Pequenos Grupos de Pastores e Esposas
Lição 28
Liderança participativa – Compartilhando o ministério
Nm 11.14; 24-30 – NVI
Objetivo: Refletir sobre o trabalho em equipe.
Moisés reclamou da responsabilidade: “Não posso levar todo esse povo sozinho; essa
responsabilidade é grande demais para mim. ” - Nm 11.14.
Deus orientou Moisés: “E o Senhor disse a Moisés: Reúna setenta autoridades de
Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à Tenda do
Encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você; e tirarei do
Espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua
responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo
sozinho. ” – Nm 11.16, 17. Obs.: Este episódio não é o mesmo em que Jetro, o sogro de
Moisés, o aconselhou – Ex 18.
E o cumprimento foi maravilhoso: “Então Moisés saiu e contou ao povo o que o
Senhor tinha dito. Reuniu setenta autoridades dentre eles e os dispôs ao redor da
Tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre ele e
o pôs sobre as setenta autoridades. Quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram,
mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, dois homens, chamados Eldade
e Medade, tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades,
mas não tinham ido para a Tenda. O Espírito também veio sobre eles, e profetizaram
no acampamento. Então, certo jovem correu e contou a Moisés: "Eldade e Medade
estão profetizando no acampamento". Josué, filho de Num, que desde jovem era
auxiliar de Moisés, interferiu e disse: "Moisés, meu senhor, proíba-os! " Mas Moisés
respondeu: "Você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse
profeta e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles! "Então Moisés e as
autoridades de Israel voltaram para o acampamento. ” – Nm 11.24-30.
Temos igualmente uma grande responsabilidade e não conseguimos fazer todas as
coisas sozinhos. Precisamos compartilhar nossa liderança. A centralização é uma das
maiores fontes de desgaste no ministério. Moisés não era orgulhoso pela função de
liderança, tanto que disse: “...Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o
Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles! ”
1. Você concorda com uma liderança mais participativa?
2. Quais as suas maiores dificuldades para implantar uma liderança participativa?
3. Quais áreas / tarefas podemos compartilhar na liderança participativa?

4. Que sugestões você daria para sermos mais participativos sem perder a
liderança da igreja?
Conclusão
O Senhor nos chamou para sermos referência e conduzir o povo dele, e não para
sermos esmagados por sobrecarga de trabalho. Mateus 11.28 e Tiago 1.5 também
servem para os pastores: “Venham a mim, todos os que estão cansados e
sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. ” “Se algum de vocês tem falta de
sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade; e lhe será
concedida. ” Assim como Deus cuidou deste processo, quando Israel estava no
deserto, cuidará de você e de seus liderados.

