
Líder: de onde vem a sua influência 
 

Os discípulos de Jesus foram influenciados por um estilo de liderança servidora, amorosa e 
espiritual. Com Jesus eles aprenderam a “ser” e não apenas a “fazer.” 

 
Acabo de ler um bom artigo do pastor Ednilson Correa de Abreu, articulista do site 

Tudo Pelo Reino onde abordou exatamente a questão da influência de um líder. Liderança é 
influência, lembra bem o autor. Sempre estamos influenciando as pessoas e a nossa 
preocupação básica é sermos uma boa influência para os outros. Há nesta questão de 
influência uma vertente que precisa ser considerada: quem influencia os líderes? Lembremo-
nos:  líderes também sofrem influência. Quem tem nos influenciado? 
 

Muitos líderes não têm uma pessoa de referência de onde retirem a sua influência. 
Basicamente, essa influência vem dos livros, das palestras e de observações à distância. Mas, 
seja direta ou indiretamente, todos os líderes também sofrem influências. As Idéias, os 
posicionamentos e as teorias que apresentamos em nosso estilo de liderança, são frutos de 
uma influência recebida. Que tipo de influência é essa? Seria importante questionar! 

 
 O autor Ednilson nos lembra em seu artigo que “há muito lixo ´intelectual’ espalhado 
por ai.” Eu concordo plenamente. Muitos livros e palestras são verdadeiros lixos para a 
liderança eclesiástica. Muitas das vezes esses textos desprezam os valores cristãos, e mostram 
apenas, o lado comercial da liderança que tem produzido muita literatura. Esse lixo nos 
influencia e com o tempo passamos a pensar exatamente na liderança de forma comercial, 
como sendo uma alavanca para atingir objetivos e não, primeiramente, para construir o 
caráter de nossos liderados. 
 
 Os discípulos de Jesus foram influenciados por um estilo de liderança servidora, 
amorosa e espiritual. Com Jesus eles aprenderam a “ser” e não apenas a “fazer”. A influência 
de Jesus foi abençoadora o bastante para transformá-los em líderes. Não foi apenas uma 
questão de ensiná-los a apresentar resultados, mas sim, de ensiná-los a viver. 
 
 A influência que recebemos definirá a influência que daremos aos nossos liderados. O 
que lemos, com quem convivemos, a quem admiramos, a nossa história e, principalmente, 
nosso relacionamento com Deus, servirão para construir o nosso poder de influência. Sejamos, 
portanto, criteriosos nas nossas fontes de influência e dediquemos tempo à vida espiritual 
para que sejamos uma bênção na vida de nossos liderados. 
 
 Lembremos: a Igreja de Jesus é muito mais do que um negócio e, portanto, uma 
liderança comercial não será suficiente para transmitir os valores do Evangelho e a dimensão 
da vida espiritual para os nossos liderados. 
 
 É atribuída ao escritor Richard Foster a frase: “Líderes devem ser como poços: 
profundos e com boa água. Eles passarão a vida toda servindo de fonte a outros.”. Que 
sejamos realmente poços e que a nossa influência seja como a boa água que sacia a sede e 
alimenta o corpo! 
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