
1 

 

ESTUDO BÍBLICO 

Tema: Serviço e liderança 

Texto : Ex 2.1-10. 

 

Introdução 

Toda e qualquer sociedade possui serviço e liderança. Na Igreja não é 
diferente. Há muitos líderes e múltiplos serviços desenvolvidos na casa do 
Senhor. Há líderes que são pastores, presbíteros e diáconos. Há líderes de 
crianças, adolescentes e jovens. Há líderes para os mais distintos ministérios 
no corpo de Cristo. 

A igreja existe para servir. Ela serve a Deus, aos seus membros e às 
pessoas que estão fora dela. Todos os cristãos são chamados a servir uns aos 
outros (1 Pe 4.10). Uma das marcas fundamentais do povo de Deus no 
decorrer das eras foi o serviço amoroso em prol das pessoas. 

Sem dúvidas, há pessoas que servem mais do que outras – isto porque 
têm chamado e vocação de Deus para o serviço. E há também líderes maiores, 
pessoas que são naturalmente vistas como referência de liderança e que 
receberam do Senhor tal responsabilidade. 

 

Desenvolvimento  

Moisés é um destes homens que agregam em si mesmos o serviço e a 
liderança em altíssimo grau.  

A história de vida desse homem de Deus é ampla e ocupa grande parte 
das Escrituras Sagradas. Ele é considerado por muitos teólogos a personagem 
mais importante do Antigo Testamento. 

Moisés é descendente da tribo de Levi (Ex 2.1). Foi filho de Anrão e 
Joquebede (Nm 26.59). Nasceu num período difícil da história do povo de 
Deus. Faraó havia dado ordens para que todo menino judeu fosse morto. Seus 
pais o ocultaram por certo tempo (Hb 11.23), mas depois tiveram que lança-lo 
às aguas do Nilo num cesto. Foi achado e salvo pela filha de faraó (Ex 2.10) e 
educado em toda ciência dos egípcios (Ex 7.22). 

Posteriormente recusou-se ser chamado filho da filha de faraó, 
rejeitando, assim, as glórias do Egito (Hb 11.24). Neste mesmo tempo, matou 
um egípcio (Ex 2.12) e fugiu, indo parar na terra de Midiã (Ex 2.15; Hb 11.27). 
Lá conhece e casa-se com Zípora, filha de Jetro (Ex 2.21; 18.12), um sacerdote 
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dessa terra. Fica nessa região por 40 anos (At 7.30). Lá nascem seus dois 
filhos: Gérson e Eliezer (Ex 2.22; 18.3,4). Recebeu de Deus o chamado para 
libertar o povo israelita do Egito (Ex 3). Logo após encontra-se com seu irmão 
Arão e com os anciãos de Israel e lhes revela que recebeu ordem divina para 
libertar o povo (Ex 4.27-31). Logo após encontra-se com faraó (Ex 7). Depois 
de uma longa batalha com faraó e seus deuses finalmente sai do Egito com 
todo o povo de Deus. 

A partir daí tem-se uma nova fase na vida de Moisés. Ele desempenha o 
papel de líder do povo. Como líder, serviu tanto a Deus quanto ao povo.  

E é sobre essa liderança e serviço que veremos um pouco mais da 
biografia desse homem. 

 

1) Para liderar e servir o povo de Deus é imprescin dível ter o chamado do 
Senhor . 

Anteriormente à sua chamada divina para libertar o povo israelita do 
Egito, Moisés manifestou grande empatia pelo povo de Deus. Primeiro ele 
matou um egípcio que oprimia um judeu (Ex 2.11-12). Logo depois, tentou 
conciliar dois israelitas que se encontravam em uma disputa pessoal (Ex 2.13-
14).  

Ainda como filho da filha de faraó, recebeu toda educação formal a fim 
de ser líder. Pode ser que nunca viesse a ser um faraó, mas certamente 
desempenharia alguma função de liderança importante no Egito. 

Mas, apesar de todo talento natural, empatia pelo povo de Deus e 
talentos adquiridos e desenvolvidos no Egito, Moisés ainda não ouvira o 
chamado de Deus para liderar o povo judeu. 

É na sarça que ardia e não se queimava que Deus se revela a ele e o 
chama para liderar seu povo (Ex 3.1-12). É a partir deste momento que Moisés 
ganha autoridade e legitimidade para ser quem foi e fazer o que fez. 

É Deus quem chama e envia (Jo 15.16). É o Senhor quem chama os 
seus eleitos para lideranças específicas e, às vezes, de grandes proporções (Jr 
1.5). Foi Deus quem escolheu e continua a escolher juízes, profetas, reis, 
sacerdotes, apóstolos, pastores, mestres, presbíteros e diáconos. Sem a 
vocação e o chamado do Senhor não há liderança espiritual legítima e 
abençoadora (Mt 10.1-4).  
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2) A presença de Deus é que confere à liderança e a o serviço cristão a 
eficácia e a boa direção na obra do Senhor . 

O chamado do Senhor é indispensável, mas não é tudo. É preciso 
também receber poder do alto e capacitação espiritual. Deus, além de chamar 
o indivíduo, também concede os recursos para o desenvolvimento do ministério 
que ele mesmo concedeu.  

Por exemplo. Davi, um dos grandes líderes do povo de Deus, teve 
grandes vitórias e realizou grandes obras por causa da presença do Senhor (1 
Sm 18.14). Enganam-se aqueles que pensam que os grandes heróis das 
Escrituras foram notáveis e realizaram grandes feitos por causa deles mesmos. 
A verdade é outra. Deus é o grande responsável pelos feitos extraordinários de 
seus servos. 

É por meio da presença abençoadora do Senhor que o servo(a) de Deus 
recebe tudo quanto necessita para o ministério. Moisés entendeu isso. Por 
essa razão ele suplicou a presença do Eterno consigo (Ex 33.12-16). Ele sabia 
que “se o Senhor não for conosco” não adianta sair daqui. O que está implícito 
na declaração de Moisés é:  

a) Sem a presença e capacitação de Deus não teremos vitórias em nossas 
lutas e caminhada. 

b) Sem a presença e capacitação de Deus por mais esforços que façamos, 
não iremos a lugar nenhum. 

c) A presença do Senhor é que concede direção certa a ser seguida. 
d) A presença de Deus concede segurança e proteção contra os 

adversários de nossa caminhada.  
e) É pela presença de Deus que teremos a certeza de que o projeto não é 

nosso, mas do Senhor. E se o projeto é de Deus, triunfará.  

 

3) Liderar e servir exigem disposição pessoal para transpor obstáculos e 
enfrentar dificuldades do caminho . 

Qualquer trabalho ou ofício possui dificuldades inerentes. Há sempre 
problemas e obstáculos a serem transpostos. Há sempre um grande peso por 
cima das grandes realizações e dos grandes ministérios. Paulo, por exemplo, 
fala sobre isso (2 Co 11.28). 

Moisés teve que lidar com a dureza do coração do povo (Dt 9.27; 31.27). 
Lidou com rebeliões internas; com murmurações e insatisfações do povo; com 
inimigos externos; com ciúmes e invejas de seus co-líderes. Enfim, teve de 
lidar com muitos problemas em sua jornada à frente do povo de Deus.   
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Não somente Moisés, mas todos os líderes inevitavelmente passarão 
por alguma dificuldade em seu trabalho ou ministério. 

O que fazer? O líder precisa, sobretudo, olhar para o Senhor e pedir sua 
intervenção. Ele precisa, à semelhança de Paulo, olhar para Jesus, o nosso 
grande general (Fp 3.13-14). Se por alguma razão ele se deixar abater pelos 
problemas e dificuldades ou se paralisar diante dos percalços e barreiras, 
certamente irá retroceder ou desistir. 

O Senhor, entretanto, não quer que retrocedamos. Ele quer que 
avancemos. Ele deseja que digamos ao nosso povo: marchem! (Ex 14.15). E 
deseja que igualmente marchemos à frente dos liderados. 

 

4) Liderar pessoas exige do líder recursos especiai s. 

Não é possível ser líder do povo de Deus desprovido de capacitação 
especial. Deus, além de chamar pessoas específicas para trabalhos 
específicos, concede graças especiais a fim do fiel poder desempenhar seu 
serviço segundo o querer dele. 

Lidar com o reino de Deus exige uma capacitação espiritual. Trabalhar 
com realidades espirituais demanda recursos espirituais. Paulo ensina que as 
armas de nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus (2 Co 10.4). 

Quais armas são as armas de Deus para nossa vida? Pelo menos 
quatro: oração, jejum, conhecimento da palavra de Deus e fé. 

A oração é uma importante arma. Por meio dela, manifestamos nossa 
dependência do Senhor. Buscamos seu poder. Imploramos sua intervenção. 
Pedimos e recebemos sabedoria. E, acima de tudo, alcançamos vitórias.  

Ainda que possamos usar recursos e técnicas “humanas”, eles devem 
ser submetidos ao poder e a graça de Deus. Não é na força do homem que a 
obra de Deus é realizada. E ainda que alguma coisa seja feita pelo homem, 
sem o poder de Deus, toda obra torna-se palha, algo sem valor. 

 

5) Liderança exige um alto compromisso com Deus . 

O líder precisa ser alguém comprometido com Deus. Ele precisa ter a 
consciência constante de que serve ao Senhor, não meramente aos homens. 

Moisés não concordou com o povo quando este fez bezerros de ouro e 
celebrou culto a eles. A opinião da maioria não interessava a Moisés, 
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particularmente quando ele tinha a convicção de que as pessoas estavam 
pecando contra Deus.  

O líder não pode querer estar à frente do povo de Deus a fim de ganhar 
popularidade e benefícios. Ele não pode realizar a obra de Deus a fim de 
agradar aos homens (Gl 1.10; Ef 6.6). Obviamente que o ato de ser fiel ao 
Senhor não concede o direito de sermos mal educados, grosseiros e rudes 
com nossos irmãos e irmãs. Mas, ser fiel a Deus em algumas ocasiões 
implicará em contrariar interesses e pessoas. 

 A pergunta mais importante que o líder deve fazer é: qual e a vontade de 
Deus? Uma vez que saiba deverá executá-la, custe o que custar. 

 

6) Toda liderança e serviço eficazes produzirão inv eja e ciúmes em outras 
pessoas, especialmente, co-líderes . 

Uma pesquisa revelou que a causa maior do retorno precoce de 
missionários do campo de trabalho diz respeito a problemas de relacionamento 
entre os pares. 

Infelizmente também há na igreja local e em organizações cristãs 
competitividade, ciúmes e invejas entre os cristãos. Não deveria haver, mas há. 
E o trabalho de Deus é prejudicado por causa dessas atitudes e sentimentos.  

 Moisés passou pela experiência de ser invejado. Pelo menos em duas 
ocasiões claras, co-líderes manifestaram ciúmes. 1) Arão e Miriam, seus 
irmãos, tiveram inveja dele (Nm 12.1-16); 2) Alguns líderes dentre o povo 
também o invejaram (Nm 14.1-12). 

 Jesus passou por esse problema. Na verdade, foi morto por causa da 
inveja dos líderes religiosos judeus (Mt 27.18). Paulo sofreu perseguições e 
forte oposição dos judeus por causa da inveja deles (At 13.45; 17.5). Pedro e 
João igualmente foram alvos da inveja dos judeus (At 5.17).  

 O líder deverá se preparar para enfrentar esse problema. E deve vigiar 
seu coração para não se deixar possuir de inveja ou ciúmes de outros líderes 
que têm sido usados por Deus de maneira maravilhosa.  

 

7) Todo líder tem que estar preparado pra as murmur ações e 
insatisfações de alguns de seus liderados .  

No mar da liderança é impossível não passar pelas tempestades das 
murmurações, descontentamentos e insatisfações por parte dos liderados.  
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Moisés passou por tormentas à frente do povo do Senhor. Ele lidou com 
as murmurações dos israelitas. Desde o início teve que encarar as 
reclamações do povo. Logo que saíram do Egito, os israelitas murmuraram 
alegando que sentiam saudades do tipo de alimentação que “desfrutavam” no 
cativeiro (Nm 11.4-6) – parece que, para eles, era melhor comer cebola, pepino 
e alho como escravos do que ser livre. 

Toda crítica precisa ser ouvida. Boa parte delas é pertinente e ajuda na 
melhoria do trabalho que se está desenvolvendo. Infelizmente, porém, o líder 
precisa saber que nem sempre as críticas serão construtivas. Às vezes, elas 
são transferências de frustrações, ressentimentos, invejas ou problemas 
pessoais e relacionais dos outros. Nesses casos, ele deve pedir a sabedoria de 
Deus para lidar com as pessoas e suas críticas. 

 

8) Líderes abençoados dão glórias e honras a Deus, não a si mesmos . 

Moisés em momento algum de sua liderança se aproveitou dela para 
oprimir, manipular, tirar vantagens ou explorar o povo de Deus. A preocupação 
desse líder era levar o povo do Senhor a um compromisso e comunhão maior 
com Deus.  

Em dois momentos pode-se perceber o despojamento e a falta de 
vaidade de Moisés quanto à sua liderança. Primeiro, quando Deus designou 
setenta anciãos para liderar o povo de Deus (Nm 11.10-30), Moisés mostra-se 
grato e aliviado por repartir o fardo da liderança com outras pessoas. Segundo, 
quando o Espírito Santo desce sobre esses setenta líderes, Josué se ressente 
por Moisés, pensando que sua liderança seria enfraquecida. Moisés, além de 
não se preocupar, ainda anseia que todo o povo de Deus pudesse ser líder 
(Nm 11.27-30). 

Verdadeiros líderes agem como João Batista. Preocupam-se apenas 
com o louvor e a glória de Deus (Jo 3.30). Eles desejam apenas agradar a 
Deus e servi-Lo de todo coração – ainda que para isso, tenham que diminuir 
diante dos homens. 

 

9) As melhores lideranças preparam e discipulam out ros líderes para o 
desenvolvimento da obra de Deus . 

Os bons líderes e servos não apenas desempenham boa liderança e 
serviço; eles também preparam e treinam outros para as funções e trabalhos 
na sua esfera de ação. 
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Moisés preparou Josué durante um bom tempo. Josué foi uma espécie 
de aprendiz de grande líder. E quando Moisés morreu quem liderou o povo na 
conquista da Terra Prometida foi ele. 

Josué viveu e conviveu com Moisés. Ele viu como o grande líder agia e 
reagia. Também recebeu de Moisés a incumbência de liderar o povo à frente 
do exercito de Israel. 

Infelizmente, depois da morte de Josué e por falta de líderes treinados, o 
povo caiu em grande apostasia. Distanciaram do Senhor e caíram em grandes 
erros. Quanto mais líderes treinados um grupo tiver, melhor para ele.  

 

10) A liderança deve ser desenvolvida em amor e int ercessão pelo povo 
de Deus, ainda que ele seja difícil e ingrato .  

A maior marca da liderança e do serviço de alguém deve ser o amor. 
Devemos liderar e servir por amor: tanto a Deus quanto aos nossos liderados. 
Não podemos permitir que a liderança e o serviço sejam fins em si mesmos; 
muito menos podemos fazer deles meios para se obter status, poder, glória ou 
riquezas.  

Moisés amou seu povo – apesar das tristezas e decepções que encarou. 
Ele também orou por ele. Deus chegou a dizer que iria exterminar o povo e 
fazer de Moisés a cabeça de um novo povo. Moisés, sem se deixar 
ensoberbecer, intercedeu pelo povo, clamando pela misericórdia divina (Nm 
14.13-19; 16.41-50).    

Embora possamos nos encantar pelo ministério ou atividade que 
desempenhamos, devemos trabalhar no reino de Deus movidos pelo amor ao 
Senhor. É uma grande benção ser usado por Deus. Mas, a maior benção é 
pertencer a Jesus e ter nosso nome escrito no livro da vida (Lc 10.20). 

Assim, devemos fazer a obra por amor a Deus. Devemos servir por 
amor: tanto a Deus quanto aos homens.   

 

Conclusão 

Precisamos de líderes que sejam, acima de tudo, servos. À semelhança 
de Jesus que veio para servir e não para ser servido, que nosso Deus levante 
homens e mulheres em nosso meio que queriam ser bênção na Igreja e onde 
quer que o Senhor os coloque.  

 


