciona. Se pararmos para pensar, vamos perceber que os princípios 

já estavam lá, descritos no Livro Sagrado. Davi dizia a sua alma: “Aquieta-te no Senhor”. Porque 

ele fazia essa oração? Davi sabia que precisava ter o coração pastoreado por Deus para se 

livrar de todas as suas ansiedades. Sim, precisamos aprender sobre “inteligência emocional” e 

outros aspectos da vida. Mas tudo isso, à luz da Palavra de Deus! Então, o que a Bíblia fala 

sobre tais questões?  

“Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que 

conquistar uma cidade.” Provérbios 16:32 

“Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se” Provérbios 
25:28 

Toda boa liderança começa com autoliderança. Pois somos daqueles que querem ensinar 

pelo exemplo e não por palavras e vãs filosofias, não é mesmo? Pois essa era a forma que Jesus 

fazia. Ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas e fariseus. Mas então, o que 

vem a ser autoliderança? 

Geralmente, usamos a palavra governo relacionado às questões da sociedade civil. Mas, por 

exemplo, Stephen McDowell e Mark Beliles afirmam que, em um “sentido geral, governo significa 

direção, controle, regulamentação, restrição”. E essas “esferas podem ser divididas em governo 

interno e externo”, segundo afirma os mesmos autores. Isso não te faz lembrar do fruto do 

Espírito relacionado a domínio próprio? Então, podemos dizer que autoliderança é quando 



aprendemos a governar sobre nós mesmos. E não podemos fazer isso sem a ajuda do Espírito 

de Deus. A verdade é que Ele quer nos ajudar.  

Autogoverno 

“Todo governo começa internamente no coração do homem, com a sua capacidade de governar 

a consciência, vontade, caráter, pensamentos, ideias, motivos, convicção, atitudes e desejos. 

Como um homem governa a si mesmo internamente afetam as suas ações externas, discurso, 

conduta e uso da propriedade, etc. Cada esfera externa de governo é um reflexo de uma esfera 

interna. Em outras palavras, o interno é o que causa o externo. O tipo de governo que existe nas 

casas, igrejas, escolas, negócios, associações, ou plano civis de um país é um reflexo do 

autogoverno dos cidadãos.”  Stephen McDowell e Mark Beliles 

Gostaria de trazer essa afirmação para nossa realidade. Por exemplo, pensemos um pouquinho 

apenas em nossa mesa de escritório ou quem sabe em nossos quartos. Como eles se parecem 

visualmente? Há organização e limpeza ou tudo é uma bagunça? Muita bagunça externa, muitas 

vezes é um reflexo das coisas que estão fora do lugar dentro de nós. De emoções e sentimento 

que precisamos organizar. E o Senhor quer nos ensinar a lidar com cada uma de nossas 

questões. De dentro para fora.  

Assumindo nosso papel de servos 

Em suma, podemos dizer que, toda liderança se inicia quando assumimos o papel de servos. 

Como líderes, serviremos a quem Deus colocar em nosso caminho com nossos dons e 

habilidades. Levando cada pessoa ao nosso redor a fluir em quem elas são. Nos dons e 

habilidades que possuem. Mas lembre-se: nossa capacidade de liderança aumentará em 
autoridade à medida que aprendermos a nos auto liderarmos primeiro.  

Enfim, este é um assunto bem extenso, não é mesmo? E quero muito saber, o que você pensa 

sobre autoliderança? Como tem sido essa prática em sua vida? Você se considera um líder 

eficaz? Que saber mais sobre este assunto?  

Você tem liderado seus pensamentos? Você tem liderado suas atitudes? Você tem liderado 

administrar seu tempo com Deus, relacionando com Ele e com sua palavra? 

 

Aplicando 

SEJA A MUDANÇA ENTRE EM AÇÃO: 

Não haverá mudança se não acreditarmos nem fizermos algo diferente. 

Então aqui está o ponto principal: você pode ser a mudança. Se não começar com você e comigo, 

como começará? Deus nos chamou para sermos agentes de mudança. 

Aqui está a boa notícia que você tem esperado: Tomar uma posição firma pela verdade, em amor 

por Deus e Seu povo, coloca você em companhia de pessoas que receberam promessas eternas 

de aliança e bênçãos que determinaram não só o futuro delas, mas também de seus 

descendentes. 

Uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos; eles anunciarão os teus atos 

poderosos. Salmos 145.4. 

Homens que marcaram a geração e foram as mudanças significativas para o povo: 

� Jesus – mesmo sendo 100% Deus e 100% homem as suas atitudes nos alcança 
até hoje.  

� Elias – 1ºReis 18.37 – a sua atitude foi manifestar o poder de Deus. 
� Finéias – Salmos 106:30-31 – a sua atitude foi creditada a outras gerações. 

 

Você consegue pensar em algo mais poderoso que poderia fazer para sua posteridade? 

Nenhuma herança secular e física carrega essa promessa. O dinheiro pode ser esbanjado em 

uma geração ou duas. Nenhuma porção de conhecimento e sabedoria pode passar por tantas 

gerações. Somente a herança baseada nas promessas de fidelidade de Deus pode ter um 

impacto tão duradouro. 

Que legado você quer deixar para as futuras gerações? Como você quer ser lembrado na Terra 

e como quer ser conhecido no Céu? A maior chave para esses desejos se realizarem é quão 

firme você se posicionará pelo amor e pela verdade durante os seus poucos anos na Terra. 

Oração 
 

Quero orar por você que hoje precisa de coragem para se autoliderar, áreas de sua vida que 

hoje você se sente como escravo, mas neste dia com Jesus você tornará o mordomo desta área. 

#tanquecheio 

#sejamudança 

#eliminandoakriptonita 

Pr. Nestor de Morais Junior  
Comunidade da Graça Arujá 21.10.18 

 
 

Agenda – CGA 

IDE ENCONTRO COM A LIDERANÇA AS 20h. 

CASADOS E FELIZES ENCONTRO DE CASAIS SERRA NEGRA 26 a 28/10. – RÁDIO HOTEL 

MULHER PLENA E 

HOMENS DE HONRA 

DIA 30/10 AS 20h – ENCONTRO DE MULHERES E HOMENS. 

MAG DIA 03/11 – MARCANDO A GERAÇÃO. 

CTL CURSO FORMAÇÃO DE LÍDERES domingo 04/11 as 16h.  

BATISMO CURSO DE BATISMO DIA 24/11 SÁBADO E 25/11 BATISMO.  

 


