


06 - LIDERE 
DILIGENTEMENTE
Tomando a iniciativa de ministrar a 
outros



SEXTO COMPROMISSO: 
LIDERE DILIGENTEMENTE

 Uma definição básica de líder pode ser: “alguém que é seguido por 
outras pessoas”. Seja por suas atitudes, expressões ou sua própria fé, 
trata-se de uma pessoa observada e digna de ser imitada, seguida. 

Não importa quantas pessoas estão nos seguindo, o que realmente 
importa é para onde e como os lideramos. Como cristãos, nosso 

dever é levar as pessoas a Jesus em vez de a nós mesmos, sempre 
com atitudes de diligência, 

sem passividade ou preguiça.



1) Um líder diligente é fiel 
nos pequenos começos

 Ser fiel nas pequenas coisas é uma característica importante para 
um líder. Jesus dirá: “Muito bem”, para aqueles que são fiéis sobre o 
pouco, enquanto Ele os torna “líderes sobre muitos” (Mateus 25.21).



2) Um líder diligente tem 
perspectiva eterna

 O que fazemos ecoa na eternidade. “Mas acumulem para vocês 
tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os 

ladrões não arrombam nem furtam” (Mateus 6.20). Nossa maior 
recompensa na liderança está na era por vir, quando o Senhor irá nos 

recompensar plenamente.



3) Um líder diligente tem um 
espírito ensinável

Muitos estão dispostos a servir, desde que o façam sob suas próprias 
condições. No entanto, a marca de um bom líder é a humildade de 

um espírito ensinável.

Em Provérbios 12.1 está escrito: “Todo o que ama a disciplina ama o 
conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo”.  



4) Um líder diligente é servo
“Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, 
vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o 
exemplo, para que vocês façam como lhes fiz” (João 13.14-15).

Um bom líder não tem a mentalidade de ser dono das pessoas. O 
espírito de controle cria ansiedade e causa divisão. A unidade se 

manifesta quando abordamos relacionamentos com um espírito livre 
que busca a vontade de Deus, independentemente de onde ela possa 

levar as pessoas que estão sob nossa liderança.



5) Um líder diligente é alguém segundo
 o coração de Deus

As pessoas seguem o caráter mais do que as credenciais. Não é título 
ou quantidade de seguidores que indicam uma liderança eficiente. É 

a maneira como conduzimos nosso coração e a forma como 
expressamos devoção fiel a Jesus e aos planos do Seu coração.



“O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente 
são amplamente satisfeitos” (Provérbios 13.4). 

Precisamos tomar a iniciativa!

Tomar a iniciativa de servir às pessoas exige humildade e 
vulnerabilidade, assumindo o risco de falhar. Precisamos de coragem, 

iniciativa e diligência na nossa comunidade, no meio de nós. E há 
muita, temos muita, mas precisamos sair do sonho e ir para a 

realidade do Reino de Deus.



O Espírito Santo não pode dirigir sua vida se ela 
estiver “estacionada”, então comece a entrar em 

contato com cristãos e incrédulos, comece a 
desenvolver suas habilidades para que elas 

expressem o amor de Deus, comece a cumprir 
seu propósito
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