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AS MINHAS FAVORITAS QUALIDADES DE LIDERANCA DE JESUS 

Introdução: “Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo.  Mas os fariseus e os 
mestres da lei o criticavam: Este homem recebe pecadores e come com eles” Lucas 15:1-2. 

Esta leitura bíblica sempre chama a minha atenção.  Nela há dois tipos de líderes: “Jesus” e os “fariseus e 
mestres da lei”.  O que me impressiona é que as multidões estão seguindo Jesus como uma abelha atraída 
ao mel e evitam os líderes judaicos como se fosse uma praga.  Em todos os livros do Evangelho, (Mateus, 
Marcos, Lucas e João) Jesus estava sempre sendo seguindo.   

1. Ele andava até a praia e num momento as multidões se ajuntaram ao redor Dele (Lucas 5:1-3). 
2. Ele andava dentro de uma vila e imediatamente grandes multidões fizeram um enxame ao redor 

Dele (Lucas 8:1-4). 
3. Quando Jesus saiu da vila, as multidões mal podiam esperar a Sua volta (Lucas 8:26, 40). 
4. Muitas pessoas não esperavam a Sua volta e foram procurá-Lo (Lucas 8:4). 
5. Elas se levantariam cedo de manhã par ouvir Jesus ensinar (Lucas 21:38). 
6. Muitas pessoas estavam tão impressionadas com a Sua liderança que elas buscariam os seus 

amigos para conhecerem Jesus (Lucas 5:18-19; 5:27-29). 
7. Até quando Jesus precisava de descanso e Ele foi para um lugar solitário, as pessoas O buscariam 

até encontrá-Lo (Marcos 1:35-36; 6:31-34). 
8. A influência de Jesus como um líder era tão grande que homens e mulheres se dedicaram à Sua 

causa e eram fiéis até a morte (Lucas 22:33; João 11:16; Atos 7:54-60; 12:1-2; 2 Timóteo 4:7-8). 
9. Jesus é a maior líder que o mundo já conheceu.  A Sua liderança estabeleceu um reino mundial 

que é indestrutível.   
10. Há muitas qualidades de liderança que chamam atenção na vida de Jesus.  Hoje, eu quero 

compartilhar oito das minhas favoritas qualidades de liderança de Jesus.  Eu quero compartilhar 
algumas das razões por que as pessoas seguiram Jesus com muita vontade. 

Idéia Central: As Minhas Favoritas Qualidades de Liderança de Jesus 
Todos nós somos líderes, porque todos nós temos influência na vida de alguém. Vamos olhar para Jesus, e 
cada pessoa faça a sua própria aplicação. 

1. Jesus amava as pessoas. 

“Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele 
estava em casa.  Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta; 
e ele lhes pregava a palavra” Marco 2:1-2. 

A. De novo, encontramos Jesus cercado por uma multidão.  Por que as pessoas estão tão 
atraídas a Ele?  Por que elas estão O seguindo?  Leia o capítulo anterior e as perguntas 
serão respondidas. 

1) Ele trouxe uma mensagem de Boas Notícias sobre o Reino de Deus (1:14-15). 
2) Ele libertou as pessoas que eram presas por Satanás (1:23-28). 
3) Ele curou os doentes (1:30-33). 
4) Ele mostrou compaixão às pessoas, Ele entrou nas suas casas e tocou nos 

intocáveis (1:40-43).  O resultado de Jesus amando pessoas era muitos 
seguidores. 

B. As pessoas sabiam que Jesus as amava e até falaram isso. 

1) “Senhor, aquele a quem amas está doente” João 11:3. 



2) “Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro” João 11:5. 
3) “Jesus chorou.  Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava” João 

11:35-36. 
4) “Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo 

em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam 
no mundo, amou-os até o fim” João 13:1. 

5) “Quando Jesus viu sua mãe ali, e, perto dela, o discípulo a quem ele amava . . .” 
João 19:26. 

C. É maravilhoso andar com Ele nos escritos do Evangelho e ver Jesus mostrar interesse 
genuíno e amor por cada pessoa que Ele encontrava. 

1) No seu caminho a cidade chamada Naim, Ele viu um enterro e ao invés de 
ignorar a situação, Ele mostrou compaixão à mulher que tinha perdido seu filho 
único (Lucas 7:11-17). 

2) No seu caminho para ajudar a filha doente de Jairo, Ele foi interrompido por uma 
mulher que sofria de hemorragia e Ele a curou e a falou palavras de 
encorajamento (Lucas 8:40-56). 

3) No fim de um dia cansativo Ele viu a fome de multidão e providenciou comida 
para todos (Lucas 9:12-16). 

4) Ele mostrou paciência para com aqueles que O seguiram todo dia e os corrigia 
com amor (Lucas 9:46-56). 

5) Ele estava num jantar formal na casa de um fariseu e a refeição foi interrompida 
por uma mulher mundana que invadiu a casa.  Ela deixou o lugar cheiroso com 
um perfume forte que ela colocou nos pés de Jesus. E ela estava chorando tanto e 
molhando os pés de Jesus com as lágrimas dela que ela secava os pés de Jesus 
com seus cabelos.  Jesus com carinho e amor falou com ela sobre perdão e a 
enviou com paz (Lucas 7:36-50). 

6) Quando não havia um servo na porta para lavar os pés, Jesus se levantou da 
mesa, pegou uma toalha, e com amor e carinho, lavou os pés até do traidor (João 
13:1-12).  

7) Jesus amou as pessoas em todo momento de Sua vida.  Ele verdadeiramente se 
interessava por elas e por esta razão, elas O seguiram. 

8) Até na Sua morte Ele as amava, dando a Sua vida por elas.  “Ninguém tem maior 
amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos” João 15:13. 

2. Jesus tinha um relacionamento íntimo com o Pai. 

A. Aqueles que têm relacionamentos íntimos passam tempo juntos conversando. 

1) Jesus se levantaria cedo para ter tempo com Seu Pai (Marcos 1:35). 
2) Durante o dia Ele escaparia da multidão para ficar sozinho e falar com o Seu Pai 

(Lucas 5:16). 
3) Depois de um dia cansativo Ele encontraria um lugar, ficar acordado até tarde e 

passaria tempo orando ao Seu Pai (Marcos 6:45-46). 
4) Quando Ele tinha decisões importantes a fazer, Ele passou a noite toda falando 

com Seu Pai (Lucas 6:12-13). 
5) Muitas de Suas conversas com Deus eram emocionais, como pode ser visto no 

Jardim de Getsêmani (Hebreus 5:7; Mateus 26:36-44). 



B. Este relacionamento íntimo com o Pai chamava a atenção dos Seus seguidores quando eles 
O encontraram orando (Marcos 1:35-37). Eu posso imaginar os discípulos procurando por 
Jesus, enquanto Ele sumiu de novo para ficar sozinho orando.  Eu posso imaginar os 
discípulos O encontrando enquanto Ele orava e sussurrando, “Quieto, Ele está orando” 
enquanto eles ouviram a Sua oração. 

1) Eles seguiram Jesus porque Ele podia ensiná-los como ter o mesmo tipo de 
relacionamento com o Pai. 

2) “Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar.  Tendo terminado, um dos 
seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar . . .” Lucas 11:1-2. 

3) A vida de Jesus era obviamente diferente dos outros líderes religiosos que os 
discípulos conheciam; e diferente de suas próprias vidas.  

4) Eles viram Jesus com uma vida de paz, alegria, amor, domínio próprio, paciência, 
bondade, fidelidade, mansidão, brandura e influência. 

5) Estas qualidades eram resultados óbvios de Seu relacionamento com o Pai. 
6) Jesus disse, “Eu e o Pai somos um” João 10:30. 
7) Um dos discípulos de Jesus registrou mais tarde, “A oração de um justo é 

poderosa e eficaz” Tiago 5:16.  Eles seguiram Jesus para que eles também 
tivessem orações eficazes. 

3. Jesus tinha alvos. 

A. Jesus sabia para onde Ele estava indo na vida. 

1) “Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando?  Não sabiam que eu 
devia estar na casa de meu Pai” Lucas 2:49? 

2) “Pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido” Lucas 19:10. 
3) “Mas ele disse, É necessário que eu pregue as boas novas do Reino de Deus 

noutras cidades também, porque para isso fui enviado” Lucas 4:43. 
4) “Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu 

resolutamente em direção a Jerusalém” Lucas 9:51. 
5) “Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé.  Ele, pela 

alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e 
assentou-se à direita do trono de Deus” Hebreus 12:2. 

6) “Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações . . .” Mateus 28:19. 
7) “Não se perturbe o coração de vocês.  Creiam em Deus; creiam também em mim.  

Na casa de meu Pai há muitos aposentos; se não fosse assim, eu lhes teria dito.  
Vou preparar-lhes lugar.  E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei 
para mim, para que vocês estejam onde eu estiver” João 14:1-3. 

B. As pessoas sabiam que Jesus tinha um alvo (a salvação de almas, vidas transformadas e 
produtivas e vida eterna); e que Ele tinha um plano (A Sua morte na cruz).  Elas viram 
Jesus demonstrar o Seu poder para alcançar o alvo e realizar o plano (poderes milagrosos).  
Jesus também mostrou como as pessoas podiam participar no Seu plano (negar si mesmo, 
tome a sua cruz e siga-Me).  As pessoas seguiram Aquele que sabiam para onde Ele estava 
indo. 

4. Jesus teve uma atitude maravilhosa. 

A. Veja a Sua atitude: 



1) Quando Ele encarou uma situação impossível, como aquela vez quando Ele se 
“atrasou” e a filha de Jairo morreu, Ele estava otimista, cheio de fé e viu as 
possibilidades quando mais ninguém viu (Mateus 9:24-25). 

2) Quando Ele encarou uma tragédia possível durante uma tempestade, Ele estava 
calmo e com paz e trouxe paz aos outros (Mateus 4:35-41). 

3) Quando a Sua agenda lotada foi interrompida por uma mulher que pegou na 
borda de seu manto, Ele foi flexível (Lucas 8:40-49). 

4) Quando Ele estava cansado, Ele não mandou embora as pessoas que O 
buscavam, mas tinha uma atitude de compaixão (Marcos 6:31-34). 

5) Quando Ele foi negado, Ele continuou amando a pessoa.  Pedro, “Cuide dos meus 
cordeiros” (João 21:15-17). 

6) Quando Ele foi puxando em mil direções, Ele foi persistente no Seu alvo.  Eu 
vou para Jerusalém (Lucas 9:51). 

7) Quando outros estavam tristes, Ele trouxe alegria.  A alegria que Jesus traz 
ninguém podia tirar deles (João 15:11; 16:22; 20:20). 

8) Quando Ele encarou criticismo dos fariseus, Ele respondeu com bondade, 
verdade e até chorou pelos Seus perseguidores.  “Jerusalém, Jerusalém, você, 
que mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados!  Quantas vezes eu quis 
reunir os seus filhos . . .” (Mateus 11:29; 12:1-13; 23:37).  Outras vezes Ele se 
retirou e foi para um outro lugar e continuou trabalhando (Mateus 12:14-15). 

9) Quando Ele encarou o maior inimigo de todos, durante a tentação, Ele focalizou 
na Palavra de Deus.  “Está escrito” (Mateus 4:1-11). 

10) Quando Ele foi rejeitado, Ele perdoou.  “Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que 
estão fazendo” (Lucas 17:1-5; 23:34). 

B. As pessoas podiam ver a diferença óbvia entre a liderança dos fariseus que era crítica, 
atacante, egoísta e hipócrita e a liderança de Jesus que era mansa, paciente e bondosa. 

1) Líderes que o povo admira e segue são admirados mais por suas atitudes do que 
as suas habilidades. 

2) Jesus entendeu que o Seu exemplo de uma atitude maravilhosa estabeleceria o 
ambiente que produziria o resultado na vida dos outros que Ele esperava. 

3) A Sua atitude era contagiosa e vemos os Seus seguidores com boas atitudes nos 
seus ministérios, que produziram milhares e milhares de novos seguidores de 
Jesus (Atos 2:37-41; 4:13; Colossenses 4:5-6; 2 Timóteo 2:24-26; 1 Pedro 3:15). 

5. Jesus treinou outros. 

A. Do começo do Seu ministério, Jesus chamou pessoas para segui-Lo e O imitá-Lo. 

1) “Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens” Marcos 1:17. 
2) Jesus não somente os chamou, mas os deu uma direção e um propósito na vida.  

Muitas pessoas não sabem de onde vieram, por que estão na terra ou para onde 
estão indo. Isso leva para uma vida de depressão. 

3) Jesus respondeu todas estas perguntas e trouxe propósito que leva a uma vida de 
alegria. 

4) “Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas 
obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos” Efésios 2:10. 

5) Deus nos fez.  Deus nos deu uma obra para fazer e Deus sabe para onde estamos 
indo. 



B. Todas as pessoas querem sentir-se úteis, necessárias e valorizadas.  Jesus mostrou as 
pessoas o valor delas quando passava tempo com elas em vários níveis de relacionamento. 

1) Parece que Jesus tinha um melhor amigo, João, então havia os três, Pedro, Tiago 
e João, depois os doze, então os setenta e depois vieram as multidões. 

2) Eu posso imaginar as pessoas pensando e falando, “Deus veio para a minha casa 
hoje”.  “O Todo Poderoso passou tempo comigo hoje”.  “O Criador do mundo vê 
potencial em me, um pescador iletrado”. 

3) Jesus passou muito do Seu tempo treinando os doze para fazer o mesmo trabalho 
que Ele fazia (Marcos 3:13-14).  Ele os enviou para praticar e depois deu 
avaliação (Marcos 6:7,30).  No final, Ele delegou a obra para os doze (Mateus 
28:19-20). 

4) Estes homens descobriram que eles podiam fazer parte de algo eterno, não 
temporário e eles dedicaram as suas vidas a Jesus. 

5) Pessoas seguem alguém que está fazendo um impacto duradouro. 
6) Pessoas também seguem e são leiais para alguém que lhes ajuda melhorar as suas 

vidas e mostram os passos de sucesso.  Elas querem contribuir para algo que não 
vai falhar.  

6. Jesus tinha integridade. 

“Vimos a sua glória, glória como do Unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade” João 
1:14. 

“A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo” João 1:17. 

“E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará” João 8:31. 

“Mas eu vos digo a verdade” João 16:7 (Almeida). 

A. Jesus falou a verdade.  Integridade é a qualidade de ser autentico e de confiança.  As 
palavras e obras da pessoa são iguais e consistentes. 

1) Quando Jesus ensinou os Seus discípulos a amar uns aos outros, Ele era exemplo 
quando pegou uma toalha e levou pés (João 13:1-12, 34-35). 

2) Quando Jesus ensinou sobre evangelismo, Ele era exemplo quando entrou na 
casa de Zaqueu (Lucas 19:1-10). 

3) Quando Jesus ensinou sobre oração, Ele era exemplo no Jardim de Getsêmani 
(Lucas 11:1; Mateus 26:36-46). 

4) Quando Jesus ensinou sobre compaixão, Ele era exemplo (Lucas 10:30-37; Lucas 
15). 

5) Quando Jesus ensinou sobre ofertar e sacrifício, Ele era exemplo na cruz. 

B. Integridade não é uma imagem, mas é quem você é. 

1) Os fariseus em contraste de Jesus tentaram criar uma imagem para eles mesmos, 
por usar roupas bonitas, sentar nos melhores lugares e esperando que o povo os 
chamasse “Rabis” (Mateus 23:5-8), mas o povo podia discernir a sua hipocrisia. 



2) Enquanto o povo abandonou os fariseus e seguiu Jesus, os fariseus se tornaram 
ciumentos e queriam eliminar Jesus e acabaram mostrando as suas cores 
verdadeiras. 

3) Alguém de confiança inspira confiança no relacionamento.  Ninguém gosta de 
mentiras.  Onde há mentiras, o relacionamento acaba.   

4) Pessoas seguiram Jesus porque Ele sempre falava a verdade e vivia a verdade 
diante delas.  

7. Jesus capacitou mulheres para a obra. 

A. Numa época quando mulheres eram desprezadas, Jesus mostrou que elas têm valor e 
importância no reino de Deus. 

1) Várias mulheres que Jesus curou começaram a sustentar o Seu ministério 
financeiramente (Lucas 8:1-3). 

2) Jesus reconheceu o grande ministério que mulheres podem realizar para ajudar 
outras mulheres e crianças, algo que homens não estão muito qualificados a fazer 
(Tito 2:3-4). 

3) Jesus passou tempo ensinando mulheres, como Marta e Maria (Lucas 10:38-42). 
4) Jesus viu a mulher Samaritana que Ele ensinou, trazer muitas pessoas para o Seu 

reino, quando os homens não tiveram sucesso na sua cidade (João 4:1-39). 
5) Jesus até usou mulheres para fazer o primeiro anuncio de Sua ressurreição 

(Mateus 28:7).  

B. Quando Jesus investiu nas mulheres, acreditando nelas e as capacitando para fazer a Sua 
obra, Ele incentivou uma força poderosa no Seu reino.  E elas O seguiram, porque Ele as 
valorizou. 

8. Jesus tinha uma vida equilibrada. 

A. A vida não é trabalhar o tempo todo.  Jesus disse que Ele oferece uma vida em abundância 
para aqueles que O seguem (João 10:10) e Ele era o exemplo de como viver. 

1) Jesus trabalhou muito, porque trouxe propósito para a Sua vida.  “Disse Jesus, A 
minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra” 
(João 4:34). 

2) Jesus tomou tempo para descansar.  “Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de 
eles não terem tempo para comer.  Jesus lhes disse, Venham comigo para um 
lugar deserto e descansem um pouco.  Então eles se afastaram num barco para 
u;m lugar deserto” (Marcos 6:31-32). 

3) Jesus tinha tempo para divertimento e eventos sociais.  Ele foi para casamentos, 
jantar na casa de amigos e até convidou pessoas para a Sua casa (João 2:1-11; 
Lucas 7:36; 22:8-9; Marcos 2:14-15). 

4) Jesus tinha tempo para o culto de louvor e estudo bíblico.  “Ele foi a Nazaré, 
onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu 
costume.  E levantou-se para ler” (Lucas 4:16). 

5) Jesus passou tempo com amigos íntimos.  “Seis dias depois, Jesus tomou consigo 
Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou, em particular, a um alto monte” 
(Mateus 17:1). 

6) Jesus tomou tempo para orar ao Seu Pai (Marco 1:35; 6:45-46; Lucas 6:12-13). 



7) Jesus tomou tempo para estar com a Sua família (Lucas 2:48-51; 18:20; Mateus 
13:54-58; Atos 1:14; João 19:27).  Ele obedeceu os pais.  Ensinou que devemos 
honrar os pais.  Ele ensinou a Sua família a Palavra de Deus.  Ele viu membros 
de Sua família se tornar obediente a Deus.  E Ele verificou que alguém cuidaria 
de Sua mãe depois de Sua morte. 

B. Jesus tinha uma vida equilibrada e esta vida era atraente para aqueles que Ele chamou para 
seguir.  É maravilhoso fazer parte de um grupo de pessoas que tem sucesso, mas também 
tem tempo para se divertir. 

CONCLUSÃO: 
1. Estas oito qualidades de Jesus merecem ser imitadas por nós, os líderes de CASA em Curitiba.  O 

Seu amor pelas pessoas, Seu relacionamento íntimo com o Pai, Sua vida focalizada, Sua atitude 
maravilhosa, Sua habilidade de treinar outros, Sua integridade, Seu interesse nas habilidades de 
mulheres e a Sua vida equilibrada são uma combinação vitoriosa para lideres que querem sucesso. 

2. Estas não são as Suas únicas qualidades de liderança.  Uma leitura cuidadosa dos escritos do 
Evangelho vai revelar muitas outras qualidades admiráveis. 

3. Hoje, no Seu corpo, a igreja, nós podemos ver a Sua liderança continuando.  Eu vi Jesus em 2005 
quando alguém convidou um amigo para seu grupo de CASA.  Eu vi Jesus em 2005 quando os 
anfitriões abriram as suas casas.  Eu vi Jesus quando alguém cuidou das crianças e ligou para 
encorajar os membros.  Eu vi Jesus quando alguém fez um bolo e trouxe um suco.  Eu vi Jesus 
quando novos auxiliares estavam sendo treinados.  Eu vi Jesus quando um estudo bíblico foi 
marcado.  Eu vi Jesus no batistério. 

4. O Espírito de Jesus está dentro de nós e temos as Suas Palavras, e ambos nos dão a capacidade de 
crescer na Sua imagem.  Que Deus nos abençoe em 2006!


