
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accountability - Obrigação ou disposição de aceitar a 
responsabilidade ou prestar contas por suas ações. 
 
-Merriam-Webster.com Dictionary,  
https://www.merriam-webster.com/dictionary/accountability. 
Accessed 24 Feb. 2021. 

 
Veja a história da rede hoteleira Hitz. Esse é um exemplo de como podemos entender a 
“responsabilização” tão necessária a todos. 
 
O Ritz-Carlton é uma das mais sofisticadas redes de hotéis de alto luxo do mundo. Seus 
funcionários são treinados com elevados padrões de excelência em atendimento. Por muitos anos 
foram autorizados a gastar até 2.000 dólares para resolver qualquer problema de um hóspede, 
sem precisar consultar o gerente. A frase que estão preparados para dizer em resposta a um 
problema ou incidente é: “Senhor(a), a partir de agora essa questão é minha responsabilidade. 
Pode ficar descansado que será resolvida.”  
 
No site oficial da rede você poder ler um dos valores: I own and immediately resolve guest 
problems”. Nos treinamentos, os funcionários aprendem a repassar temporariamente o que estão 
fazendo para se ocuparem na solução imediata do que foi descrito pelo hóspede, podendo, para 
isso, gastar até 2.000 dólares. Não se impressione ou duvide, em um contexto de excelência, 
poucas vezes haverá um problema grave para se gastar esse dinheiro. Mas, a cultura proclamada 
e praticada de accountability afeta totalmente o modo das pessoas servirem e eleva a reputação, 
a qualidade do serviço e a satisfação de todos. 

 
DISCIPULADO 1/1 

ACCOUNTABILITY / AUTONOMIA DO GOVERNO PRÓPRIO 
 
É muito bom chegar e ver tudo pronto. É uma delícia só desfrutar, sem 
precisar “arregaçar as mangas”. Porém, a vida demanda esforço. O Reino é 
tomado por esforço! Precisamos entender nossa responsabilidade de ação e 
prestação de contas. 

A palavra inglesa accountability não significa apenas fazer um relatório 
obrigatório, prestar contas, mas ter o encargo e a energia para assumir 
autorias. Todos nós podemos receber recursos do Céu e desenvolver projetos, 
realizar obras que fluem da fé nas nossas esferas de responsabilidade. 

Muita gente se torna escravo da “vitimização”, transferindo culpa o tempo 
todo, em frouxidão, comodismo, preguiça e cegueira.  
 
Um discípulo de Jesus é uma pessoa que está sendo forjada, transformada à 
imagem de Cristo. Isso implica no caráter de Jesus, que assumiu até a morte 
de cruz, cumprindo sua missão. Ele suou sangue, pediu ao Pai “passa de mim 
esse cálice...”, mas, enfrentou tudo para cumprir sua missão. 

Assim seremos nós. 
Isso é accountability. 

 



 
https://www.ritzcarlton.com/en/about/gold-standards 
 
Você e eu não trabalhamos no Ritz, mas somos filhos e ministros do Deus Altíssimo. Ele banca 
tudo que decidirmos fazer para o mais alto nível de excelência em família e no Corpo de Cristo! 
 
Experimente mudar suas atitudes em casa. Passe a dizer: “eu posso ajudar”. Mesmo que a 
responsabilidade não seja nossa, quando nos dispomos a servir, liberamos o fluir de graça que 
vem de Deus, transmitimos zelo, cuidado e amor. Provisão e prosperidade vêm. 

 
 “Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele.” 1 Coríntios 6:17 
 

 “Ora, vós sois corpo de Cristo; e, individualmente, membros desse corpo.” 1 Coríntios 
12:27 

 
Preste atenção nas perguntas desta lição. Em torno delas você vai avaliar a sua vida e fazer 
declarações de comprometimento diante dos irmãos e diante do Reino de Deus. 
 

1. O que você mais vê ao seu redor; vitimização, transferência de culpa ou accountability? 
 

2. Em quais questões pessoais e familiares você ainda vê culpados e não tem iniciativas 
próprias para abrir caminhos, resolver questões e prosperar? 

 
3. Como você busca e desenvolve recursos para ser uma pessoa de accountability?  

 
4. O quanto o discipulado e a vida de intimidade com a Palavra e com o Espírito Santo pode 

te trazer recursos, ferramenta, cultura e caráter de excelência em accountability?  
 
 
 

“E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para 
evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos 
para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, Até que todos 
cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita 
varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos 
como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de 
doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, 
seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de 
quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a 
justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si 
mesmo em amor.” Efésios 4:11-16 
 
” Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles; pois velam por vossa alma, 
como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo; 
porque isto não aproveita a vós outros.” Hebreus 13:17 
 
“E não há criatura que não seja manifesta na sua presença; pelo contrário, todas as coisas 
estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas.” 
Hebreus 4:13 
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