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TEXTO BASE: “E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos
os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os
endemoninhados, os lunáticos, e os paralíticos, e ele os curava. E seguiao uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia,
e de além do Jordão” (Mateus 4:24 e 25).
1. INTRODUÇÃO:
Mesmo que aprenda a atuar como líder, se suas intenções não forem legítimas
e suas atitudes verdadeiras as pessoas não o seguirão por muito tempo.
2. DEMONSTRAÇÃO DE AMOR:
Jesus atraia as multidões com a demonstração de um amor sincero.
Jesus amava as pessoas perdidas e gostava de passar o tempo com elas.
“Veio o Filho do homem, que come e bebe, e dizeis: Eis aí um homem
comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores” (Lucas
7:34).
3. SABER QUAL A NECESSIDADE:
Jesus atraia as multidões indo ao encontro de suas necessidades com uma
forma interessante e prática de falar sobre o Reino de Deus.
Jesus ensinava contando histórias simples (parábolas). As multidões ficavam
maravilhadas.
“E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou
da sua doutrina” (Mateus 7:28).
4. CONCLUSÃO:
Existem líderes que têm uma qualidade impressionante de valorizar as
pessoas. Essa qualidade alcança o coração das pessoas de uma maneira
poderosíssima fazendo com que as pessoas se sintam importantes, amadas.
Devemos procurar ser como Jesus. Somos imitadores de Cristo. Nossa vida
deve ser um instrumento de Deus para atrair pessoas para Cristo. Um pouco
de amor no tratamento das pessoas e mais sabedoria na forma de falar das
coisas de Deus podem causar muita diferença em nossas vidas.
Deus lhe abençoe.
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