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Antes de iniciar a leitura, 
sugiro que tenha um 

momento de oração e peça a 
Deus para se revelar a você 

por sua graça. Essa é a única 
forma de alguém conhecê-lo.

Antes crescei na graça e no conhecimento 

de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.

(II Pedro 3:18)
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INTRODUÇÃO

 Não preciso ser um gênio para saber que muita coisa 

mudou no mundo nos últimos tempos. Mas é preciso notar 

que no passado as mudanças eram sensivelmente 

percebidas somente após anos, no encerramento de uma 

era e no findar de uma nova geração. Tivemos a revolução 

industrial, o surgimento da indústria automobilística, a 

chegada do homem ao espaço, o primeiro computador 

pessoal, a informatização dos processos de trabalho, a 

clonagem da ovelha Dolly, o primeiro iPod, o advento da 

internet, a era dos smartphones, o advento das redes 

sociais, internet móvel 5G, entre tantas outras invenções de 

peso que contribuíram para a evolução do mundo. Mas, 

dessa vez tudo aconteceu tão rápido e drástico, que talvez 

ainda não nos demos conta da nossa nova realidade. Me 

arrisco a dizer que no último ano vivemos uma das maiores 

mudanças que a humanidade já experimentou.

 Não quero focar nas mudanças sociais que a 

pandemia nos trouxe, tenho certeza de que não sou a 

pessoa mais qualificada para isso. Quero usar esse espaço 

para refletir sobre a realidade da igreja para o 

enfrentamento do mundo como ele realmente é, como se 

posicionar para ser relevante e quais são as respostas que 

podemos oferecer para mundo pós pandemia.



 Há muito tempo penso que a construção teológica 

dentro da nossa consciência pós-moderna, definitivamente 

não existe. Tudo o que fazemos é reproduzir algo que foi 

construído no passado por homens que talvez fossem mais 

consistentes do que nós. Homens que se entregaram ao 

conhecimento da sua realidade para oferecer uma resposta 

relevante para o seu tempo. Claro que não é ruim estudar o 

que foi discutido em outros tempos, ao contrário, penso ser 

fundamental como ponto de partida. Mesmo assim, 

precisamos entender que os nossos desafios não são os 

mesmos que foram enfrentados no século passado.

 Aprendemos também a importar conceitos 

teológicos de países que possuem uma sociedade muito 

diferente da nossa. Trazemos teologia da Europa e da 

América do Norte para fundamentar a nossa realidade, sem 

se dar conta de que a realidade desses lugares são em tudo 

deferentes da nossa. Me lembro de ver na TV testes com 

formas geométricas feitos para medir a inteligência de 

chimpanzés, com um quadrado, um círculo e um triângulo. 

O objetivo era fazer o animal encaixar cada item a sua forma 

no menor tempo possível. Normalmente os chimpanzés 

tentavam encaixar o quadrado no círculo, o triângulo no 

quadrado e o círculo no tr iângulo, até que por 

incompatibilidade de formas o teste não era concluído. É o 

que estamos tentando fazer com a importação da nossa 

teologia e claro, não está dando certo e não dará, pois as 

formas são diferentes.



 Por essa razão, imagino eu, edificamos uma igreja 

que não comunica de maneira efetiva o local onde está 

inserida. Nos fechamos em um mundo exclusivo, onde tudo 

se volta apenas para nós. Temos a nossa própria música, 

arte, cultura e linguajar, e nada disso comunica da porta 

para fora. Por essa razão precisamos desenvolver 

pensamentos que traduzam melhor a nossa realidade, para 

que a igreja volte a ser a resposta efetiva para corações que 

anseiam por propósitos maiores.

 Me lembro quando ouvia o meu pai dizer após 

chamar a minha atenção sobre algo “pode ficar chateado 

comigo hoje, mas um dia você vai me agradecer por isso”. 

Ele estava certo, sou eternamente grato por todas as vezes 

que fiquei emburrado a noite toda quando era contrariado. É 

muito bom ouvir coisas confortáveis, que nos fazem sentir 

pontualmente bem, mas são as coisas que riscam o nosso 

coração que realmente farão sentido para nós, ainda que 

sejam inevitavelmente doloridas. Meu pai estava 

parafraseando sem saber o que diz o Apóstolo Paulo em II 

Coríntios 4:17 “Pois os nossos sofrimentos leves e 

momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna 

que pesa mais do que todos eles”. Precisamos sentir na pele 

o desconforto do fato de que estamos apontados para a 

direção errada e apenas assim, voltaremos para o caminho 

de onde nunca deveríamos ter saído.



 Eu escrevo esse e-book com um único objetivo, que é 

te fazer repensar sobre a sua realidade considerando todo o 

seu entorno. Levá-lo a entender a sua responsabilidade ao 

falar em nome de Jesus, sendo você a única Igreja que 

muitas pessoas vão conhecer.  Como disse o profeta 

Oséias 4:6 “O meu povo está sendo arruinado porque lhe 

falta conhecimento”, não conhecemos de fato a realidade da 

nossa era. Por isso, todo esforço do povo de Deus é para 

produzir uma Igreja que faça sentido para nós e não uma 

igreja que revele um sentido para o mundo. Precisamos 

conhecer para revelar e revelar para cumprir. E o que 

significa conhecer à Deus? Eu separei alguns textos 

bíblicos para deixar mais claro o que quero dizer: 

Gênesis 4:1 “E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela 

concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do SENHOR 

um homem”.

Gênesis 16:4 “E ele conheceu a Agar, e ela concebeu; e 

vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos 

seus olhos”.

Mateus 1:24-25 “E José, despertando do sono, fez como o 

anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher; E não 

a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito; e 

pôs-lhe por nome Jesus”.

Com isso,  posso afirmar  categor icamente que 

conhecimento é uma relação de intimidade que nos torna 

um. E essa é a relação de devemos ter com Deus para 

revelar a sua realidade dentro do nosso contexto imediato.



 A partir do instante em que conhecemos à Deus, nos 

unimos de uma maneira estonteante a ponto de sermos 

confundidos, nos tornamos apenas um, em uma união 

perfeita e definitiva. Então conhecer é muito mais intenso do 

que o saber. O nosso mundo está cheio de pessoas que 

sabem muitas coisas a respeito de Deus, mas, poucas 

pessoas o conhecem a ponto de se tornarem um com Ele.

Por isso eu quero sugerir para nossa reflexão seis pontos 

que deveríamos repensar para sermos uma Igreja que faz 

sentido na pós pandemia.

· Mais Evangelho e Menos Ativismo;

· Tenho um Chamado e não uma Profissão;

· Mais Relação e Menos Devoção;

· O Legado que realmente importa;

· Mais Influência e Menos Controle;

· Isso é um Reino e não um Império.

 Não sou ingênuo para pensar que com isso 

resolveríamos todos os problemas da igreja no Brasil, até 

porque convivo com essa realidade há mais de uma década 

e conheço bem os seus múltiplos desafios. Mas, acredito 

que essas observações podem ser ótimos pontos de partida 

para todos que desejam ser relevantes para esse novo 

momento.

 Quero levar você à revisão de todos os seus 

conceitos a partir do Evangelho e da sua realidade local. 

Repensar a teologia da sua igreja olhando nos olhos das 

pessoas, respondendo a elas tudo o que está sendo 

perguntado.



MAIS EVANGELHO
E MENOS ATIVISMO

 Ganhar almas para Jesus não é uma esteira de linha 

de produção onde os números são devidamente 

controlados e os operários são reconhecidos pelo bom 

desempenho. Salvação também não é a solução de um 

problema que eu tinha e que foi resolvido pela morte de 

Jesus. O meu problema com Deus não foi sobre coisas 

erradas que eu fiz, mas sim que a minha vontade ficou 

totalmente desarmonizada com a dele. As coisas erradas 

que eu faço são apenas consequências dessa desarmonia. 

Por isso, a graça de Deus não é só um favor que eu recebo 

sem merecer, ela está aqui para garantir um alinhamento 

entre as vontades e reestabelecer a harmonia que foi 

perdida. Sendo assim, ganhar uma alma está muito além de 

trazer uma pessoa para visitar a sua igreja durante a 

celebração dominical, talvez uma melhor definição seja 

trazer de volta a harmonia entre o coração dessa pessoa e o 

coração de Deus.

 A restauração dessa harmonia produzirá em nossas 

igrejas pessoas que revelam ao mundo a perfeita imagem 

de Deus. Isso porque a medida em que o Espírito de Deus 

habita a vida de um cristão, ele agora vive em conflito com a 

sua própria vontade e não mais com a vontade de Deus.



Porque aquilo que a minha humanidade quer, agora é 

contrária à vontade que foi estabelecida dentro de mim.  Por 

isso que a graça não é apenas um favor que não mereço, 

mas sim uma forma pedagógica para transformar a minha 

natureza, me dando um novo entendimento sobre tudo.

 Essa mudança de perspectiva aparentemente 

simples sobre ganhar almas, salvação e graça, pode abrir 

os nossos olhos para o início de um processo 

transformador. Isso se faz necessário para finalmente 

compreendermos a altura, largura e profundidade da nossa 

responsabilidade diante do Evangelho. Sem a obra 

redentora de Jesus, a cruz era minha culpa e por isso eu 

seria levado a ela obrigatoriamente. Cristo, que não tem 

pecados, e, portanto, não tem culpa alguma, é o único 

levado à cruz espontaneamente. E quando Ele vai a ela 

espontaneamente, Ele perdoa todos os pecados daqueles 

que tinham a cruz obrigatoriamente, que é o nosso caso. E 

agora que Ele me perdoou os pecados, e a cruz não é mais a 

minha obrigação, então finalmente eu posso ser como 

Cristo e encará-la espontaneamente em favor dos meus 

irmãos. Essa é a consciência que o Evangelho gera em nós.

 Essa consciência promovida pelo Espírito, que 

chamamos de graça divina, nos leva a compreender o que é 

amar no seu sentido mais pleno. Como disse o Apóstolo 

Paulo à Igreja de Coríntios, o amor é desconexo de qualquer 

circunstância, questão, razão ou motivo. Aliás, se houver 

um motivo para amar é muito provável que o que estamos 

sentindo não seja amor, porque o amor é desinteressado. 

Você já se perguntou por que Deus te ama? 



 Certamente você não encontrará resposta para essa 

pergunta. Isso porque não existe uma razão para que Ele te 

ame e se existisse, isso não seria amor. Se existisse uma 

razão para Deus nos amar, Ele poderia a qualquer momento 

deixar de amar, assim que essa razão fosse contrariada. 

Imagina se Deus me amasse porque sou gentil, o primeiro 

dia em que eu vacilar e deixar de ser, como inclusive já 

aconteceu inúmeras vezes, Ele não teria mais razão para 

me amar. Por isso, prefiro ficar com o pensamento 

registrado pelo Apóstolo João no capítulo 3:16 disse “Deus 

amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho 

Unigênito...”. Sem nenhuma razão, sem motivos, 

expectativas ou interesses. Deus não sente amor por mim, 

Ele me amou pelo simples fato de Ele ser o próprio amor. 

 O fundamento da mensagem anunciada por Jesus é 

o amor e por isso Ele nos mandou amar a todos, sem 

exceção, inclusive aqueles que se consideram nossos 

inimigos, porque agora o amor não é mais algo que eu sinto, 

é o que eu me torno estando em Deus. O amor passa a ser a 

minha substância relacional, de forma que eu não sei mais 

não amar.

 O amor como essência e não como sentimento 

explica a maneira como Jesus viveu, como se importou, 

como cuidou, como teve paciência, como orientou, como 

não fez acepção, como viveu e como morreu. Resgatar esse 

ensino é fundamental para a saúde teológica da nossa 

geração. O amor não é seletivo ou meritório, mas sim 

sacrificial porque é a nossa essência.



 O Evangelho me dá sentido exatamente porque me 

une a você como uma família, de maneira que tudo agora 

entre nós é compartilhado, o que somos, o que temos e o 

que sentimos. Essa é a essência do amor e isso é essencial 

para vivermos o Evangelho. E talvez essa seja a grande 

diferença entre o Evangelho e o ativismo cristão. Enquanto 

o ativismo me estabelece dentro de uma individualidade 

absoluta, fazendo com que os meus esforços sejam sempre 

voltados apenas para o meu bem estar, o Evangelho nos 

agrega como uma grande família.

 Por isso ter em si a consciência do Evangelho fará 

com que você ame a Deus e igualmente ame as pessoas, 

demonstrando esse amor através do cuidado. Amar e cuidar 

sempre foi essencial, mas nunca tão necessário quanto 

hoje.



TENHO UM CHAMADO
E NÃO UMA PROFISSÃO

 Não é de hoje que a nossa perspectiva teológica 

aponta para um plano de salvação no futuro, como se todo o 

interesse do Evangelho fosse garantir para mim uma 

moradia eterna quando essa vida acabar. Só tem um 

problema, essa percepção é meramente religiosa.

 A salvação que o Evangelho propõe para nós não é 

para depois da morte, é exatamente para que você não 

morra. E só tem um jeito de não morrer, que é viver 

abundantemente. A vida eterna, portanto, não é uma vida 

que dura para sempre, ela é uma vida tão intensa e 

profunda que nunca chega ao fim. Talvez você se pergunte: 

como isso pode ser possível? Eu te responderia sem medo 

de erras “encontre o propósito da sua vida e viva por ele”. A 

falta de propósitos na vida tem feito as pessoas morrerem 

antes mesmo de a morte chegar.

 É pesado fazer essa declaração e eu pensei muito 

nisso antes de compartilhar com você, mas não posso 

deixar de fazer esse registro. Definitivamente nós 

institucionalizamos o sentido da vida, burocratizamos o 

nosso propósito e engessamos todos os nossos ideais. 

Para que eu viva aquilo que Deus tem para mim, é 

necessário um processo tão complexo e sistemático, que 

prefiro mui tas vezes de ixar  os d ias passarem 

desapercebidos.



 Aproveito para te fazer uma pergunta muito simples, 

mas que a maioria das pessoas não sabem responder: Você 

sabe o que Deus quer de você? Você sabe qual é a sua 

vocação? A sua vocação não está atrás de você (passado), 

nem adiante de você (futuro), mas ela está agora mesmo 

diante de você (presente) pronta para fazer parte da sua 

realidade. Portanto, a vocação não está no passado e nem 

estará no futuro, porque tudo o que temos é esse momento 

que chamamos de presente. Falo com muita gente o tempo 

todo, e a maioria delas vivem diariamente se lamentando 

pelo passado, como se pudessem mudar o que já foi, 

enquanto que a outra parte investe todo o tempo planejando 

o futuro, como se fossem senhores da sua própria vida. 

Como são raros os encontros com aqueles que estão 

vivendo intensamente o presente. O Apóstolo Paulo diz o 

seguinte em Colossenses 1:27 “A eles quis Deus dar a 

conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, 

que é Cristo em vocês, a esperança da glória”. Ou seja, 

Cristo não está comigo ou além de mim, Cristo está em mim 

e essa é a esperança da glória.

 O verdadeiro sentido da nossa vida se cumpre no 

discernimento do que Deus estabeleceu para nós desde a 

eternidade. Uma vida vocacional é uma vida que 

corresponde aos desígnios de Deus como propósito 

existencial e fundamental para a vida, de modo que, não 

existe vida fora da vocação. Institucionalizar esse propósito 

talvez seja o maior revés das nossas comunidades 

religiosas.



 Uma Igreja relevante para a era pós pandemia 

precisa resgatar os elementos vocacionais de uma teologia 

que se tornou inteiramente institucionalizada. Precisamos 

resgatar um ensino com foco na vocação e não no 

dogmatismo institucional. Precisamos entender que o 

objetivo não é fazer crescer a sua instituição e encher a sua 

igreja. Deus não quer fazer de você um líder de célula bem 

sucedido, que bate todas as metas estabelecidas por seus 

superiores. Você tem um chamado e só encontrará 

plenitude na vida quando estiver do lado de dentro dessa 

vontade.



MAIS RELAÇÃO
E MENOS DEVOÇÃO

 Vivo há muitos anos na realidade da Igreja e uma 

percepção que desenvolvi nesse tempo é que criamos 

muitos dogmas que estão além das sagradas escrituras, 

isso é um fato. Temos costumes mais conservadores do que 

os 613 mandamentos que Deus entregou ao seu povo 

enquanto peregrinavam pelo deserto. As cerimônias que 

aconteciam nos tempos antigos, quando o templo do 

Senhor ainda era feito de paredes têm persistido até hoje, 

mesmo sabendo que nós somos a Igreja de Jesus, uma 

construção de pedras vivas, como disse o Apóstolo Pedro 

em sua segunda epístola 2:5 “vocês também estão sendo 

utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa 

espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo 

sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus 

Cristo”.

 O “Eu porém vos digo” dito muitas vezes por Jesus e 

que ressignificou enfaticamente os rituais judaicos, tem se 

perdido no meio de tantos costumes. E qual o problema 

disso? Em meio a tantas cerimônias, regras, liturgias e 

formas, não sobra espaço para desenvolver a relação.

 Não seria nenhum equivoco afirmar que os nossos 

cultos se tornaram inteiramente contemplativos e não mais 

significativos. Saímos dos encontros dominicais 

estonteantes, mas não transformados, perplexos, mas 

nunca prontos. 



 Conseguimos reunir milhares de pessoas para orar 

por nossa cidade, como se a transformação dela 

dependesse de Deus, mas não temos iniciativa e talvez até 

coragem de fazer alguma coisa por ela, conscientes de que 

nós somos os instrumentos de Deus para transformar o 

nosso entorno. Nós conseguimos fazer uma campanha de 

sete semanas por uma família em necessidade, mas não 

conseguimos colocar a mão na carteira para ajudá-los. Na 

maior parte das vezes eles precisam de ajuda para pagar o 

aluguel ou completar a compra do mês e não de campanhas 

de oração e sacrifícios religiosos. Nós conseguimos 

construir templos milionários, fazer eventos grandiosos, 

mobilizar massas, mas não conseguimos alcançar os 

nossos vizinhos com o mesmo amor com que Cristo nos 

amou.

 A liturgia devocional produz um ajuntamento por 

semelhança, onde todos se reúnem ao redor de uma 

necessidade em comum e isso até certo ponto parece ser 

uma comunhão, mas não é. Conseguimos reunir num 

mesmo lugar centenas de pessoas atentas a Deus, mas 

sem perceber um ao outro. Esse encontro de motivos 

particulares e ambições assombrosas jamais será um culto 

ao Deus vivo.

 A liturgia relacional promove entre nós um verdadeiro 

encontro, onde ao invés de termos interesses em comum, 

temos interesse naquilo que é comum, no que é para todos e 

por isso abençoa a todos. O Apóstolo Tiago disse que “a fé 

sem obras é morta”, e ele tem toda razão.



 O culto é um encontro em nome de Deus que nos leva 

sempre a olhar para o lado, para percebermos as pessoas e 

agirmos.

 A fragilidade deixada pelo isolamento não pode ser o 

fator determinante para termos cultos mais frequentados. 

Nós não nos encontramos pelas necessidades em comum, 

não fomos chamados para contemplar, fomos chamados 

para cumprir. Então, se o seu culto é apenas contemplativo, 

se não te faz levantar da cadeira e agir, provável que algo 

está errado em você.



O LEGADO QUE
REALMENTE IMPORTA

 Acredito que você não se espantaria se eu te 

dissesse que a igreja atual é a mais rica de todos os tempos. 

Isso não parece novidade para ninguém, basta um minuto 

de pesquisa no bom e velho google para descobrir. 

Certamente você também não vai se surpreender se eu te 

disser que somos a mais numerosa e soberana desde a 

famosa Igreja primitiva. Então o que há de errado? Mesmo 

com todos esses recursos e representatividade social, 

somos a face da igreja menos expressiva desde a sua 

fundação há mais de dois mil anos atrás. Nunca durante 

toda a nossa história fomos tão ineficientes em nossa 

missão, nem mesmo nas épocas mais sombrias de 

perseguição como nos primeiros séculos, ou a 

miscigenação da igreja romana com o poder político e 

econômico no período medieval. Somos a pior versão da luz 

desse mundo e do sal dessa terra.

 Pergunte para você mesmo: Qual é o legado que 

essa igreja deixa para a próxima geração? A resposta é 

muito simples e está diante dos nossos olhos, estamos 

deixando como legado uma igreja com estrutura 

nababesca, com prédios enormes, aparelhagem de som de 

altíssimo nível, canais de TV, milhões de seguidores nas 

mídias sociais e apesar de toda essa estrutura, não temos 

deixado para eles o bem mais preciso, que é a consciência 

do que Deus espera de nós.



 Sabemos o endereço dos prédios, mas não sabemos 

quem somos, conhecemos tudo de mídias sociais, mas não 

sabemos o que Deus quer de nós e tampouco como 

podemos corresponder ao nosso chamado. Seguimos 

pregadores famosos no Instagram, mas não seguimos 

Jesus no trato com o próximo. Estamos deixando 

infraestrutura, mas nenhuma consciência de propósito.

 Nós temos desenvolvido metodologias para atender 

uma demanda crescente, porém inteiramente pontual, que 

se desfez diante dos nossos olhos com a pandemia da 

COVID-19 no Brasil. O legado que recebemos da geração 

anterior foi muito frágil e por isso quando nos deparamos 

com esse desafio, não conseguimos corresponder à altura. 

Não temos parâmetros ou sequer estrutura emocional para 

lidar com realidades distintas. Prova disso foi que ao fechar 

as portas dos templos físicos a igreja sem saber o que fazer, 

entrou em colapso. Isso porque essas metodologias que 

gastamos tanto tempo para desenvolver visam apenas 

estruturar a crescimento físico da igreja, mas não 

transforma a consciência das pessoas.

 Você já parou um minuto para se perguntar qual seria 

a maior vergonha para um pai? Claro que baseado nos 

conceitos do mundo de hoje você teria várias vertentes para 

construir as suas respostas. Mas desconsidere o nível de 

insanidade que atingimos e busque pensar a partir das 

escrituras sagradas. Eu imagino, segundo o que aprendo 

com os textos bíblicos, que a maior vergonha para um pai 

seria morrer e deixar para os seus filhos casas e carros 

como legado, sem ter deixado para eles a consciência de 

quem Deus é e qual a sua vontade para eles. 



 Pais que pensam em formar substitutos para si, 

colocando os seus filhos para seguiremos os mesmos 

caminhos que eles seguiram, sem nunca buscar em Deus 

qual o destino deles. Eu vim de uma família muito pobre, 

meu pai não me deixou nenhum patrimônio, na verdade, o 

que tínhamos mau dava para sobreviver. Mas, o que ele me 

deixou é muito mais valioso do que qualquer fortuna e é 

exatamente ali que meu coração está desde então.

 O grande patrimônio que uma igreja deveria 

ambicionar não está relacionado a sua estrutura, mas a 

maneira de como deixa a sua marca nos corações 

desejosos por Deus. Nunca foram os prédios, sempre foi a 

consciência.

 Nossa liturgia voltada totalmente à estrutura tem 

gerado uma demanda impossível de corresponder e com 

isso, temos ocupado as pessoas consideravelmente, sem 

que elas aprendam nada. Nossa ocupação é burra porque 

mexe apenas com os nossos músculos e, às vezes, com o 

ego, mas é incapaz de penetrar a nossa consciência e afetar 

a nossa razão. No final do dia ficamos com o corpo cansado 

e a mente vazia. O que as pessoas menos precisam hoje é 

de ocupação, elas precisam de direção. As pessoas não 

estão ociosas, elas estão perdidas. Por isso a pedagogia de 

Jesus traz orientação enquanto que a estrutura religiosa 

gera ocupação.



MAIS INFLUÊNCIA
E MENOS CONTROLE

 Uma profissão aparentemente recente tem crescido 

muito nos últimos tempos, e tomando conta do mercado em 

todos os seguimentos, o coaching. Há 5 anos você 

possivelmente não ouviria esse termo se não para 

treinadores de times de futebol e basquete. Mas o coaching 

não é tão recente assim, na verdade é muito mais antigo do 

que a internet, Netflix e celular com touch screen. As 

ciências humanas estudam hoje aquilo que talvez seja o 

maior trunfo que o mundo moderno já experimentou, e 

pasme, não é alguém poderoso que exerce controle, mas 

alguém influente que promove inspiração.

 Os modelos modernos de liderança discutem a 

influência como a forma mais eficaz de gerir uma equipe e 

ajudá-los a alcançar resultados. O que antes era feito 

através da imposição e cobrança exacerbada de um chefe 

que todos temiam, hoje é feito por um líder que exala 

confiança e que todos respeitam.

 Isso tudo, que parece ser novidade no business, já 

havia sido apresentado para a humanidade há mais de 2 mil 

anos. Vejamos o maior de todos os exemplos de liderança, 

Jesus de Nazaré. Segundo as Escrituras, Jesus, o Deus 

encarnado, quando veio ao mundo salvar a humanidade se 

fez menor do que os anjos (Hb 2:7), abriu mão do seu poder 

(Fp 2:5-7), e veio apenas para servir (Mt 20:28).



 Mas você já pensou como seria se Jesus tivesse 

vindo ao mundo cheio de poder? E se ao invés de uma 

estrebaria ele tivesse nascido no palácio de Herodes? E se 

ao invés do ventre de Maria fosse o ventre de Herodias? E 

se ao invés da pequena e pobre Nazaré da Galileia fosse a 

grande Jerusalém? Certamente as coisas seriam muito 

diferentes, mas por que Ele escolheu esse caminho?

 Quando a liderança se apresenta como controladora 

os seus liderados criam sobre ela uma dependência 

absoluta para qualquer ocasião. Isso faz com que as 

pessoas lideradas permaneçam imaturas e sem senso de 

responsabilidade. O controlador estabelece metas, 

caminhos, determina as formas e precisa das pessoas 

apenas para dar o volume necessário para o seu plano. 

Nesse ambiente não há liberdade e por isso não há 

crescimento. As ideias não são discutidas, não é permitido 

discordar ou sequer pensar num caminho alternativo, tudo 

precisa ser executado exatamente como o controlador 

planejou.

 Esse cenário opressor é bem sucinto, afinal, a 

maioria das pessoas que vivem sob esse regime sequer 

percebem. Essa observação veio à tona e ganhou mais 

evidência quando a nossa estrutura de controle veio ao chão 

com o grande impacto da pandemia. Conversei com 

inúmeras pessoas que estão há anos na igreja e agora que 

perderam a atividade não sabiam mais como se relacionar 

com Deus. Ouvi muitas coisas do tipo: Como será a minha 

vida de oração? O que será do meu ministério? O que fazer 

para não perder a fé?



Me questionei durante dias para entender o porquê, e a 

conclusão que cheguei é que essas pessoas faziam parte 

de um plano de expansão denominacional e aprenderam a 

exercer uma atividade como forma de serviço a Deus,  sem 

perceber que são filhos, foram feitos de operários.

 Precisaremos como nunca de uma liderança que 

inspira, que faça as pessoas verem Jesus através da 

maneira como vivem, alguém com a mesma coragem do 

Apóstolo Paulo, que em I Coríntios 11:1 disse “Sejam meus 

imitadores, como eu o sou de Cristo”. Me permita te fazer 

uma pergunta: Se as pessoas imitarem você, a quem elas 

estarão imitando? Uma liderança espiritual não exerce 

controle, ela promove influência.

 Jesus podendo se aliar ao poder que domina, decidiu 

estar ao lado do amor que inspira. Ao invés da influente 

Herodias, Ele escolheu a anônima Maria, ao invés do 

portentoso palácio de Herodes, Ele nasceu em uma simples 

estrebaria, ao invés da rica Jerusalém, Ele cresceu na 

pobre Nazaré da Galileia. A sua pretensão nunca foi a 

dominação. A exemplo de Jesus, estamos aqui para inspirar 

vidas e não para regular comportamentos.



ISSO É UM REINO
E NÃO UM IMPÉRIO

 Roma conquistou o mundo antigo graças a 

estratégias de expansão do seu império. Diferente dos 

impérios anteriores, que destruíam os seus inimigos e 

varriam os territórios, o império Romano teve uma nova 

forma para trabalhar a expansão. Ao conquistar um novo 

território nenhuma cidade era incendiada, nenhuma família 

era desfeita, nenhuma crença era contestada, ao contrário, 

a cultura daquele povo era mantida e as crenças 

estimuladas. Então qual era o segredo? O imperador 

Romano nomeava entre o povo alguém que seria 

responsável por coletar impostos, manter a ordem e punir os 

que desobedecessem. Assim o povo subjugava o próprio 

povo para ter alguns privilégios da soberania Romana. O 

resultado disso foi a dominação da metade do mundo, a 

instauração da sua cultura e o jugo do seu poder.

 Muito tempo se passou desde a queda do império 

Romano, e hoje o mundo moderno, pelo menos a maior 

parte dele, vive em uma outra realidade, uma nova forma de 

governo e uma nova estrutura social. O Brasil, por exemplo, 

diferente do mundo Árabe, não vive um regime teocrático e 

sim um regime democrático (há quem duvide disso), com 

liberdade religiosa e direito de ir e vir garantidos pela 

constituição.



 A teocracia por outro lado impõe como filosofia social 

um regime sob as leis do “deus” daquela nação e sua 

constituição está baseada em um livro sagrado que detém 

as regras que serão impostas pelo governo. Arrisco a dizer e 

sem medo de errar, que “isso jamais funcionaria com o 

Evangelho”. A consciência apresentada por Jesus através 

do Evangelho não soma obrigações, leis, poder ou direitos, 

tudo o que Ele apresentou está baseado no amor, e o amor é 

livre de obrigações ou motivos. Impor a filosofia do 

Evangelho é cometer um crime contra a verdadeira razão 

que levou Cristo à cruz.

 A genuína Igreja de Jesus não representa o poder de 

uma sociedade, ela representa uma consciência 

transformadora através do testemunho vivo e santo. Não é 

uma imposição de regras, é uma disposição para amar 

genuinamente. Jesus estabeleceu a Igreja como voz 

profética dentro do seu convívio social e não como poder 

impositivo dos seus conceitos.

 A Igreja como consciência está livre de obrigações, 

mas agora tendo entendimento da sua responsabilidade se 

apresenta como a resposta daquelas pessoas e de maneira 

voluntária, está disposta a se entregar por elas, assim como 

Cristo se entregou por nós. O maior exemplo de vida cristã 

veio do próprio Jesus, o Cristo de Deus, que mesmo tendo 

todo o poder para agir como quiser decidiu fazer tudo por 

amor, como disse Paulo em Filipenses 2:5-8 “Seja a atitude 

de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo 

Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que 

devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser 

servo, tornando-se semelhante aos homens...



E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si 

mesmo e foi obediente até à morte, e morte de cruz”. Não 

tenho dúvidas de que servir ao mundo é a expressão mais 

adequada para a Igreja.

 A Igreja poderosa não tem cumprido o seu papel de 

despertar consciência, mas tem experimentado a eficiência 

trazida pelo poder. Queremos cada vez mais eleger políticos 

evangélicos para que a Igreja assuma o poder do Estado, 

sem se dar conta que foi exatamente esse evento deu início 

a decadência da Igreja primitiva, quando o Imperador 

Romano Constantino decretou o cristianismo como religião 

oficial do seu império. A partir daí a Igreja deixou de ser a 

consciência perseguida para se transformar no poder do 

Estado que persegue.

 A Igreja tem se apresentado ao mundo através das 

suas principais carências e não da sua consciência, por 

isso, ao falar com as pessoas trazemos sempre uma 

demanda e nunca uma direção. Roma estabeleceu essa 

estratégia para dominar o mundo antigo e temos nos 

aproveitado dela para edificar os nossos pequenos 

“impérios”.

 Eu não tenho nenhum problema com o crescimento 

da igreja, pelo contrário, sou Pastor de uma Igreja Batista e 

busco todos os dias a saúde necessária para que ela como 

um organismo vivo, cresça a cada dia. Mas por favor, preste 

atenção num pequeno detalhe que faz toda a diferença: “A 

Igreja representa o Reino de Deus para esse mundo, e não 

um Império de trevas” como Paulo escreve em Colossenses 

1:13 “Pois ele nos resgatou do império das trevas e nos 

transportou para o Reino do seu Filho amado”.



 Na edificação de um Império as pessoas são usadas 

para manter a estrutura e bancar a expansão, no Reino de 

Deus a estrutura serve as pessoas para que elas cresçam a 

cada dia na graça e no conhecimento de Deus. Entende a 

diferença? Quer uma igreja sadia? Então faça a estrutura 

trabalhar para as pessoas e não as pessoas trabalharem 

para manter a estrutura. Não estamos estabelecendo um 

Império de poder, estamos proclamando um Reino de 

consciência.



 Com esses dezoito meses de quarentena, e com o 

templo fechado, pude finalmente aprender a valorizar o 

poder do abraço e o calor da comunhão. Nossos encontros 

on-line despertaram a saudade do olho no olho, coisa que 

não era muito valorizada antes. Novas prioridades foram 

definidas em nosso caminho e agora que estamos prestes a 

encerrar esse ciclo, precisamos repensar todos os pilares 

que foram derrubados. Precisamos de uma nova percepção 

para reagir a esse novo mundo que está diante de nós.

 Creio com todo o meu coração que a Igreja é e 

sempre será a resposta oportuna de Deus para tempos 

difíceis e a direção concreta, o fundamento firme, a luz do 

mundo e o sal da terra. É exatamente por isso que proponho 

essa reflexão, que julgo ser indispensável para esse tempo. 

O mundo nunca esteve tão vazio como agora, a pandemia 

deixou buracos enormes em famílias que perderam o seu 

pequeno negócio, outras que perderam os seus entes 

queridos e a grande maioria que perdeu a esperança. E 

talvez essa seja a maior de todas as perdas.

CONCLUSÃO



 Faço referência e finalizo essa reflexão com o que 

disse o Profeta Jeremias em Lamentações 3:21-26, 

“Todavia, lembro-me também do que pode dar-me 

esperança: Graças ao grande amor do Senhor é que não 

somos consumidos, pois as suas misericórdias são 

inesgotáveis. Renovam-se cada manhã; grande é a tua 

fidelidade! Digo a mim mesmo: A minha porção é o Senhor; 

portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom 

para com aqueles cuja esperança está nele, para com 

aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela 

salvação do Senhor”.
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