
 
 

DISCIPULADO 04/02/2021 
 
 

TEMA: OS PLANEJAMENTOS DE UM LÍDER 
Jeremias 29:11 

 
Todos grandes líderes, que marcaram história, antes de fazer qualquer coisa eles faziam 
planejamento e por isso conquistavam. Podemos dizer que foram bons administradores. 

 
Quando um líder enfrenta um desafio duas coisas têm que fazer 
Primeiro: orar 

segundo: planejar 
 

Focaremos a liderança de Neemias  -  Neemias 1:1-11  e Neemias 2:1-9  
 

“Antes de fazer qualquer coisas faça planejamento” 
Ne 1:1 “As palavras de Neemias, filho de Hacalias. E sucedeu no mês de Quisleu 
(dezembro) no ano vigésimo, estando eu em Susã, a fortaleza...”  

 
Ne 2:1 “Sucedeu, pois, no mês de Nisã (abril), no ano vigésimo do rei Artaxerxes, que 

estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei; porém eu nunca estivera 
triste diante dele”.  

 
Neemias planejou por 6 meses.  
 

Sem um plano não há maneira de saber como chegar, e o que será necessário para chegar. 
Os grandes líderes, como Neemias, sabem o poder do planejamento. Deus nos deu o modelo 

de líder, sobre a forma de planejar.  
 
Há duas razões pelas quais você deve fazer planos: 

 

1- Para não fazer besteira, pois o sentimento só atrapalha. 

Jeremias 17:9-10 “Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso; quem 
o conhecerá? Eu, o SENHOR, esquadrinho o coração e provo os rins; e isto para dar a cada 
um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações”.  
 
Provérbios 4:23 “Sobre tudo o que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele 
procedem as fontes da vida”.  



Quando imitamos a Deus em planejamento, estamos reconhecendo sua grandeza. Para ser 
como Ele é precisamos fazer planos. 

 
Jeremias 29:11 “Porque sou eu que conheço os planos que atenho para vocês, diz o 
SENHOR, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes 
esperança e um futuro”. 
 
Provérbios 4:26 “Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros”.  
 

2) Deus ama a ordem.  
1 Corintios 14:33 “Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz”.  
Deus ama plano e faz planos. Isto nos mostra que planejar é aconselhável, sensato e 

cauteloso.  
 

Provérbios 16:9 “Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o SENHOR 
(determina ou dirige) os seus passos”.  
 
I Coríntios 14:40 “Mas tudo deve ser feito com decência e ordem”.  
 

Quando nós seguimos seu esquema de trabalho, planejado com todo o cuidado, estamos 
atuando em obediência a suas indicações, seu plano e seu propósito para nossa vida. Deus 

abençoa a obediência. 
 
Planejamento e Administração do currículo de um líder de êxito.  

Exemplo: Não adiantar dar o dízimo e não saber administrar os 90% que ficou em mãos. 
 

Nos só funcionaremos se procuramos saber e conhecer o que está no coração de 
Deus.  

Efésio 5:15-17 “Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem; que não seja como 
insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias 
são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual e a vontade 
do Senhor”.  
 

Sem administrar as oportunidades possíveis que Deus nos dá, essas 
oportunidades podem ser perdidas. (terreno da igreja, sítio Shalom). 

Para sermos bons mordomos do que Deus nos dá, é preciso ser também bons 
planejadores. Quando não planejamos, não estamos cuidando do que Deus nos confiou. 
 

 
 

COMO OS LÍDERES PLANEJAM 
 
l. Os líderes pensam em tudo detalhadamente (José). 

Neemias havia recebido aquele peso seis meses antes, "no mês de quisleu", como ele 
mesmo diz; apartir dai ficou esperando que acontecesse algo. Seis meses mais tarde, "no 

mês de nisã", algo aconteceu.  
 

O que estava acontecendo enquanto isso? 
O que Neemias estava fazendo entre o momento em que pensou, pela primeira vez, na 
reconstrução dos muros e o momento em que pode por fim apresentar sua idéia ao rei? 

Neemias estava se preparando, ele havia orado e feito planos. Quando o rei lhe perguntou: 
"O que você quer?", Neemias pode lhe responder, porque tinha feito planos para aquele 

momento. 



Você sabe o que significa ter um tempo de planejamento? 
Exemplo: Jesus permaneceu 33 anos aqui, porém o seu ministério só foi 3, Ele mais se 

planejou do que trabalhou.  
 
Em lugar de se sentir frustrado em fazer as coisa de qualquer jeito, planeje. Enquanto as 

coisas não acontecem, veja este tempo como oportunidade de Deus para fazer o que 
Neemias fez: orar e planejar.  

 
Grave - "Não há nada mais importante do que pensar e planejar nas coisas seriamente. 

 
Os lideres precisam de tempo para pensar.  
Muitas vezes, isso significa que devem separar um tempo para estar longe de tudo 

(viajar). Quando você necessitar fazer planos, pense em fazer um breve retiro longe das 
pressões e da agitação da vida diária. Busque um lugar que ofereça um ambiente onde 

você se possa concentrar (lugar para pensar). Separe um tempo para pensar e planejar.  
 

2) Os bons líderes criam tempo para pensar.  
Provérbios 13:16 “Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo 
expõe a sua insensatez”.  
Você separa um tempo para pensar sobre sua vida? 
 

As Escrituras nos dizem que as pessoas sábias fazem isso.  
Preciso pensar no que deu certo, no que deu errado, e o que tenho que fazer para não 
errar mais. 

 
Faça estas três perguntas: 

•Onde estou agora? 
•Onde quero estar?  

•Como posso chegar lá?  
 
Neemias fez isto. Pensou bem nas coisas, orou durante seis meses, mas, enquanto orava, 

estava fazendo planos.  
 

Grave: Quando oramos e planejamos, estamos abrindo a mente que é o nosso coração 
para Deus. 

 
Duas coisas importantes na vida de um líder que planeja:  
A) saber ouvir a voz de Deus (Elias)  

B) Ter a visão nítida do que quer (Neemias)  
 

Grave: Não planejar e o mesmo que planejar o fracasso. 
 
Você precisa pensar bem nas coisas. Precisa saber de antemão como vai proceder, e o 

que vai fazer no caso de as coisas saírem mal (plano B). Deus disse a Moises: se não 
crerem no primeiro sinal vão crer no segundo. 

 
3 - Os líderes se preparam para as oportunidades.  

Quando a oportunidade bater a sua porta, você precisa estar pronto para abrir a porta. A 
vida esta repleta de oportunidades, mas nem sempre estamos preparados para 
reconhecê-las. 

 
Assegure-se em buscar a Deus todos os dias e de pedir-lhe que mostre as oportunidades 

que Ele tem preparado.  



Nunca saberemos de onde virá uma oportunidade.  
Os melhores momentos de nossa vida, são conseqüência de atos muito pequenos. Talvez 

pensemos que tudo sucedeu por acidente, no entanto, a menos que estejamos atentos 
para discernir as oportunidades, nós poderíamos as perder por completo. 
 

Ne 2:1 “No mês de nisã, do vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, 
levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele; por isso o rei me 
perguntou: "Por que o seu rosto parece tão triste, se você não esta doente? Essa tristeza 
só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei”.  
 
Finalmente chegou o momento que Neemias estava esperando. Surgiu a oportunidade 
de apresentar sua idéia ao rei. Por fim, ele podia apresentar, pois estava pronto, 

porque havia planejado. 
 

Pergunta: Se aparecer uma grande oportunidade hoje, você está preparado? Você tem 
orado, se preparado, planejado para fazer? 

Pense nisto. 


