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Prefácio 

Uma das maiores preocupações, se não a maior, da igreja 
do presente século é a da integridade de seus líderes. Temas 
como: a globalização, o capitalismo, o consumismo desorde-
nado, política, entre outros, têm substituído temas importantes 
na vida eclesiástica, tais como: FIDELIDADE, VOCAÇÃO, 
CHAMADO, SUBMISSÃO ETC. Este livro: “Um Deus a procura 
de Líderes”, do Pastor Robson de Souza Cruz, procura justa-
mente resgatar, de uma forma simplificada, a pureza do minis-
tério cristão, deixado por Cristo quando foi recebido nos céus. 

Ser representante de Deus e ministro de Cristo é a missão 
mais nobre, mais sublime e mais urgente que um ser humano 
pode exercer na terra, reconhecendo seu chamado espiritual. 
Pregador do Evangelho, Líder de grupos, Diácono, Presbítero, 
Evangelista e Pastor, são posições de destaque que um homem 
escolhido por Deus pode ocupar na vida. Nenhuma posição se-
cular ou política, vantagem financeira ou sucesso pessoal deve-
ria desviar o homem de Deus dessa nobre missão. O grande pre-
gador inglês Charles Spurgeon, do século XIX, já dizia para seus 
alunos “Meus filhos, se a rainha da Inglaterra vos convidar para 
serdes embaixadores em qualquer país do mundo, não vos re-
baixeis do posto, deixando de ser embaixador do Rei dos Reis e 
do Senhor dos Senhores”. Aqueles que se deixam levar pela ar-
madilha deste mundo, governado pelo diabo e seus demônios, 
falharão no cumprimento do verdadeiro propósito de um líder 
de igreja. 

Quando convidado a escrever este prefácio, senti-me na 
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responsabilidade de não passar para o leitor um frio “cartão de 
visita” sobre este precioso tema, mas um pouco do impacto ins-
pirador que nos transpassa e vai além do simples saber; do cari-
nho do criador em inspirar mais uma vez o meu amigo e irmão 
carnal e espiritual, Robson de Souza Cruz, na difícil arte de in-
terlocutar o diálogo LÍDER E IGREJA. 

Estou convencido de que a maior necessidade que temos na 
igreja do presente século é de um grande despertamento espiri-
tual na vida de seus líderes. Chegou o tempo de sermos conhe-
cidos como líderes chamados por Deus como Moisés, Josué, 
Davi e Salomão. Homens que não vendiam a graça de Deus por 
dinheiro, não aceitavam ofertas ou propostas hipócritas e mes-
mos desprovidos de prata e ouro, viam o poder de Deus reali-
zando grandes prodígios por seus intermédios. Chegou o tempo 
de sermos líderes como o Apóstolo Paulo que estava pronto a 
perder a vida, mas jamais a negociar os absolutos de Deus em 
seu ministério. Chegou o tempo de líderes que amem mais a 
Deus do que o seu sucesso pessoal, que deem a vida pelo minis-
tério em vez de explorarem, que tenham coragem de dizer “não” 
quando todos estão dizendo “sim” e, dizer “sim” quando a mai-
oria diz “não’. 

Enfim, chegou o tempo de imitarmos o GRANDE E SU-
PREMO líder das ovelhas, JESUS CRISTO, que foi manso e hu-
milde de coração, amou suas ovelhas até o fim e deu por elas 
sua própria vida. Que DEUS nos dê LÍDERES segundo o seu 
coração. “A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos 
vós. Amém”. 

Lincoln de Souza Cruz 
Pr. Dirigente da Igreja União Evangélica Pentecostal 

Corcundinha Rio de Janeiro
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Introdução 

Tu, pois meu filho fortifica-te na graça que 
há em Cristo Jesus. E o que de mim ouviste, 
confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos 
para também ensinarem aos outros. Sofre, 
pois, comigo, as aflições, como bom soldado 
de Jesus Cristo. Procura apresentar-te a 
DEUS aprovado, como obreiro que não tem 
de que se envergonhar, que maneja bem a 
palavra da VERDADE. II Timóteo 2.1,2,15 

Tendo em vista a premência de um corpo de obreiros que 
estejam aprovados para trabalharem na grande seara do mes-
tre, sugerimos esta humilde colaboração para atuar como uma 
pequena introdução ao preparo espiritual de nossos irmãos 
obreiros. 

O presente trabalho não se posiciona em nível de esgota-
mento do assunto em questão, visto ser um processo longo, 
laborioso, o que demanda a presença do fruto do Espírito na 
vida do obreiro (Gl 5.22). Pretendemos aqui promover um in-
centivo para um ponto de partida, visando o seu aperfeiçoa-
mento, pois tenho conversado com centenas de pastores e lí-
deres da igreja evangélica do presente e observamos que ape-
sar dos muitos ataques do inimigo, a igreja tem sobrevivido 
mediante a postura de homens fiéis. Contudo, por outro lado, 
visto também outro cenário. Como um vento abrasador e de-
vastador, trazendo a crise contínua da falta de integridade 
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