A liderança servil
Um pouco antes de Jesus começar seu ministério, ele foi levado para o deserto, onde ele passou
algum tempo refletindo e considerando seu papel. Ele foi tentado a abusar de seu grande poder
como líder, mas, ao invés disto, escolheu tornar-se um modelo de liderança servil.
Jesus nunca procurou um lar confortável ou riqueza. Ele dedicou sua vida a servir os outros através
de seus ensinamentos, da cura e de seu amor pelas pessoas que encontrava. Embora os discípulos
cometessem muitos erros e freqüentemente o desapontassem, ele continuava a incentivá-los, apoiálos e desafiá-los. Seu exemplo de liderança servil deveria inspirar, desafiar e ser a meta para todas
as pessoas em posições de responsabilidade.
Um líder servil coloca as necessidades dos outros em primeiro lugar e ouve seus pontos de vista.
Alguns grupos dentro da igreja, tais como os mais idosos, as pessoas com deficiências, as mulheres e
as crianças, podem ter poucas oportunidades de compartilhar suas necessidades e pontos de vista.
Seus pontos de vista, suas opiniões e suas contribuições para a vida da igreja precisam ser
valorizados. Desta forma, a tomada de decisão pode ser compartilhada, apropriada e seguida por
todos os membros da igreja.
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Como podemos seguir o exemplo de
Jesus de servir os outros? Por que isto
pode ser especialmente difícil de fazer
nas funções de liderança?
Leiam João 13:1-17, que descreve o
exemplo de liderança dado por Jesus.
• Que modelo de liderança Jesus mostra
aqui?
• Como nos sentiríamos se fôssemos
um dos discípulos na ceia?
• Qual deveria ser a nossa resposta
para a ação de Jesus?
• Que características de liderança Jesus
mostra aqui?
Peçam às pessoas para literalmente
lavarem os pés uns dos outros.
Discutam sobre como a pessoa que
lavou os pés se sentiu. Discutam sobre
como as pessoas cujos pés foram
lavados se sentiram. O que isto nos
ensinou sobre a liderança?
A liderança nunca é fácil. Nós apoiamos
nossos líderes e oramos por eles tanto
quanto deveríamos? De que outras
formas podemos ajudar e incentivar
nossos líderes?
Leiam 1 Coríntios 3:18-20. Em muitas
situações, pode ser muito difícil para os
líderes ou as pessoas em posição de
autoridade parecerem “bobos” ou
deixarem que outros assumam o
controle. Como o exemplo de Jesus de
lavar os pés dos discípulos desafia os
nossos pontos de vista quanto à
liderança?
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