
 
 

DISCIPULADO 01/2020 
 
 

 
TEMA – QUALIDADE DE UM LÍDER 12 DE RESULTADOS 

Salmo 23  
 

 
Salmo 23 “O SENHOR é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, 
guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da 
justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não 
temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas 
uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o 
meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os 
dias da minha vida; e habitarei na casa do SENHOR por longos dias”. 
 
Como líder, nós precisamos saber e entender, o que vai definir os bons resultados.  

 
Quais são os comportamentos, maneiras e cuidados que temos que ter com as ovelhas? 

 
Não tenho nenhuma dúvida que não basta um líder ter apenas: santidade, vida de 
oração, conhecimento da Palavra, uma boa ministração da Palavra, vida de jejum. Tudo 

certamente é muito importante, mas, não é só isto, vai muito mais além. 
 

Há três níveis de procedimentos, fundamentais, que todo o líder precisará ter: 
 

1) Ser líder exemplo.  
1 Coríntios 11:1 “Sede meus imitadores, como também eu de Cristo”.  
Como está minha casa? Se não sei conduzir a minha casa, como vou conduzir é direcionar 

outras famílias? 
Como sou como esposo? 

Como sou como esposa? 
Como sou como filho? 

Tenho me colocado como exemplo? 
 
Esposas sejam sabia e não tolas. Não tire a responsabilidade do líder da casa que é o homem. 

 
Viver em aliança é saber que não vivo pra mim. Mas para que tenho aliança? Jesus é a igreja  

 
 



2) Trabalhar focado na estratégia do modelo dos 12 que funcione. (somos 
resposta que a visão funciona) 

- Trabalhamos no modelo dos 12  
- Será que tem uma estratégia mais eficaz do que 12?  
- Ser um 12 é saber que não sou único e isto é poderoso.  

- Ter 12 é saber que tenho algo possível de conquista. 
 

O objetivo da estratégia de Jesus era formar uma equipe que funcione, levando modelo 
correto adiante. “Doze uma ideia inteligente”  

 
3) Saber realizar os passos da estratégia corretamente.  
O salmista fala das qualidades de um bom líder.  

(v1) “O SENHOR é o meu pastor; nada me faltará”. 
Ele não vai me faltar (presença). 

A presença do líder é o passo mais importante.  
A presença consolida. (intimidade, relacionamentos) 

 
(v.2) “Deitar-me faz em verdes pastos,...” 
Bons alimentos (saber preparar uma boa comida)  

 
(v.2) “... guia-me mansamente a águas tranquilas”. 

Quem corre cansa, quem anda alcança.  
Ele guia focado para águas tranquilas  
 

(v.3) “Refrigera a minha alma...” 
Um bom líder precisa saber e entender o comportamento humano, dar valor e importância 

ao estado sentimental. 
Um bom estado emocional define em algumas coisas importante.  

 
(v.3) “... guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome”.  
Um líder que mostra que não há outro caminho pois Deus também é justiça. O que 

plantamos, colheremos (Davi com o pecado). 
 

(v.4) “Ainda que eu anda pelo o vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque 
tu estarás comigo...” 

Como bom líder preciso estar presente em todas a situação.  
 
(v.4) “ ... a tua vara e o teu cajado me consolam”.  

A vara: direção  
O cajado: correção 

Mas a vara e o cajado serão utilizados pelo líder com o objetivo de trazer consolo.  
 
(v.5) “Preparas uma mesa pra mim na presença dos meus inimigos...”  

Nós estamos no ano de “Preparai o caminho do Senhor”, mostrando que nada vem pronto e 
precisa ser preparado: Os doze foram preparados para ser 12. E formar um doze dá trabalho, 

mas sem trabalho não há resultado. 
 

(v.5 b) “... unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda”. 
Unges: Dasen, que significa: engordar, satisfazer, remover cinzas, desfrutar de uma boa 
saúde. 

 
(v.6) “Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida; 

e habitarei na Casa do SENHOR por longos dias. 



 
O bom líder mostra que Deus está sempre pronto com suas bondades e misericórdia. E 

mostra que o melhor lugar que nos define é sua casa ou a Casa do Senhor. 
 
__________________________________________________________________________ 

 
É certo que o líder que trabalha focado na visão, é o que terá maiores níveis de êxodo!!! 

__________________________________________________________________________ 
 

AVISO 
 
A) Foque no modelo da visão. Principalmente nas células e nos discipulados. 

Para ajudar o crescimento, faça Casa de Paz.  
 

B) 01/02 Rede de Homens todas com camiseta branca.  
 

C) 07/03 Fruto Fiel (Parque de Eventos) 
 
D) Relatórios de células (importantíssimo)  

E) Apóstolo e Apóstola faremos discipulado pessoal.  
F) As macro células poderão ser no espaço da igreja. 

G) A limpeza da igreja não será mais com a gerações. 
 


