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Core Value
Deus procura homens e mulheres 
biblicamente comprometidos em 

compartilhar uma visão, estabelecer 
alvos, mobilizar o Corpo de Cristo e 
superar obstáculos para alcançar as 

nações para Cristo.



Objetivos
• Estudar o modelo bíblico de 

mobilização de Neemias.

• Equipar líderes para mobilizar o corpo 
de Cristo.

• Um plano pessoal de mobilização que 
seja transformacional em seus 
resultados.



O Líder Cristão não é

Homem-Banda



O Conceito Bíblico de Liderança

Um Maestro e a sua Orquestra



Há diferentes dons, mas o Espírito é o 
mesmo. Há diferentes tipos de 

ministérios, mas o mesmo Senhor. Há 
diferentes tipos de operação, mas o 
mesmo Deus trabalha tudo em todos 

os homens. Mas a cada um a 
manifestação do Espírito é dada para o 

bem comum. 

(1Corintíos 12:4-7 - NVI)



Neemias: Um Líder 
Mobilizador

Como Restaurar uma Cidade e um Povo
Neemias 3:11-18



A Situação
“Então, lhes disse: Estais vendo a 

miséria em que estamos, Jerusalém 
assolada, e as suas portas, 

queimadas; vinde, pois, 
reedifiquemos os muros de Jerusalém 

e deixemos de ser opróbrio.” 

(Neemias 2:17)



A Mobilização

Práticas de Mobilização 
de Neemias



“…inspecionei, dispus-me e disse aos 
nobres, aos magistrados e ao resto do povo: 

não os temais; lembrai-vos do Senhor, grande 
e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, 

vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e 
vossa casa” (Neemias 4:14)

1. Constant Encouragement

“…o nosso Deus pelejará por nós” (Neemias 4:20b)



“Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, 
nem os homens da guarda que me seguiam 

largávamos as nossas vestes; cada um se deitava 
com as armas à sua direita” (Neemias 4:23)

2. Exemplo Pessoal

… nem eu nem meus irmãos comemos o pão 
devido ao governador. Antes, também na obra 

deste muro fiz reparação, e terra nenhuma 
compramos; e todos os meus moços se 

ajuntaram ali para a obra. (Neemias 5:14-16)



“Porém eu disse: homem como eu fugiria? 
E quem há, como eu, que entre no templo 

para que viva? De maneira nenhuma 
entrarei” 

(Neemias 6:11) 

3. Liderança Corajosa



Resultados
• Envolvimento na Obra – todos e não 

alguns...
• Dedicação para Completar a Obra – não 

podemos interromper grandes obras...
• Terminada em Tempo Recorde – é 

possível realizar grandes obras se a 
direção vem de Deus.



Mais resultados
• O muro restaurou a segurança.
• Tempo recorde restaurou a auto-

estima e o orgulho nacional.
• O povo da cidade rededicou-se a 

Deus. 



MOBILIZAÇÃO 
ENVOLVE…

Coragem para Delegar
Delegar não é um ato simples



Fase 1 – Alvos Claros

Enfoque em metas claras e 
resultados esperados



Fase 2 – Plano de Ação

Possíveis abordagens e passos 
específicos



Fase 3 - Suporte

Dar espaço e apoio para a 
realização da tarefa



Fase 4 – Prestação de Contas

Monitoramento e “follow-up”



•Alvos Claros
•Plano de Ação
•Suporte
•Prestação de Contas

Faça uma auto-avaliação em cada 
uma das quatro fases de delegação

1 = Preciso Melhorar; 2 = Bom;  3 = Excelente



A PIRÂMIDE DO LÍDER MOBILIZADOR



EM QUE ESTÁGIO VOCÊ ESTÁ?



Conclusão

Você tem coragem para ser um 
líder mobilizador? Está disposto a 

delegar?
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