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LIÇÃO

É muito comum ouvir a palavra líder em diversos locais. 

Líder do futebol, líder nas pesquisas políticas, líder de uma 

equipe hospitalar, líder do ministério infantil etc. Mas o que 

é ser líder? Segundo o Dicionário Aurélio, líder é alguém que 

exerce influência sobre o comportamento, pensamento ou 

opinião dos outros.

O escritor James Hunter em seu livro “The Servant”, que 

versão para o português recebeu o título “O Monge e o Execu-

tivo”, aborda sobre a liderança servidora. A obra conta a histó-

ria de um executivo que, em determinado momento da vida, 

se vê diante das dificuldades familiares e profissionais. Incen-

tivado pela esposa, ele procura um pastor que o encaminha 

para um mosteiro onde ele tem a oportunidade de reavaliar 

sua postura como líder e aprender a respeito da Liderança 

Servidora de Jesus. 

Liderança servidora compreende em liderar, pensando não 

apenas no trabalho e nos resultados, mas sim nas pessoas que 

compõem a equipe. É uma liderança que enxerga as necessida-

des dos liderados antes do benefício próprio, ou seja, ter uma 

equipe liderada com empatia, humildade, valorização de pesso-

al e amor ao próximo. Ela não foi pensada para ser aplicada ex-

clusivamente ao meio religioso. Uma equipe motivada, acolhida 

tende a superar resultados ou a resolver situações ruins.

Jesus é o maior exemplo de liderança servidora de todos os 

tempos. Inclusive este tipo de liderança que, agora é bastante 

difundida, foi inspirada na trajetória de Jesus.  Em seu Ministé-

rio terreno, Ele sempre era seguido por multidões, pessoas que 

vinham de todas as partes para ouvir os Seus ensinamentos. 

Mesmo sem os recursos tecnológicos existentes de hoje, Cristo 

conseguia influenciar e atrair a atenção de milhares e não era 

apenas pelo fato de ser Filho de Deus. Como líder, Jesus se pre-

ocupava com Seus seguidores e discípulos. 

Na Bíblia encontramos diversos relatos sobre a atuação de 

Cristo como líder. Os quatro Evangelhos contam que, estando 

Jesus com Seus discípulos, uma enorme multidão O seguia. 

Vendo Jesus se aproximar a multidão, percebeu a necessidade 

de alimentá-la. E assim aconteceu o milagre da multiplicação 

dos pães e peixes que demonstra a preocupação de um líder 

servidor.

Em outra passagem, vemos Cristo lavando os pés dos discí-

pulos; ensinando-os que deveriam servir uns aos outros, tendo-

-O como exemplo de vida (Jo 13.1-15). Jesus, como Filho de Deus, 

não buscou ser honrado como merecia, antes serviu os Seus.

Pensar e compreender o outro antes de atentar para nossos 

desejos; devemos servir aos nossos irmãos. Sejamos, pois imita-

dores de Cristo a ponto de exercermos uma liderança servidora 

em qualquer ambiente, seja no trabalho, na faculdade, em casa 

ou na igreja.

Liderança servidora de Jesus
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NÃO VIM PARA SER SERVIDO, 
MAS PARA SERVIR


