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Lição 8 
Trabalhar com Líderes 

 
     Já havia mais de um ano que o António se tornara membro da sua igreja. 
Ele tinha aprendido tanto! Começou a pensar nos líderes da igreja que o 
tinham ajudado. Pensava naqueles que o tinham encorajado a desenvolver e 
usar os seus dons. Pensava naqueles que lhe tinham ensinado a Palavra de 
Deus. Pensava naqueles que tinham dirigido as canções e o louvor a Deus. 
Como eram bons exemplos de obreiros do Senhor! 
     Quando meditava nestas coisas, queria saber mais dos tipos de líderes 
que havia na Igreja. Queria saber o propósito de Deus para cada um. 
Também descobriu que queria saber a sua responsabilidade para com os 
líderes. Eles tinham dado tanto deles mesmos para ele! 
     Nesta lição vai descobrir mais sobre a razão porque a Igreja precisa de 
líderes. Ajudará a melhor compreender quais os tipos de líderes que a Igreja 
tem e como poderá trabalhar com eles para que o maravilhoso propósito de 
Deus para a Igreja seja cumprido. 
 
Nesta Lição Estudará... 
O Trabalho dos Líderes 
A Nossa Responsabilidade 
Os Benefícios Recebidos 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Compreender porque os líderes são necessários na Igreja. 
Descrever as suas responsabilidades para com os líderes. 
Apreciar os líderes que Deus lhe deu. 
 
O TRABALHO DOS LÍDERES 
Objectivo 1: Identificar os diferentes tipos de trabalho que os líderes 
fazem. 
     Onde há um trabalho para ser feito, há necessidade de um líder. Deus 
tem colocado alguns na Igreja para serem líderes (Efésios 4:11). É uma 
grande responsabilidade ser líder na Igreja; pois eles terão que prestar 
contas a Deus pelo seu serviço (Hebreus 13:17). 
     A responsabilidade de um líder é zelar pela continuação do trabalho. Ele 
trabalha junto com aqueles sob a sua direcção para que o trabalho continue 
sem impedimentos. 
     Sob a direcção de Deus, o líder da igreja é o pastor. O que é que o pastor 
da igreja faz? Ele guia, alimenta, ensina e vigia. 
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     Ele guia. O pastor guia dando um bom exemplo, “... Mas sê um exemplo 
para os crentes pela forma como falas e no modo como vives, pelo amor 
cristão, pela fé, pela pureza” (1 Timóteo 4:12*).  Uma das melhores maneiras 
de aprender é observar outra pessoa experiente no que faz. É muito 
importante que o pastor tenha uma vida justa e que faça bem o seu trabalho. 
É fácil ver como toda uma igreja pode seguir um caminho errado se o 
pastor não der um bom exemplo. Ele guia o povo e os ministérios da igreja, 
suprindo muitas necessidades. Ele deve guiar os jovens, ajudar os fracos, 
ensinar sobre assuntos específicos, e explicar a salvação. Talvez ele mesmo 
não faça tudo isso, mas ele dirige. 
     Ele alimenta. O pastor passa tempo na oração e no estudo da Palavra 
para preparar o alimento espiritual de que a igreja precisa. Da Palavra de 
Deus ele alimenta cada pessoa já amadurecida bem como a pessoa recém-
convertida. Ele deve pregar toda a verdade da Bíblia; ele não pode pregar 
só aquilo que as pessoas querem ouvir, pois algumas nem querem ouvir a 
verdade. 
 

Para Fazer 
 

1. O versículo que orienta um líder a prestar contas pelo seu serviço é: 
a) Efésios 3:11. 
b) 1 Timóteo 4:12. 
c) Hebreus 13:17. 
 
     Ele ensina. O servo do Senhor deve ser “... manso para com todos, apto 
para ensinar, sofredor” (2 Timóteo 2:24).  Quando o pastor ensina, ele 
explica a verdade para os seus ouvintes. Ele esclarece o que Deus está a 
dizer na Sua Palavra. Aqueles que recebem o ensino podem ensinar outros 
a serem obreiros com o pastor (2 Timóteo 2:2). Ensinar é uma grande 
responsabilidade (Tiago 3:1). 
   Ele vigia. O trabalho de um pastor muitas vezes é comparado ao trabalho 
de um pastor de ovelhas. Um bom pastor responsabiliza-se por todas as 
suas ovelhas, enquanto o mercenário se vai embora quando há perigo. Um 
bom pastor, portanto, fica com as ovelhas. Da mesma forma, o pastor de 
uma igreja que está a trabalhar só para receber dinheiro não se vai importar 
com o que acontece à igreja. O bom pastor, porém, vigia para que nada 
venha a destruir os crentes. 
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Para Fazer 
 

2. Agrupe cada frase (em cima) com o trabalho do pastor que ela 
exemplifica (em baixo). 
  
_____ a) Guia as pessoas no desempenho dos seus ministérios. 
  
_____ b) Comunica todas as verdades encontradas na Bíblia. 
 
_____ c) Vigia para que nada destrua a igreja. 
 
_____ d) Ajuda os outros a entender as verdades ensinadas na Bíblia. 
 
_____ e) Vive uma vida justa perante os crentes. 
 
_____ f) Explica o significado das verdades encontradas na Bíblia. 
 
1. Guiar. 
2. Alimentar. 
3. Ensinar. 
4. Vigiar. 
 
Os Presbíteros e os Diáconos 
     A Bíblia também fala acerca dos presbíteros e diáconos como sendo 
líderes na Igreja. Na Igreja primitiva os presbíteros ministravam a Palavra e 
os diáconos ajudavam nas necessidades da Igreja. Hoje, os presbíteros 
ajudam o pastor. Em Tiago 5:14, lemos que os doentes devem chamar os 
presbíteros da igreja para orarem por eles. Os presbíteros devem ser 
homens amadurecidos e espirituais. 
     O trabalho dos diáconos pode ser diferente daquele dos presbíteros, mas 
eles também ajudam o pastor. Eles podem ser responsáveis pela 
conservação do edifício, e podem ajudar pessoas necessitadas da Igreja. O 
trabalho em cada igreja é diferente, e por isso pessoas com muitos tipos de 
habilidades são necessárias. Um diácono pode ter muita habilidade natural. 
É a sua disposição para servir e a unção de Deus na sua vida que fazem útil 
e valioso o seu ministério para a Igreja. 
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Para Fazer 
 

3. Indique a letra de cada afirmação certa. 
a) Para ser útil à igreja, o diácono precisa de algo além da habilidade  
    natural. 
b) Todos os líderes na Igreja precisam de fazer as mesmas coisas. 
c) É importante que diáconos e presbíteros sejam pessoas espirituais. 
 
A NOSSA RESPONSABILIDADE 
Objectivo 2: Escolher exemplos de pessoas que estão a cumprir com a sua 
responsabilidade para com os líderes. 
     Há quatro maneiras em que somos responsáveis para com os nossos 
líderes: 
 
1. Obedecer à Palavra que pregam. 
2. Honrá-los. 
3. Apoiá-los. 
4. Trabalhar com eles. 
 
     Obedecer à Palavra que pregam. O pastor tem o trabalho santo de 
pregar a Palavra de Deus. Como membros da Igreja, cabe-nos a nós receber 
a Palavra e obedecer-lhe (Romanos 6:17; 1 Pedro 1:22). A Palavra é 
proveitosa para nós só quando a recebemos, cremos nela, e lhe obedecemos 
(Tiago 1:22-25). 
     Honrá-los. A Bíblia ensina-nos a honrar os nossos líderes. “E rogamos-
vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem 
sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e 
amor, por causa da sua obra...” (1 Tessalonicenses 5:12-13). Uma maneira de 
honrar os pastores e líderes é não os culpar. Se há um problema que 
envolve um líder, é a nossa responsabilidade ir directamente a ele. Não nos 
devemos voltar contra ele ou falar mal dele. Lembre-se de que líderes são 
nomeados por Deus e são o Seu dom para a Igreja. Honramos Deus quando 
honramos os líderes que Ele nos deu. 
     Apoiá-los. Uma maneira de apoiar os nossos líderes é orar por eles.   
Eles precisam da ajuda de Deus contra Satanás. Eles precisam da ajuda     
de Deus para pregar eficazmente. Outra maneira de apoiá-los é dar o   
nosso dinheiro e ofertas. Este é o método de Deus para o sustento do Seu 
obreiro. No Velho Testamento, aqueles que serviam no templo (que se 
chamavam levitas) eram apoiados pelo povo de Deus que repartia os seus 
bens com eles e lhes dava assim o seu pagamento (Números 18:21; 
Deuteronómio 18:1-5). 
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Para Fazer 
 

4. A Escritura que diz que devemos respeitar os nossos líderes é 
a) Números 18:21 
b) Romanos 6:17 
c) 1 Tessalonicenses 5:12-13 
d) Tiago 1:22-25 
 
     Também apoiamos os nossos líderes indo fielmente à igreja. Quando um 
pastor luta para pregar a Palavra, guiar e ministrar, ele depende do corpo da 
igreja para estar com ele. Hebreus 10:25 diz-nos que devemos continuar a 
reunirmo-nos: “Não deixando a nossa congregação, como é costume de 
alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes 
que se vai aproximando o dia.” 
     Trabalhar com eles. Temos a responsabilidade de seguir as ordens dos 
nossos líderes e obedecer-lhes (Hebreus 13:27). Quando fazemos isso, o 
trabalho de Deus continua em frente. Não devemos agir como os israelitas, 
que se queixavam dos seus líderes Moisés e Arão (Números 14:1-4). Pelo 
contrário, devemos ser como aqueles que obedeceram a Josué e ganharam 
grandes vitórias (Josué 6:1-21; 8:1-23). 
 

Para Fazer 
 

5. Agrupe cada responsabilidade (lado direito) com um bom exemplo dela 
(lado esquerdo). 
  
_____ a) O Carlos ora todos os dias pelo seu pastor. 
 
_____ b) O Hugo segue as instruções do seu pastor para decidir o que deve  
  ensinar na sua aula bíblica para crianças.   
  
_____ c) O Jorge fala do seu pastor com respeito.   
 
_____ d) O André tenta viver segundo as mensagens bíblicas que ele ouve  
  do seu pastor. 
 
_____ e) O Ricardo e a sua família dão do seu dinheiro para ajudar a pagar  
  o salário do seu pastor. 
 
1. Obedecer à Palavra que pregam.  3. Apoiá-los. 
2. Honrá-los.    4. Trabalhar com eles. 
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OS BENEFÍCIOS RECEBIDOS 
Objectivo 3: Descrever os resultados que vêm quando os crentes trabalham 
com os seus líderes. 
 
Deus é Glorificado 
     Quando a Igreja trabalha em união, Deus é glorificado. A união do 
corpo é vista quando todos trabalham em harmonia; é um testemunho ao 
mundo de que Jesus foi mandado por Deus (João 17:21). Isso dá-Lhe muita 
glória. No Salmo 133 lemos que Deus derrama a Sua bênção sobre aqueles 
que vivem em união. É uma característica da santidade quando as pessoas 
vivem e trabalham juntas sem conflitos e sem divisões. Quando Deus está a 
controlar, há paz e alegria. É por isso que Deus é glorificado. 
 
A Igreja é Edificada 
     A união entre os crentes faz com que a vontade de Deus possa ser feita 
na Igreja. É necessário que toda a Igreja trabalhe em conjunto para fazer o 
trabalho que deve ser feito. “Da qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado 
pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o 
aumento do corpo, para sua edificação em amor” (Efésios 4:16). Isso 
significa que cada parte do corpo deve trabalhar bem com todas as outras 
partes. Cada membro deve compartilhar o seu ministério com o corpo 
inteiro. Quando Cristo está a controlar, “... ligado à cabeça, da qual todo o 
corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em 
aumento de Deus” (Colossenses 2:19). 
 
Os Obreiros São Fortalecidos 
     A habilidade de trabalhar em harmonia com o corpo é sinal de 
humildade. Uma pessoa humilde não fica zangada depressa, é paciente,      
e submete-se àqueles com autoridade e aos outros com quem trabalha.    
Esta humildade é sinal de força e não de fraqueza, porque alguém, que  
sabe trabalhar com líderes é fortalecido. Deus deu pastores à Igreja para      
a fortalecer e para preparar todos os membros para o Seu trabalho     
(Efésios 4:11-12). 
     Os obreiros que trazem a maior bênção à Igreja são aqueles que se 
submetem primeiro a Deus, depois aos seus líderes, e depois uns aos outros. 
Quando os obreiros na Igreja fizerem isso serão pessoas amadurecidas 
como aquelas de que fala Efésios 4:13-14. 
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Para Fazer 
 

6. Qual destas Escrituras mostra que a união entre os crentes é sinal de 
Cristo ter vindo de Deus? 
a) João 17:21. 
b) Efésios 4:11-12. 
c) Efésios 4:13-14. 
d) Colossenses 2:19. 
 
7. Em baixo há três descrições dos resultados dos crentes trabalharem com 
os seus líderes. Qual delas é a mais completa? 
a) Cada indivíduo é edificado. 
b) Deus é glorificado e o mundo vê que Jesus veio de Deus. 
c) A Igreja inteira cresce, cada crente fica fortalecido e Deus é honrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




