
LUZES DE PEDRO SOBRE LIDERANÇA 

1 Pedro 5.1-7 

 

Introdução  

Pedro foi o líder natural e aceito no grupo apostólico. Os outros faziam o que Pedro fazia. 
Aonde Pedro ia, os outros iam. “Vou pescar”, disse Pedro. “Iremos contigo”, disseram seus 
amigos (João 21.3). Seus erros, decorrentes na maior parte de sua incurável impetuosidade, 
foram muitos, contudo, sua influência era grande e sua liderança algo inquestionável. É, pois, 
um valioso exercício ponderar sobre o conselho, dado a líderes espirituais nos anos de sua 
maturidade. Escreveu aos guias de uma igreja perseguida alguns princípios eternos que se 
relacionam a todos os tipos de liderança espiritual.  

O veterano pastor relembrou aos líderes sua responsabilidade primordial para com o 
rebanho confiado a seu cuidado. Deve-se observar que Pedro não escreveu como chefe dos 
apóstolos, mas, como um “presbítero, como eles”, alguém que estava exercendo 
responsabilidades semelhantes. Ele lhes falou, não de cima, mas no mesmo nível - excelente 
terreno para o exercício da liderança. Ele os tratou como se estivessem no mesmo plano de 
igualdade com ele.  

 

1. A motivação dos líderes (1 Pe 5.2) 

O líder espiritual deve assumir e desempenhar suas obrigações sem coerção, nunca sob 
compulsão, mas sempre com excelente disposição e não porque você acha que não pode 
livrar-se da coisa. Não deveriam, tampouco, servir ao Senhor meramente por um senso de 
dever, ou pela pressão das circunstâncias, mas pela suavidade do constrangimento do amor 
divino.  

O ministério deveria ser exercido “como Deus quer” (5.2), não de acordo com as 
preferências e desejos do líder.    

 

2. O líder espiritual deve ser desinteressado de lucro em seu trabalho (1 

Pe 5.2) 

Faça o seu trabalho, não visando o que ganhará com ele, “nem por sórdida ganância”. 
Pedro não havia esquecido o poder corruptor da cobiça sobre o seu colega Judas, e 
demonstrava o máximo interesse que seus companheiros presbíteros estivessem 
inteiramente livres da avareza. O líder não deveria deixar-se afetar em seu trabalho, nem em 
suas decisões, por quaisquer considerações de lucro financeiro, ou de outra ordem. Quando 
as pessoas perceberem que ele está genuinamente desinteressado em recompensas 
materiais suas palavras se tornarão mais cheias de autoridade.  A cobiça pelo dinheiro não é 
o único pensamento contido nas palavras gregas “sórdida cobiça”. Esta frase pode ser 
aplicada apropriadamente à cobiça pela popularidade ou fama, a qual também é uma 
tentação insidiosa. O prestígio e o poder frequentemente são mais cobiçados do que o 
dinheiro.  

Não sei qual dos dois ocupa a esfera mais baixa, se aquele que cobiça dinheiro ou que 
cobiça aplauso. Um pregador pode revestir sua mensagem, enfeitá-la de modo a atrair o 
aplauso do público; os obreiros de outras esferas podem procurar a proeminência, a imagem 
impressionante, que representará gratificante reconhecimento. Tudo isto, porém, desqualifica-
nos para a tarefa. Estas coisas destroem a percepção das necessidades e perigos que 
cercam o rebanho.  

 

3. O líder cristão não deve ser autoritário (1 Pe 5.3) 

“Nem como dominadores dos que vos foram confiados” (5.3a). A palavra dominadores 
significa “tornar-se senhor”, “obter o domínio”. Alguns líderes se transformam em “pequenos 
césares” na igreja, agindo como se fosse um pequeno reino sob sua soberania. Eles não 



devem andar atrás de autoridade ou posição, pelas quais podem cair no laço de ostentar 
altivez ou arrogância para com os membros da Igreja.    

 

4. Ele deve ser um exemplo digno para seu rebanho (1 Pe 5.3) 

 “Tornando-vos modelos do rebanho” (5.3b) – palavras que lembram a exortação de Paulo 
a Timóteo: “Torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na 
pureza” (1Tm 4.12). Pedro lembra aos presbíteros o espírito em que seu ministério deveria 
ser exercido – espírito de pastor. A palavra “alimentar” indica a tarefa completa do líder. Antes 
que assumissem prerrogativas que não fossem legalmente deles, Pedro lhes lembra que o 
rebanho é de Deus, e não deles, e que é a Deus que deverão prestar contas no fim. Ele é o 
Sumo Pastor; os presbíteros são pastores auxiliares. Se o ministério for “como Deus quer” 
haverá de incluir, certamente, a intercessão.  

 

5. O líder deve revestir-se de humildade (1 Pe 5.5) 

“Cingi-vos todos de humildade” (5.5). A palavra cingir-se ocorre apenas aqui e refere-se ao 
avental branco usado pelo escravo. O líder deve vestir o avental do escravo. Estaria Pedro 
relembrando aquela trágica noite em que ele recusou-se a tomar a toalha, cingir-se e lavar os 
pés de seu Mestre? O orgulhoso sempre se oculta no calcanhar do poder, mas Deus nunca 
encoraja os orgulhosos. Contudo, para o pastor ajudante que é humilde e simples de coração, 
ele multiplicará sua graça. No versículo 5, Pedro exorta o líder a agir humildemente em seu 
relacionamento com os outros. Mas no versículo 6, ele nos desafia a reagir humildemente à 
disciplina de Deus. “Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus”. O verbo, no 
original, está na voz passiva: “Permiti que sejais humilhados” seria uma tradução correta.   

 

6. A recompensa do líder (1 Pe 5.4) 

Como prêmio a um tipo superior de liderança, Pedro apresenta outro incentivo: “Logo que o 
Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcescível coroa da glória” (5.4). 
“Imarcescível”, aqui significa “que não murcha”. A cobiçada coroa de louros, ou salsa, logo 
fenece e murcha, mas não a grinalda de amaranto, o prêmio do líder fiel. No grego, o adjetivo 
“amarantos”, que significa “irressecável”, “não-murchoso”. Amaranto era um gênero de 
planta algumas vezes chamadas “imortais”, porquanto retinham seu frescor por longo tempo. 
Assim, pois, Pedro dá a entender que o jardim do Paraíso de Deus exibe “plantas” eternas, 
que nunca se murcham. Essa será a glória eterna dos vencedores.  

 

7. O cuidado do Senhor com sua liderança (1 Pe 5.7) 

O pastor auxiliar fica confortado, também, com o fato de que ele não será abandonado pelo 
Supremo Pastor, de modo a suportar sua carga sozinho. Ele experimentará uma transferência 
de ansiedade. “Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós” 
(5.7). Pedro se refere à ansiedade inerente à liderança. Ansiedade implica em “distração da 
mente e do coração em vista das emoções conflitantes”. Contudo, o pastor auxiliar não 
precisa temer que a ansiedade derivada do rebanho de Deus venha ser demasiado pesado 
para ele. Mediante um ato definido de vontade e da mente, ele pode transferir o peso 
esmagador da carga espiritual que vem carregando para os braços poderosos de um Deus 
que tem cuidado de nós.  

 

Conclusão  

As sete lições lembradas neste estudo, são princípios bíblicos indispensáveis para que a 
liderança colocada pelo Senhor na igreja, exerça suas tarefas junto ao rebanho, visando a 
santidade, edificação, crescimento e a glória de Deus. 
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