


“Dave Kraft escreveu uma obra completa e esclarecedora sobre li-
derança, de fácil leitura, prática, com muitas ilustrações e citações 
inspiradoras. Este é um livro para líderes que querem continuar a 
crescer em sua compreensão da liderança, terminar bem a carrei-
ra e liderar com paixão.”

Mike Treneer, presidente internacional, The Navigators

“Com base em sua experiência de três décadas dedicadas ao 
treinamento de líderes de ministérios, meu amigo e copastor de 
Mars Hill, Dave Kraft, combinou o melhor do que sabe sobre lide-
rança nesta obra.”

Mark Driscoll, pastor da Igreja Mars Hill,
presidente da Atos 29 e da Resurgence

“Adoro quando alguém que pratica o que ensina e que não é ape-
nas um teórico escreve um livro sobre liderança. Há muitos anos 
conheço Dave e sua vida pessoal, bem como sua vida profissional, 
e sei que ele é exemplar, alguém que você deseja seguir. Também 
é um líder que sabe como permanecer. Lidera com convicção e 
caráter, sabe como colocar Cristo no centro do seu mundo e lide-
rar com propósito, paixão, prioridades e no ritmo adequado. Esta 
obra é uma ferramenta poderosa, escrita por um líder respeitado 
que sabe como terminar bem.”

Greg Salciccioli, presidente-fundador do
Ministry Coaching International

“Você tem nas mãos uma obra repleta de princípios práticos para 
desenvolver líderes que influenciarão outros.”

Scott Thomas, diretor da Rede Atos 29

“Este livro constrói cuidadosamente uma abordagem bíblica so-
bre liderança de uma forma que é ao mesmo tempo precisa e 
prática. Quando a sólida base bíblica de Dave combina-se a seus 
muitos anos de liderança bem-sucedida, temos uma obra que 
deve se tornar o livro de cabeceira de todo cristão que deseja se-
riamente aprender a liderar bem. Cristãos nos mais variados ní-
veis de responsabilidade em suas organizações descobrirão que 



as informações contidas nesta obra são de grande valor para seu 
crescimento pessoal e uma liderança eficaz.”

Keith McGuire, instrutor do Programa de Segurança
Aérea da Universidade do Sul da Califórnia

“Dave Kraft é comprovadamente um líder, mas é também um 
obser vador perspicaz de líderes e de princípios de liderança. Neste 
precioso livro, ele transmite lições fundamentais que ajudarão 
qualquer líder a continuar a crescer, aprender e adaptar-se ao 
nosso mundo de rápidas mudanças — um mundo desesperado 
por aquilo que só os verdadeiros líderes têm a oferecer. Dave de-
safia os líderes a viver com paixão e visão nascidas do plano e do 
chamado de Deus — fatores essenciais para aqueles que espe-
ram servir e influenciar outros por toda a sua vida.”

Pete Gerhard, treinador profissional de líderes emergentes

“Eu poderia ter usado este livro logo que comecei a trabalhar 
como voluntário nos ministérios infantil e de adolescentes da 
Igreja de Saddleback. Creio que ele é uma ferramenta essencial 
para qualquer pessoa que esteja começando a servir em seu fu-
turo ministério.“

Dave Makela, diretor de marketing, Ministry
Coaching International

“Devo dizer que este livro é excepcional. É maravilhosamente 
escrito — de leitura agradável, de grande fluidez, um texto em 
que um pensamento constrói o outro, com excelente uso da Bí-
blia e de ilustrações e com ideias muito práticas de que o leitor 
com certeza vai se lembrar, aplicar e passar adiante. Obrigado 
por sua amizade, Dave, e por tudo que você acrescentou à minha 
vida como líder cristão.”

Mike Coppersmith, pastor sênior, Our Savior’s
Community Church, Palm Springs, Califórnia



Para
Roy Davis,
Que me influenciou significativamente a tornar-me cristão.
Foi ele também que me apresentou aos Navigators. Roy tem 
ajudado centenas de pessoas ao longo de muitos anos, e sou 
grato por ter sido uma delas.

E para
Warren Myers, que faleceu em abril de 2001.
Warren acreditou em mim, me incentivou, me orientou
e me inspirou sendo um modelo de liderança espiritual.
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Prefácio

O pastor Dave Kraft está na época certa da vida para 
escrever este livro.

No momento em que este livro for publicado, ele terá 
setenta anos de idade. No mês em que este livro for lan-
çado, ele terá sido um cristão por cinquenta anos, tendo 
sido convertido de um contexto familiar judaico. Ele está 
no ministério de liderança em tempo integral há mais de 
quarenta anos, tanto em ministérios eclesiásticos, tais 
como Navigators, quanto em igrejas como a Mars Hill, 
onde pastoreamos juntos. Dave tem sido fielmente ca-
sado com a mesma mulher há mais de quarenta anos. 
Ele é pai e avô. Treinou, formal ou informalmente, bem 
mais de quinhentos líderes cristãos, tanto para o mundo 
empresarial quanto para o ministério profissional. Ele 
ainda pode derrotar qualquer jovem de vinte anos de 
idade que seja tolo o suficiente para desafiá-lo no squash 
(e a lista dos que tentaram é impressionantemente lon-
ga). Dave gasta todas as suas energias investindo em 
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Líderes que per-
manecem

líderes cristãos, especialmente nos mais jovens. Ele faz 
tudo isso enquanto convive com um câncer e cita com 
alegria o Salmo 71.18: “Agora, que estou velho e de ca-
belos brancos, não me desampares, ó Deus, até que eu 
tenha anunciado tua força a esta geração, e teu poder, 
às gerações do futuro”.

Em suma, o pastor Dave Kraft é um desses poucos 
líderes que permanecem. Ele me ajudou a liderar melhor 
e a permanecer na liderança. Há alguns anos, eu estava 
basicamente esgotado em todos os sentidos. A combina-
ção de três fatores: o rápido crescimento da nossa igreja, 
minha falta de experiência e a imaturidade das nossas 
estruturas organizacionais me deixou completamente 
sobrecarregado. Eu estava trabalhando fora da minha 
área de competência e isso estava literalmente acaban-
do comigo, embora estivesse apenas nos meus trinta e 
poucos anos. Minhas glândulas suprarrenais estavam 
fatigadas. Eu não conseguia dormir. Estava seriamente 
desencorajado, exausto e frustrado.

Naquele momento, Deus trouxe à minha vida diver-
sos líderes ministeriais e empresariais mais velhos, mais 
sábios e humildes o bastante para me servir. O pastor 
Dave Kraft foi um desses homens. Como treinador expe-
riente de pessoas para o ministério, ele me conduziu por 
um processo de treinamento formal e me ajudou a orga-
nizar melhor minha vida e meu ministério. Ele me deu 
permissão para tomar algumas decisões muito difíceis, 
visando o bem-estar da minha família e da nossa igreja. 
Ele queria que eu fosse um líder que permanece.
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Alguns anos se passaram e posso facilmente dizer 
que estou na melhor época da minha vida. O peso do mi-
nistério não mudou, mas pela graça de Deus eu continuo 
a mudar. Fico contente de ver um amigo que tão bem me 
serviu publicar este livro, pois nós dois queremos que 
você seja um líder que permanece. Infelizmente, muito 
poucos líderes cristãos terminam bem e por isso uma 
combinação de graça e sabedoria é algo que não se pode 
menosprezar. Neste livro você encontrará ambas.

Sou profundamente grato pelo investimento que o 
pastor Dave Kraft fez em mim e em uma longa lista de 
outros líderes da Igreja Mars Hill, da rede de plantação 
de igrejas Atos 29, bem como de outras denominações, 
redes e empresas. Também sou profundamente grato 
pela parceria que temos com o ministério Resurgence 
para publicar obras pelo selo Re:Lit com nossos amigos 
e parceiros de evangelho da Crossway. Quero agradecer 
a Dave por escrever este livro e à Crossway por publicá-
lo. Ele é simples, útil, prático, de fácil leitura e confiável.

Mark Driscoll
Pastor da Igreja Mars Hill

Presidente da Rede de Plantação de Igrejas Atos 29
Presidente do ministério Resurgence
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Prólogo
Bill Broadhurst se inscreveu em uma corrida de dez qui-
lômetros em Omaha, Nebraska. Quando era mais jovem, 
ele sofreu um aneurisma no lado direito do cérebro, o 
que resultou em uma paralisia parcial do lado esquerdo 
do corpo. No entanto, ele estava determinado não só a 
participar, mas a terminar a corrida porque seu herói, 
Bill Rogers (um maratonista de nível mundial), estaria 
naquela corrida. Rogers ganhou a corrida, tendo termina-
do o percurso em vinte e nove minutos. Broadhurst levou 
duas horas e meia. Ele foi provocado por crianças, sen-
tiu dormências pelo corpo, sofreu grande dor, teve que 
desviar de carros (depois que abriram a pista de corrida 
para o tráfego, quando pensaram que todo mundo já ti-
nha chegado ao final) e lutou contra o desejo de desistir 
a maior parte do caminho.

Quando o sol começou a se por no céu da parte oci-
dental de Nebraska, Broadhurst mal podia enxergar a 
linha de chegada. Aproximando-se do final da corrida, 
consumindo o que lhe restava de fôlego, Broadhurst viu 
Rogers sair de repente de um canto escuro e recebê-lo, um 
corredor com um lado do corpo parcialmente paralisado, 
quando cruzou a linha.
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Rogers o abraçou. Então pegou a medalha de ouro 
pendurada em torno de seu próprio pescoço e a colocou 
no pescoço de Broadhurst, dizendo: “Meu amigo, você é 
o vencedor. Fique com o ouro”.

Broadhurst terminou a corrida. O caminho foi difí-
cil e cheio de obstáculos, mas ele chegou ao final e rece-
beu a medalha de ouro das mãos de Rogers.

Em 1Coríntios 9.24-27 e 2Timóteo 4.7, Paulo com-
para a experiência cristã a uma corrida. (A mesma 
comparação também é encontrada em Hebreus 12.1,2). 
A jornada cristã é semelhante a uma corrida — a uma 
maratona, não a uma corrida de velocidade, de curta 
distância. O segredo não está em como você começa a 
corrida, mas sim em como a termina. E terminar bem é 
justamente o assunto deste livro.



Introdução

Este livro fala sobre terminar a sua corrida como líder. 
Estamos falando de uma maratona, não de uma corrida 
de cem metros rasos. Como Bill Broadhurst, você encon-
trará muitos obstáculos e contratempos pelo caminho. 
Entretanto, como líder, seu objetivo é terminar bem — e 
não apenas chegar ao fim sozinho. Em sua jornada de li-
derança, você tem o dever de procurar influenciar outros 
para que possam participar de sua corrida e alcançar 
seu pleno potencial.

A premissa deste livro é que você pode aprender a 
ser um bom líder e terminar bem sua própria carreira. 
“Terminar bem” pode incluir (mas não se limita a): 

• manter uma caminhada vibrante e rica com Jesus; 
• ter uma sólida rede relacional que inclua pelo menos 

um bom amigo com quem você possa abrir o coração; 
• fazer uma contribuição duradoura, que honre a 

Deus naquelas áreas pelas quais você demonstra 
paixão ou um dom natural.

Minha oração e esperança é que depois de ler este li-
vro, você tenha adquirido mais compreensão, motivação, 
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disciplina e confiança como líder. Estou certo de que 
expe rimentará a graça do Senhor de tal maneira que, ao 
final de sua jornada, ouvirá o Senhor dizer: “Muito bem, 
servo bom e fiel!”. 

Sabe por que este tema é tão importante para mim? 
Tenho notado que muitos líderes não estão se saindo bem 
e acabam naufragando pelo caminho. Bobby Clinton, pro-
fessor do Seminário Fuller, em Pasadena, Califórnia, é 
um dos principais nomes em matéria de liderança dentro 
do corpo de Cristo. Sua obra de referência, The Making of 
a Leader, é leitura obrigatória para pessoas em posições 
de liderança.1 Clinton chegou à conclusão de que apenas 
trinta por cento dos líderes terminam bem sua carreira. 
Isso é algo profundamente inquietante.

Neste mundo louco e acelerado em que vivemos, 
muitas coisas nos impedem de terminar bem. Líderes 
travam lutas internas e externas que os levam a estag-
nar, desistir ou acabar sendo desclassificados da pro-
va. À medida que lidero outros, estudo sobre o tema da 
liderança e treino líderes emergentes, admito que fico 
cada vez mais preocupado. Muitos estão abandonando 
a corrida, desanimando e abrindo mão de seus sonhos e 
propósitos admiráveis. Estão simplesmente desistindo e 
jogando a toalha. Neste mundo alucinante e em rápida 
transformação, fica cada vez mais difícil liderar e fazê-
lo bem, com alegria, transparência e confiança. Alguns 

1J. Robert Clinton, The Making of a Leader (Colorado Springs, 
CO: NavPress, 1988).
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