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Por meio da análise das Escrituras, podemos iden-
tificar doze atos de amor realizados por Jesus, que 
representam doze habilidades críticas de liderança, 

nos momentos em que Jesus interagiu com seus liderados 
mais diretos, os apóstolos, ou com os seus seguidores. 

Esses doze atos também podem ser chamados de caracte-
rísticas centrais do modelo de Liderança do monte do Amor® 
e formam um conjunto de ações que todo líder que deseja ser 
imitador de Jesus deveria replicar. Essas doze ações de amor 
são demonstrações das características próprias do líder que 
não usa palavras, mas demonstra.

Na imitação e no exercício de repetição consciente des-
ses atos, reside o poder de que esses comportamentos se 
transformem em nossos hábitos, em características nossas. 
Ao exercitar esses hábitos adquiridos por muito tempo, eles 

NA IMITAÇÃO E NO EXERCÍCIO DE REPETIÇÃO CONSCIENTE 
DESSES ATOS, RESIDE O PODER DE QUE ESSES 

COMPORTAMENTOS SE TRANSFORMEM EM NOSSOS 
HÁBITOS, EM CARACTERÍSTICAS NOSSAS.
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transformam nosso caráter, fazendo com que ele seja mais 
parecido com o de Jesus. Os doze atos de amor são estes:

1. Atos de humildade
Há quase vinte anos, Klaus Henne, um grande amigo e

mentor, empresário alemão de grande sucesso que mora na 
Espanha há muitos anos, cristão protestante luterano e um 
dos homens com mais fé e compaixão que já conheci, falou 
para mim: “Quando você for realmente humilde, todas as 
pessoas te respeitarão”.

Naquele tempo eu já me considerava uma pessoa humilde. 
Não me considerava mais que ninguém e tratava todas as pes-
soas como iguais, pois assim fui educado na minha família, 
mas Klaus estava se referindo a ser “realmente” humilde. 

Naquele tempo da minha vida, como qualquer pessoa jo-
vem, inexperiente e com pouco relacionamento com Deus, 
eu não conseguia entender a relação entre humildade e res-
peito. De fato, não a entendi completamente até hoje. Jesus 
é realmente humilde, e essa infinita humildade foi demons-
trada por suas ações, começando pelo maior ato de humil-
dade que nunca fora realizado, para o qual Ele se esvaziou 
de todo o poder que tinha por ser Deus, fazendo-se homem, 
e não se considerou superior aos seus discípulos. 

Jesus mostrou repetidamente, com inúmeras ações, que 
quem quer ser maior que todos, o líder, deveria ser menor 
que todos. Da mesma forma, o líder que quer liderar a par-
tir do amor deve esvaziar-se do poder que lhe oferece a sua 
posição e não se considerar superior à sua equipe.
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“Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas 
humildemente considerem os outros superiores a si mes-

mos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas 
também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a 
mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não consi-
derou 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.”
(Filipenses 2:3–7 — NVI) 

Jesus considerou todos os seus irmãos superiores a Ele e, 
com isso, ensinou-nos que esse é o autêntico caminho da 
excelência na liderança. A humildade como base de todas 
as nossas ações nos coloca no lugar certo para sermos ca-
pazes de exercer liderança autêntica e transformadora em 
qualquer contexto.

Quando mostramos humildade perante as pessoas com 
quem nos relacionamos profissionalmente, especialmente 
aquelas que nos devem obediência, colocamos o fundamen-
to para gerar confiança nos nossos liderados. 

Mostrando-nos humildes, demonstramos que temos um 
interesse real em interagir como iguais, e isso facilita muito 
a abertura de nossa equipe, fator-chave de sucesso em qual-
quer tipo de liderança.

A humildade gera confiança, e a confiança gera respei-
to; com este, construímos relações verdadeiras e compro-
missadas. Esse é o fundamento de que uma equipe precisa 
para ter uma performance extraordinária. Podemos não ser 
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totalmente humildes, mas podemos realizar atos de humil-
dade que causarão o mesmo efeito em nossos liderados com 
repetição e por tempo suficiente.

Nós, líderes, não podemos governar pessoas que não co-
nhecemos; e realmente sabemos que devemos ser humildes 
e ouvir com a real motivação de entender o que move a pes-
soa que lideramos.

A humildade é, atualmente, considerada uma das qua-
lidades mais valiosas de um líder. Estudos realizados com 
mais de cem empresas de tecnologia nos Estados Unidos 
revelaram que empresas com CEOs humildes têm melhores 
processos e melhores resultados12. 

Entre os atos de humildade que eram realizados pelos CEOs 
dessas companhias de tecnologia americanas, temos: em pri-
meiro lugar, o líder admitia abertamente suas limitações; em 
segundo lugar, o líder mostrava abertamente que não sabia 
tudo, tendo um interesse constante e real em aprender com os 
seus liderados; em terceiro lugar, o líder apreciava abertamente 
os pontos fortes e as contribuições dos seus liderados. 

Você pode começar hoje a realizar esses três atos de hu-
mildade na sua empresa ou em qualquer cenário de lideran-
ça e será percebido como um líder mais humilde. Jesus, o 
maior líder empreendedor da história, há mais de dois mil 
anos veio para ensinar-nos isso, muito antes que qualquer 
outro estudo. As Escrituras são claras. O primeiro ato de hu-
mildade que Jesus protagonizou no seu ministério foi este: 

2 OU, A. Y., WALDMAN, D. A., & PETERSON, S. J. Do Humble CEOs Matter? An Exa-
mination of CEO Humility and Firm Outcomes. Journal of Management, 44(3), (2018). 
pp. 1147–1173. 
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“Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por 
João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: ‘Eu preciso ser 
batizado por ti, e tu vens a mim?’. Respondeu Jesus: ‘Deixe 
assim por enquanto; convém que assim façamos, para cum-

prir toda a justiça’. E João concordou.” 
(Mateus 3:13–15 — NVI) 

Jesus poderia ter batizado João e continuar sendo consi-
derado humilde, já que, como João mesmo sabia, era muito 
superior. Ainda assim, Cristo fez um grande ato de humil-
dade para que fosse realizado o que era necessário. 

Os atos de humildade do líder são a base do modelo da 
Liderança do Monte do Amor®, como foram a base de tudo 
o que Jesus fez.

(Gráfico 2: Atos de humildade)
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2. Atos de escuta ativa
Paco Sánchez, meu pai, empresário de sucesso e homem

de negócios autodidata, foi um dos melhores vendedores e 
líderes que eu já tive a honra de conhecer. Um dia, juntos 
nos Estados Unidos em viagem de negócios quando eu ti-
nha pouco mais de vinte anos, ele falou para mim: “Se você 
quer vender alguma coisa a alguém, você só deve escutar o 
que ele fala”.

Estar com meu pai era um aprendizado constante devi-
do à sua sabedoria simples e clara. Naquele dia, aprendi o 
fundamento da venda e liderança numa só frase. A Escuta 
Ativa é ouvir as pessoas com as quais nos comunicamos ati-
vamente, isto é, com total concentração e com a certeza total 
de que entendemos o que está sendo transmitido a nós. 

Isso é conseguido por meio de uma análise detalhada da lin-
guagem verbal (o que é dito) e não-verbal (linguagem corporal, 
tom de voz, olhar e expressões faciais) do emissor, garantindo 
nossa compreensão pelo feedback (confirmação falada do que 
temos entendido) e pela realização de perguntas para confir-
mar que entendemos o que nos foi transmitido. 

As perguntas também servem para fazer com que a pes-
soa com quem nos comunicamos nos forneça mais infor-
mações. Isso garante a compreensão do que está sendo 
transmitido para nós.

Infelizmente, na maior parte das vezes em que estamos 
ouvindo alguém, já estamos pensando na resposta que va-
mos dar quando ela terminar a frase, e não no que realmen-
te está sendo comunicado.
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Ouvir ativamente, com total atenção e desejando real-
mente entender, é um dos maiores atos de amor que pode-
mos realizar hoje. As pessoas estão presas em pensamentos 
acelerados e querem ter sempre a razão; isso faz com que es-
tejamos longe de poder entender as pessoas que lideramos 
ou com quem nos relacionamos.

Jesus é Deus e, mesmo conhecendo tudo sobre as pessoas 
com quem conversava, Ele sempre praticou a Escuta Ativa, 
prestando atenção total à pessoa com quem se comunicava, 
fazendo perguntas que ajudavam seu interlocutor a refletir 
e a aprofundar-se na revelação que Ele estava trazendo para 
sua vida:

“Depois de três dias o encontraram no templo, sentado entre 
os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas.” 

(Lucas 2:46 — NVI)  

Jesus fez isso desde que era uma criança, quando, com doze 
anos de idade, foi encontrado por seus pais terrenos no tem-
plo de Jerusalém, ouvindo os mestres e fazendo perguntas. Ele 
tinha pleno conhecimento das Escrituras, pois é a Escritura 
feita carne, mas, mesmo assim, perguntou aos mestres da lei 
de Jerusalém, para que eles mesmos se aprofundassem. Na Bí-
blia, Jesus aparece repetindo essa qualidade de qualquer bom 
líder com amor. Na medida em que a liderança é um processo 
conduzido por uma pessoa, para ajudar outra pessoa a se de-
senvolver, não pode ser conduzido sem conhecer os objetivos 
do liderado. 
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Quais são os sonhos, desejos e objetivos das pessoas que for-
mam a nossa equipe? Quais são as experiências que os mar-
caram como pessoas e indivíduos? O que os motiva? Como 
podemos ajudá-los a alcançar seus propósitos de vida?

Quando praticamos a Escuta Ativa com as pessoas do 
nosso entorno, colocando toda a atenção na conversa e fa-
zendo perguntas para garantir o nosso entendimento, eles se 
abrem para nós e conhecemos quais são as suas preocupa-
ções, seus objetivos e suas metas, para que a nossa lideran-
ça possa levá-los a superar uns e atingir outros, alcançando 
todo o seu potencial. Dado um ponto de vista de tomada de 
decisão e engajamento de colaboradores, devemos trabalhar 
sempre para entender o contexto de cada pessoa, como Je-
sus fazia. 

Quando você realmente entende a perspectiva dos seus 
liderados, é mais provável que obtenha as soluções mais 
produtivas para o seu lar, o seu ministério ou sua compa-
nhia; além disso, todos os participantes se sentirão ouvidos 
no processo de decisão, ainda sendo provável que a solução 
não seja aquela que foi trazida por qualquer um dos lidera-
dos ouvidos; será uma nova solução construída no ambiente 
de escuta ativa que o líder no amor criou.

Por exemplo, quando você, como líder no seu trabalho, 
no seu ministério ou no seu lar, reserva um tempo para ou-
vir ativamente algum dos seus liderados, ele se sente valori-
zado e engajado com a organização e a sua liderança. Ouvir 
e querer compreender ativamente fortalece as equipes e as 
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encoraja a alcançar um consenso para obter a melhor solu-
ção para a organização. 

Um estudo realizado entre 274 pessoas de círculos pro-
fissionais nos Estados Unidos demonstrou que existe uma 
relação direta entre ouvir ativamente e ganhar influência, 
por isso concluímos que a escuta é um ato que oferece in-
fluência interpessoal23.

Ouça seus liderados e você ganhará influência sobre eles.

(Gráfico 3: Atos de Escuta Ativa)

3. Atos de conhecimento, ou de “consciência”
O conhecimento de Deus e do seu amor como centro de

tudo, o autoconhecimento, o conhecimento do ambiente e, 

3 AMES, Daniel & BENJAMIN MAISSEN, Lily & BROCKNER, Joel. The role of listening 
in interpersonal influence. Journal of Research in Personality. 46., 2012, pp. 345–349.
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finalmente, do liderado, são essenciais para que o líder no 
amor possa desenvolver perfeitamente suas funções. 

Jesus dominou totalmente as quatro facetas do conheci-
mento e, assim, pôde demonstrar esse conhecimento por 
meio de atos para as pessoas que ele precisava liderar du-
rante todo o seu ministério:

“Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: ‘Aí está um verda-
deiro israelita, em quem não há falsidade’. Perguntou Natanael: 
‘De onde me conheces?’. Jesus respondeu: ‘Eu o vi quando você 
ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar’. En-
tão Natanael declarou: ‘Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei 
de Israel!’. Jesus disse: ‘Você crê porque eu disse que o vi debaixo 

da figueira. Você verá coisas maiores do que essa!’.” 
(João 1:47–50 — NVI)

Jesus usou todos os tipos de conhecimento ou “consciên-
cia” com Natanael, a fim de ganhar sua confiança e criar 
uma conexão, por meio da qual a fé de Natanael apareceu, 
para que Jesus pudesse influenciá-lo para seu próprio bem e 
para o bem de todos, na realização da sua missão na Terra.

Jesus demonstrou conhecimento sobre Natanael, do que 
era o ambiente dele e como se relacionava com esse ambien-
te, que era a sociedade israelita. Demonstrou conhecimento 
sobre como Natanael se relacionava com Deus e que tipo de 
relacionamento ele tinha; e, finalmente, Jesus demonstrou 
autoconhecimento quando disse a Natanael que ele poderia 
esperar coisas maiores, porque Jesus sabia muito bem quais 
eram seus pontos fortes e o que ele iria fazer. 
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Quando um líder demonstra ter conhecimento ou “consciência” 
em todas essas áreas, ele ou ela gera confiança em seus liderados 
e suas equipes. Por exemplo, quando mostramos conhecimento 
de pessoas que se encontram em um nível hierárquico abaixo do 
nosso, chamando-as pelo nome ou mostrando que conhecemos 
detalhes da sua vida que não temos obrigação de conhecer, a rea-
ção deles é de recompensa, e geramos um sentimento positivo de 
pertencimento, que cria um laço, uma forte conexão emocional, 
com o líder e com a organização.

Quando demonstramos conhecimento sobre as pessoas 
com as quais nos relacionamos, a autoridade é concedida 
de maneira natural, seja qual for nosso cargo, e emergimos 
naturalmente como líderes. 

Quando o líder mostra conhecimento, é enxergado pelos 
liderados como uma pessoa que se interessa e se preocupa, 
alguém bom.

(Gráfico 4: Atos de Conhecimento)
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4. Atos de empatia
Empatia é a capacidade de compreender os sentimen-

tos de outra pessoa ou, pelo menos, as reações emocio-
nais dela frente a determinados acontecimentos. É sobre 
nós sermos capazes de nos colocarmos no lugar da outra 
pessoa e, mesmo que não tenhamos experimentado pes-
soalmente pelo que estão passando, entendemos e anteci-
pamos a situação (boa ou má), reconhecendo que existem 
sentimentos e emoções ligados a ela. A empatia é uma pe-
ça-chave, quase poderíamos falar que é a pedra angular da 
Inteligência Emocional. 

A Inteligência Emocional (IE) é a capacidade que os indiví-
duos têm de reconhecer as próprias emoções e as dos outros, 
discernir diferentes sentimentos e usar informações emocio-
nais para guiar o comportamento e gerir as emoções34. A IE 
é fundamental para a liderança e já tem sido identificada 
como o fator-chave de sucesso dos melhores líderes das mais 
produtivas organizações.

Jesus, ao longo do seu ministério, segundo expresso na 
Bíblia, compadeceu-se muitas vezes de pessoas antes de rea-
lizar grandes milagres, demonstrando ser altamente empá-
tico. O caso mais conhecido é a morte de Lázaro:

“Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria 
prostrou-se aos seus pés e disse: ‘Senhor, se estivesses aqui 

meu irmão não teria morrido’. Ao ver chorando Maria e os 
judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e 

perturbou-se. ‘Onde o colocaram?’, perguntou ele. ‘Vem e vê, 
Senhor’, responderam eles. Jesus chorou.” 

(João 11:32–35 —NVI)

4 GOLEMAN, D.. Emotional intelligence. New York: Bantam Books, 1995.
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O choro de Jesus nesses versículos tem levantado mui-
tos debates e teorias, mas, do ponto de vista da liderança 
no amor, eu tenho a total certeza de que Jesus estava sendo 
empático com Maria, realizando um grande ato de empatia.

Jesus, uns instantes depois de encontrar Maria, ressusci-
taria Lázaro em um dos milagres mais impactantes do Seu 
ministério. Jesus poderia ter falado para Maria acalmar-se, 
tranquilizar-se, porque tudo estava bem, e falar para ela que 
seu irmão estava prestes a reviver e que ela não precisava 
entristecer-se, mas que ela já podia comemorar.

Esse é o erro que os líderes voltados para a ação frequen-
temente cometem na resolução de problemas. Identificam 
uma situação que deve ser mudada e a corrigem imediata-
mente, sem dar atenção às emoções das pessoas que estão 
passando por essa situação.

Nesse caso em específico, Jesus agiu com grande sabe-
doria e simplesmente teve empatia com a dor de Maria; e, 
ainda que fosse realizar o grande milagre da ressurreição de 
Lázaro, chorou.

Jesus mostrou que não só entendia as emoções de Maria 
mas que as compartilhava, demonstrando apoio e conforto 
emocional por meio desse ato de amor.

Com total certeza, Maria se sentiu compreendida por Je-
sus, devido ao Seu choro, e essa compreensão emocional é 
uma das mais notáveis características dos maiores líderes.

Estudos realizados em contextos profissionais de-
monstram que as pessoas que mostram empatia são 
mais vistas como líderes que as pessoas que demons-
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tram muita inteligência e são capazes de realizar tarefas 
altamente complexas45. 

Pelos atos de empatia que nós mesmos podemos e deve-
mos realizar com nossos liderados, fortalecemos e consoli-
damos a conexão emocional com eles, criando um entorno 
perfeito para a liderança. Na liderança, resolver problemas é 
importante, mas mostrar que compreendemos emocional-
mente aos nossos liderados é essencial.

(Gráfico 5: Atos de Empatia)

5. Atos de cura
Jesus realizou inúmeros atos de cura, segundo conta a Bí-

blia; só com aqueles que realizou após a sua ressurreição 

5 B KELLETT, Janet & HUMPHREY, Ronald & SLEETH, Randall. Empathy and com-
plex task performance: Two routes to leadership. The Leadership Quarterly. 13, 2002 
pp.523–544.
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e ao longo dos quarenta dias que esteve na Terra antes de 
ascender aos céus poderiam ser escritos tantos livros que a 
própria terra não poderia contê-los. 

Jesus fez curas milagrosas ao longo de todo seu minis-
tério, curando cegos, leprosos, paralíticos e até ressusci-
tando mortos, mas também realizou curas na alma dos 
seus seguidores, conseguindo com que muitos dos seus 
discípulos fossem destravados e pudessem desenvolver 
seu chamado, seguindo o caminho que Ele apontou após 
a Sua ascensão. 

Nós, líderes, precisamos estar totalmente curados antes 
de poder curar a outros. Devemos estar totalmente destra-
vados espiritual, emocional e psicologicamente para poder-
mos destravar nossos liderados. Quando estamos totalmen-
te curados, a prosperidade de Deus flui nas nossas vidas. 
A cura de alguém, seja física, emocional ou espiritual, tem 
um poderoso efeito não unicamente na pessoa que é curada, 
mas em todas as outras pessoas da nossa equipe ou nossa 
organização que presenciam o milagre. 

“Tomou-a pela mão e lhe disse: ‘Talita cumi!’, que significa: 
‘Menina, eu lhe ordeno, levante-se!’. Imediatamente a meni-
na, que tinha doze anos de idade, levantou-se e começou a 

andar. Isso os deixou atônitos.” 
(Marcos 5:41–42 — NVI)

É comum que nós, líderes por amor, tenhamos que “res-
suscitar” membros de nossas equipes e pessoas que lideramos 
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temporariamente. A morte na alma, que resulta na perda total 
da motivação e na entrega ao desânimo, é uma realidade em 
qualquer entorno pessoal ou profissional. 

Como líderes, devemos estar atentos e ler os sinais quan-
do estamos perto dos nossos seguidores. Assim, seremos ca-
pazes de tirá-los da ansiedade, do estresse, da insegurança 
ou da apatia, a fim de motivá-los corretamente, para que 
continuem rumo à sua realização.

A cura, em qualquer das suas classes, tem o poder de reter 
e engajar pessoas e de atraí-las para perto de nós.

“E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os 
sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes.” 

(João 6:2 — NVI)

Curar uma pessoa é um ato tão poderoso que impacta 
para sempre a pessoa curada e aqueles que veem a cura ser 
realizada.

Como líderes que governam no amor, também precisa-
mos estar muito atentos às necessidades de cura dos nossos 
liderados. Atos de escuta ativa e empatia fazem com que não 
só possamos entender melhor as pessoas com quem nos re-
lacionamos, como também nos colocam no lugar certo para 
podermos agir e ajudar a superar essas barreiras ao desen-
volvimento e desempenho.

A vontade de curar os nossos liderados parte, inequivoca-
mente, do amor compassivo que os líderes no amor sentem 
por eles, da mesma maneira que acontecia com Jesus.
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“Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve 
compaixão deles e curou os seus doentes.” 

(Mateus 14:14 — NVI) 

Muitas vezes, o amor de Deus impactando o liderado por 
meio de nós é suficiente para que a cura seja realizada, seja 
ela psicológica, emocional ou física. O amor compassivo, 
via líder, é o catalisador da cura.

Dada nossa posição de liderança, temos a obrigação de 
desenvolver os nossos liderados até o seu potencial máximo, 
inclusive acima de nós mesmos. Para fazermos isso com 
muitos dos nossos liderados, devemos libertá-los daquilo 
que os aprisiona espiritual, psicológica ou emocionalmente. 

Tem sido provado em estudos em empresas que, em al-
gumas ocasiões, só precisamos ouvir o nosso liderado para 
que este seja curado, mas, muitas outras vezes, precisamos 
mostrar para ele a verdade da situação que o limita56, devido 
ao amor.

“E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará.” 
(João 8:32 — NVI)

Por exemplo, quando mostramos aos nossos liderados 
aquilo que os aprisiona, sejam defeitos de caráter ou con-
sequências emocionais e psicológicas de vivências passadas 
ou presentes que não permitem o desenvolvimento de todo 
o seu potencial, damos o primeiro passo para a sua cura e

6 JIT, R., SHARMA, C. S., & KAWATRA, M. Healing a Broken Spirit: Role of Servant 
Leadership. Vikalpa, 42(2), 2017, pp. 80–94.



A L IDERANÇA DO MONTE DO AMOR

libertação; trazemos a verdade por meio da identificação do 
elemento aprisionador e de sua raiz. O segundo passo é levá-
-los para a ação, sugerindo o que eles devem fazer para deixar
definitivamente para trás aquilo que os limitava por meio da
experiência e da repetição. A libertação acontece pelo conhe-
cimento, e a superação se dá pela ação.

(Gráfico 6: Atos de Cura)

6. Atos de serviço
Jesus serviu como nenhum outro líder serviu na Terra. Por

isso, Ele sempre foi usado como exemplo da liderança de ser-
viço, mas o serviço para Jesus sempre foi um meio de trans-
mitir Seu amor, e não um objetivo por si mesmo. Jesus serviu 
individualmente aos seus apóstolos e discípulos, mas também 
serviu coletivamente às massas em atos de serviço milagrosos 
que impactaram o mundo e marcaram o Seu ministério.



JAVIER S .  CASADEMUNT

“Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disse-
ram: ‘Este é um lugar deserto, e já está ficando tarde. Manda 
embora a multidão para que possam ir aos povoados com-

prar comida’. Respondeu Jesus: ‘Eles não precisam ir. Deem-
-lhes vocês algo para comer’. Eles lhe disseram: ‘Tudo o que
temos aqui são cinco pães e dois peixes’. ‘Tragam-nos aqui

para mim’, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse
na grama. Tomando os cinco pães e os dois peixes e, olhando
para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os
aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram
satisfeitos, e os discípulos recolheram doze cestos cheios de 

pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de cin-
co mil homens, sem contar mulheres e crianças.”

(Mateus 14:15–21 — NVI)

Jesus deixou para todos nós um padrão de liderança em que 
o líder, contrariamente ao que acontece no mundo, é o que está
mais disposto a servir ao indivíduo, à equipe e à organização
como um todo, como meio para o seu aprendizado.

No modelo da liderança baseada no amor e por ele insti-
tuída, existem os maiores e mais difíceis atos de amor que 
podem ser realizados pelos líderes. Poderíamos dizer que o 
ato de serviço é o ato em que o líder que ama deve aplicar a 
maior quantidade de amor possível, de maneira consciente 
e voluntária. 

Esse enorme amor aplicado vence o orgulho que a po-
sição de poder puder atribuir ao líder, e ele se torna servo 
para liderar da maneira que Jesus nos ensinou. Do mesmo 
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modo, os atos de serviço são os que conferem ao líder a 
maior autoridade sobre os seus liderados. 

“Jesus os chamou e disse: ‘Vocês sabem que aqueles que são 
considerados governantes das nações as dominam, e as pes-
soas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim 

entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importan-
te entre vocês deverá ser servo; e quem quiser ser o primeiro 

deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do 
homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua 

vida em resgate por muitos’.” 
(Marcos 10:42–45 — NVI)

Jesus estava ensinando-nos nesses versículos do livro de 
Marcos o caminho excelente da liderança no amor. Quem 
lidera ama, e quem ama serve.

Jesus deixou perfeitamente claro que, para liderar corre-
tamente e com a maior excelência, devemos servir. Infeliz-
mente, nossa natureza humana se agrada dos cargos e do 
poder e, quando conseguimos uma posição de liderança em 
um empresa ou organização, exigimos ser servidos e esque-
cemos que o maior líder de todos os tempos veio para servir, 
como consequência do Seu grande amor por todos nós, e 
não para ser servido.

Ainda assim, se analisarmos com detalhes como Jesus in-
teragiu com todas as pessoas que liderou e com quem se 
relacionou ao longo do seu ministério, descobrimos que só 
serviu a perfis muito específicos de liderados.
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Nos próximos capítulos, quando analisarmos os perfis de 
liderados que encontramos na Bíblia, aqueles que Jesus teve 
que influenciar pelo Seu processo de liderança, veremos que 
Jesus, efetivamente, não serviu a todos os Seus liderados.

Então, se o serviço não era um objetivo de Jesus, devemos 
perguntar-nos: qual era o objetivo real, alcançado através 
do serviço?

O mais impactante ato de serviço que Jesus realizou pelos 
seus apóstolos, a equipe diretiva da sua “startup”, foi o seguinte:

“Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debai-
xo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para 
Deus; assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou 
uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou 

água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípu-
los, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura.” 

(João 13:3–5 — NVI)

Jesus, mais uma vez, quando lavou os pés dos Seus após-
tolos, mostrou infinito amor e infinita humildade. Com esse 
ato, exemplificou perfeitamente como todos os apóstolos, 
futuros líderes da Igreja, a organização que Jesus criou na 
Terra, deviam comportar-se com os seus liderados.

Nesse ato, Jesus, mais que nunca, liderou pelo exemplo. 
Todos nós, como seus seguidores, devemos fazer o mesmo, 
liderando por meio de atos que exemplifiquem e mostrem o 
caminho a seguir para aqueles que nos seguem, sem impor-
tar quão pequena é a tarefa.



A L IDERANÇA DO MONTE DO AMOR

Jesus serviu como consequência do amor que sentia pelos 
seus seguidores, sempre para exemplificar aquilo que queria 
que eles fizessem.

(Gráfico 7: Atos de Serviço)

7. Atos de influência
Uma vez que Jesus liderou pelo exemplo, os atos de in-

fluência estão diretamente ligados aos atos de serviço. O 
autêntico objetivo destes é mostrar, por meio do exemplo, 
o que deve ser feito e influenciar de maneira autêntica e po-
derosa os nossos liderados.

“Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir 
sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vo-
cês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam ‘Mestre’ e 

‘Senhor’, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo 
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Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também de-
vem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para 

que vocês façam como lhes fiz.” 
(João 13:12–15 — NVI)

Existem poucas atitudes mais inspiradoras que a de um líder 
ensinando o que deve ser feito por meio do exemplo. Pode-
mos dizer que, ao longo do Seu ministério, quando Jesus serve, 
além de mostrar para todos os seus discípulos e seguidores a 
importância da humildade e de nos considerarmos menores 
que nossa equipe, ensina-nos pelo exemplo e, com o grande 
impacto do serviço, inspira-nos a agir como Ele. 

A liderança, como já foi apontado antes, é um processo 
de influência, mas Jesus também usou o serviço como via de 
aprendizado para os seus discípulos, de maneira que, fazen-
do como devia ser feito, ensinava e inspirava, para que sua 
ação fosse replicada.

O poder de influência que extraímos de liderar pelo ensina-
mento exemplar, mais que qualquer outra fonte de influência, 
confere-nos autoridade, especialmente porque temos a opor-
tunidade de mostrar a excelência com que desenvolvemos as 
tarefas, por menores que sejam, para nossos liderados.

Ao desenvolver as tarefas que os nossos aprendizes de-
verão realizar, podemos marcar a qualidade e a velocida-
de com que devem ser feitas e, como líderes, somos vistos 
como humildes e participativos. 

Não podemos pedir para nossos liderados fazerem coisas 
que nós mesmos não faríamos, pois o nosso próprio exem-
plo é a mais poderosa ferramenta de liderança com a qual 
podemos trabalhar. 
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(Gráfico 8: Atos de Influência)

8. Confiança
A confiança na liderança tem duas perspectivas diferen-

tes. De um lado, a confiança partindo da equipe para o líder 
e, de outro, a confiança partindo do líder para a sua equipe.

Segundo o que podemos encontrar na Bíblia a respeito da 
geração dessas duas confianças nos processos de liderança 
que Jesus realizou, os apóstolos, a equipe de Jesus, confia-
ram nEle praticamente desde o primeiro momento em que 
o conheceram, e Ele acabou por firmar essa confiança com
atitudes e resultados.

“Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe 
que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se, e do barco 

ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: ‘Vá 
para onde as águas são mais fundas’, e a todos: ‘Lancem as 
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redes para a pesca’. Simão respondeu: ‘Mestre, esforçamo-nos a 
noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está 
dizendo isto, vou lançar as redes’. Quando o fizeram, pegaram 
tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. 

Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para 
que viessem ajudá-los; e eles vieram e encheram ambos os 

barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão 
Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: ‘Afasta-te 
de mim, Senhor, porque sou um homem pecador!’. Pois ele e 

todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que 
haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, 

sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: ‘Não tenha medo; de 
agora em diante você será pescador de homens’.” 

(Lucas 5:3–10 — NVI)

Esses versículos narram o encontro de Jesus com Pedro, Tia-
go e João, mas, especialmente, o encontro com Pedro, que é o 
centro de toda a atenção de Jesus no processo. O texto relata 
como ele chegou a confiar em Jesus em muito pouco tempo.

Muito possivelmente, no tempo em que Jesus ensinou o 
povo em um dos barcos de Pedro, ele percebeu que Cristo fala-
va com autoridade e que tinha um nível de conhecimento mui-
to além do que tinha visto antes. Tanto foi assim que, instantes 
depois, quando Jesus lhe pediu para ir às águas mais profundas 
e lançar as redes, Pedro já o chamou de Mestre. A sabedoria 
gera o respeito, que leva nossa equipe à ação.

Graças a esse respeito que Jesus já tinha conquistado, Pe-
dro atendeu à sua ordem de lançar as redes, ainda que se 
mostrasse cansado e desmotivado por não ter pescado nada 
ao longo da noite toda.
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Todos lançaram as redes, como Jesus pediu, e dois barcos se 
encheram de peixes, quase a ponto de afundar, trazendo resul-
tados muito maiores do que o esperado por toda a equipe.

Os resultados comprovados geram confiança na equipe. É 
muito importante, como líderes, que consigamos fazer com 
que a nossa equipe tenha e comemore vitórias por meio das 
quais consolide a sua confiança em nós, o que se traduz em 
maiores resultados, devido a mais obediência da equipe.

Da perspectiva oposta à confiança, aquela que parte do 
líder para o liderado ou para a equipe, descobrimos uma das 
bases para a performance extraordinária e para o empodera-
mento dos nossos liderados.

Eu mesmo, quando vou passar uma prova para meus 
alunos, antes de eles começarem a responder, informo-lhes 
do quanto são brilhantes e quão impressionante e difícil é 
chegar até onde eles chegaram, e que tenho certeza de que 
vão obter um excelente resultado na prova. Todos eles me 
falam do quão confiantes têm se sentido nas provas, e tenho 
ótimas estatísticas de aprovação nas avaliações. Há estudos 
realizados com alunos em que é evidente que a melhora nos 
resultados para aqueles que receberam mostras de confiança 
em forma de reforços positivos foi significativamente maior 
em relação àqueles que não os receberam, e ainda maior em 
relação àqueles que receberam reforços negativos.

Quando você verbaliza a sua confiança em um liderado, 
essa se transfere para o íntimo dele, e a performance extraor-
dinária acontece. Jesus, na Sua infinita sabedoria e no Seu co-
nhecimento, enxergava o melhor que as pessoas podiam dar 
de si e verbalizava Sua confiança, profetizando na vida delas, 
chamando à existência em suas vidas aquilo que falava.
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“E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei 
a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la.” 

(Mateus 16:18 — NVI)

Jesus mostrou Sua confiança em Pedro e, assim, conseguiu 
alimentar a confiança do discípulo no Mestre. Cristo mos-
trou-lhe o que seria seu futuro, e essa confiança desenvolveu 
Pedro como líder da organização que Jesus deixou na Terra.

Nós, os líderes no amor, devemos falar aquilo em que as 
pessoas se transformarão por meio dos atos de confiança; 
essa seguridade, que será interiorizada, e nossa liderança 
completarão o processo.

(Gráfico 9: Atos de Confiança)
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9. Atos de direção
Quando refletimos sobre liderança, especialmente aquela

que é baseada em poder e cargos hierárquicos, pensamos, 
inevitavelmente, na função de direção que cumpre. Os che-
fes lideram por ordens baseadas no seu poder, e essas ordens 
são as direções que as equipes devem seguir para atingirem 
as metas por meio do plano pré-estabelecido pelo chefe e 
pela direção da empresa.

Jesus, por meio da liderança no amor, influenciou seus 
apóstolos, mas também outros discípulos com os quais se 
relacionou ao longo do tempo em que esteve na Terra. Jesus 
não ordenou que fizessem algo, não deu ordens explícitas e 
irrevogáveis, como muitos chefes fazem. Jesus direcionou 
no amor.

Cristo primeiro aproximou-se de todas as pessoas que in-
fluenciou, como temos analisado em todos os atos de amor 
anteriores: aproximou-se humildemente, ouviu atentamen-
te, mostrou o conhecimento que tinha adquirido sobre cada 
uma das pessoas com quem interagiu, mostrou empatia, 
curou todos quantos precisavam de cura na sua equipe e 
serviu para que todos pudessem ver o que devia ser feito.

Jesus, de maneira prática, passou o plano de ação para os 
seus discípulos, que receberam atos específicos de influência, 
para terem consciência do que devia ser feito. Logo em segui-
da, Jesus mostrou confiança para que, quando desse as direções 
necessárias, os discípulos estivessem confiantes do seu sucesso 
na tarefa, e para que pudesse empoderá-los para cumprirem sua 
missão. Somente após todos esses atos de amor é que Jesus di-
recionou os seus discípulos para cumprirem Seu plano, a fim 
de que a Sua missão na Terra fosse materializada. 
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“Chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para 
expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfer-
midades. (...) Jesus enviou estes doze com as seguintes instru-
ções: ‘Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade al-

guma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas 
de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: O Reino 

dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os 
mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês 

receberam de graça; deem também de graça.”  
(Mateus 10:1,5-8 — NVI)

Jesus veio à Terra para anunciar o Reino dos Céus e, nos 
versículos acima, deu autoridade, de graça, para Sua equipe, 
direcionando-os para que soubessem como deveriam anun-
ciar o Reino. Quando a direção é dada pelo líder de um lu-
gar de proximidade ao liderado e com amor, parece mais 
uma sugestão que uma ordem.

(Gráfico 10: Atos de Direção)
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10. Atos de integração
Existem poucas coisas mais poderosas e motivadoras

para alguém que se sentir parte de determinado coletivo, de 
um grupo de indivíduos, de uma equipe. 

Esse sentimento de pertencimento é um catalisador de 
resultados extraordinários, uma vez que, quando as pessoas 
têm total consciência de que estão trabalhando não só por 
si mesmas, mas pelo bem de um grupo superior a elas, nas-
ce dentro delas a necessidade de oferecer o seu melhor pela 
transcendência dos resultados que obterá com seu trabalho. 
Quando os liderados percebem que tudo aquilo que fazem 
tem um impacto no grupo a que pertencem, param de medir 
esforços e se entregam de corpo e alma ao propósito comum.

Jesus dedicou muito tempo e esforço para fazer seus dis-
cípulos se sentirem parte de uma grande família; muito 
além disso, fez com que se sentissem parte de um corpo in-
divisível, em que é preciso trabalhar junto para alcançar um 
objetivo comum. 

“Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha 
muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, 

formam um só corpo, assim também com respeito a Cris-
to. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um 

único Espírito: quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer 
livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O 

corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o 
pé disser: ‘Porque não sou mão, não pertenço ao corpo’, nem 
por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser: 
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‘Porque não sou olho, não pertenço ao corpo’, nem por isso 
deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, 

onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde 
estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros 

no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só 
membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, 

mas um só corpo.”  
(1 Coríntios 12:12–20 — NVI)

O capítulo de número doze da primeira carta à igreja de 
Corinto, escrita por Paulo por revelação do Espírito Santo, 
é um tratado sobre construção de equipes. Devido ao ex-
celente trabalho de construção de equipe que Jesus fez por 
meio do sentimento de equipe colocado por Ele em todos os 
integrantes da Igreja primitiva, conseguiu não só fazer com 
que todos entendessem que tinham que dar o seu melhor 
para o objetivo comum, como também que nenhuma fun-
ção era mais importante que outra. 

Nós, líderes, devemos investir tempo em fazer com que 
nossos liderados se sintam parte da equipe, recorrendo a 
reuniões e atividades específicas, tanto na empresa quan-
to no ministério e no nosso lar. O mais importante para a 
construção da equipe é transmitir que todos ali lutam por 
um objetivo comum, que tem um impacto no bem-estar 
da equipe.

Todos os integrantes da equipe devem sentir-se iguais 
e nunca inferiores uns aos outros; trabalhando em perfei-
ta compenetração e harmonia, os resultados sobrenaturais 
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acontecem, e o objetivo é alcançado por todos os integran-
tes da equipe por igual.

Um corpo, uma vitória.

(Gráfico 11: Atos de Integração)

11. Atos de promoção
A promoção, que é elevar um colaborador até uma posi-

ção mais alta na hierarquia empresarial, com maiores res-
ponsabilidades e, quase sempre, com maior salário, é indis-
pensável dentro das organizações e em qualquer contexto.

O líder que ama promove, e essa promoção se aplica tan-
to ao lar quanto ao ministério e ao contexto profissional. 
Se amamos as nossas esposas, devemos contribuir para que 
elas cresçam e ocupem o lugar de liderança que Deus tem 
para elas, de maneira única e individual. Pelo processo de 
liderança, devemos ajudar nossos liderados a descobrir, en-
tender e materializar essa promoção.
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Se amamos nossos liderados no ministério, também que-
remos que eles cresçam, desenvolvam-se e sejam promo-
vidos — até mais que nós mesmos. Se amamos os nossos 
liderados no trabalho, ficaremos muito felizes quando, gra-
ças à nossa liderança e influência, eles atingirem o lugar que 
merecem e para o qual estão preparados.

Na Igreja primitiva, todas as funções eram entendidas 
como iguais, mas, ainda assim, algumas comportavam 
maiores responsabilidades que outras.

“Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, indi-
vidualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus 

estabeleceu primeiramente apóstolos; em segundo lugar, profe-
tas; em terceiro lugar, mestres; depois os que realizam milagres, 
os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os 

que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. 
São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? 
Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos dons de 

curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretan-
to, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a 

mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente.” 
(1 Coríntios 12:27–31 — NVI)

Segundo podemos comprovar nesses versículos, a pro-
moção não deve acontecer de maneira arbitrária ou capri-
chosa por parte do líder; muito pelo contrário, deve estar 
sempre alinhada ao propósito de vida do liderado.

Nesse aspecto, o líder com amor, por meio do desenvolvi-
mento e da aplicação dos atos de amor que completam o pro-
cesso de liderança, deve, em primeiro lugar, conhecer profun-
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damente o liderado para, posteriormente, ajudá-lo a refletir e 
a entender qual é o seu propósito de vida. O nosso desígnio de 
vida está sempre ligado aos dons que possuímos, e deve ter um 
impacto no bem da equipe e da sociedade como um todo.

O fato de nos encontrarmos numa posição de responsa-
bilidade consciente, em que usamos nossos dons e em que 
podemos observar diretamente o impacto que eles têm no 
bem comum, oferece-nos energia praticamente ilimitada.

Uma das principais funções do líder é criar outros líderes, 
mas a posição de liderança a que elevamos os nossos lide-
rados deve sempre corresponder ao seu propósito de vida. 
Não existe nada mais desmotivador que trabalhar em um 
lugar onde não usamos nossos dons e onde nosso propósito 
de vida não esteja sendo cumprido. 

O líder no amor é um descobridor de propósitos e um 
promotor de dons.

(Gráfico 12: Atos de Promoção)
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12. Atos de comunicação da visão
A visão de um líder é aquilo pelo qual ele é seguido. Por

meio dessa perspectiva, o líder consegue fazer com que o 
melhor talento se identifique com o objetivo de tudo aquilo 
que será realizado na companhia ou organização.

A visão estabelece uma meta a muito longo prazo que, 
no final, converte-se naquilo que guia a organização em 
seu crescimento, funcionando como uma bússola que 
aponta na direção que o líder estabeleceu, de maneira vi-
sionária, para a organização. Ela da rumo a organização, 
e aos seus integrantes da esperança.

“Os onze discípulos foram para a GalilEia, para o monte que 
Jesus lhes indicara. Quando o viram o adoraram; mas alguns 
duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: ‘Foi-me 
dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e fa-
çam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do 
Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer 
a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, 

até o fim dos tempos’.” 
(Mateus 28:16–20 — NVI)  

Da mesma maneira que o líder e a organização como um 
todo não são nada sem uma visão, ter uma perspectiva sem 
comunicá-la se converte numa simples fantasia. Do mesmo 
modo que fez nos versículos acima, e do modo como nos 
narra Mateus, Jesus comunicou à equipe qual era Sua visão 
para Sua organização. A Igreja devia, e deve, focar em fazer 
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discípulos de todas as nações, batizando-os do jeito que Je-
sus ensinou e pregando o Evangelho a toda criatura, como 
Ele ensinou.

A visão comunicada transmite um senso de comissão a 
longo prazo para as equipes, o que impulsiona tudo o que 
fazem a curto e médio prazo.

Sua visão para a sua empresa é que seja uma referência 
no Brasil, no seu âmbito de atuação? Sua visão para o seu 
ministério é que impacte o Brasil e as nações? Sua visão para 
o seu lar é que ele prospere muito além do que já foi feito na
sua família? Então comunique sua visão e consiga que todos
seus liderados o sigam, para o seu cumprimento.

Nós, líderes, devemos ter uma visão, mas, o que é ainda 
mais importante: devemos saber articulá-la e divulgá-la em 
atos de comunicação da visão, em todas as ocasiões possíveis.

(Gráfico 13: Atos de Comunicação da Visão)
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Os doze atos de amor são exercícios que nós, líderes, 
podemos identificar, realizar e repetir a cada dia com 
nossos liderados. A realização diária desses exercícios 
mudará a percepção da nossa maneira de liderar em cur-
to prazo e mudará nosso estilo de liderança, incorporan-
do esses atos como habilidades, por meio da repetição em 
médio prazo.

REFLEXÃO PESSOAL

Pense detidamente e escreva abaixo quais ações de cada 
ato de amor você está realizando hoje no seu lar, no seu mi-
nistério ou no seu trabalho.

Pense, também, em quais atos você poderia realizar (que 
ainda não está realizando) e escreva-os:
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