
Igreja Batista Cidade Universitária 1 

Liderança Cristã 

13/10/2010 IBCU –Liderança Cristã 1 

Liderança Cristã 
Igreja Batista Cidade Universitária 

 

 

Vlademir Hernandes 

13/10/2010 IBCU –Liderança Cristã 2 

AULA 1 
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Conteúdo do Curso 

1. A necessidade de 
Liderança Cristã 

2. Pré-requisitos para ser 
um líder cristão 

3. Avaliando a própria 
adequação 
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Conteúdo do Curso 

4. Desperte o Líder que há 
em você  

5. Desenvolvendo as 
Habilidades de Líder 

6. Desafios da Liderança 
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Tema 1 
A Necessidade de Liderança Cristã 
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Conceituando Liderança Cristã 

Considerações sobre a Igreja: 

• At 20:28 

• Mt 16:16-18 

• É um projeto divino 

– Única organização com a qual Deus está 
comprometido 

• Ela está no ataque contra o inferno 

• Todo ser humano tem somente 2 
destinos possíveis 
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Conceituando Liderança Cristã 

Considerações sobre a Igreja: 

• Ef 4:11-12 

• Qual a importância da igreja? 

• O que significa servir na igreja? 

• O que significa ser um líder na igreja? 
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Conceituando Liderança Cristã 

• 2 Tipos de cristãos: 

– Expectadores 

– Ajudando a edificar a igreja 

• Dentro dos que edificam, 2 grupos 

– Exercem alguma liderança 

– Não exercem nenhuma liderança 
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Conceituando Liderança Cristã 

O que é liderança? 

"Liderança é influência" Anônimo. 

“Liderança é fazer com que as coisas 
importantes sejam feitas 
eficazmente” 

"Liderança é a capacidade de 
transformar visão em realidade" 
Warren G. Bennis 
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Conceituando Liderança Cristã 

"No momento que você para de 
aprender, para de liderar" – Rick 
Warren 

“ Estou construindo pessoas ou estou 
construindo um sonho e usando as 
pessoas para realizá-lo?" John 
Maxwell 
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Conceituando Liderança Cristã 

Proposta de definição de Liderança 
Cristã: 

• “É o processo de motivar, mobilizar, 
dar recursos e dirigir as pessoas a 
buscar, de modo entusiástico e 
estratégico, a visão de Deus que um 
grupo adota em conjunto” George 
Barna 

13/10/2010 IBCU –Liderança Cristã 12 

Conceituando Liderança Cristã 
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Conceituando Liderança Cristã 

“ É o processo de servir irmãos  
viabilizando que estes contribuam 
com a edificação do corpo de Cristo 
com compromisso, relevância e 
excelência, para a glória de Deus” 
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Conceituando Liderança Cristã 
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Conceituando Liderança Cristã 

“ É o processo de servir irmãos  
viabilizando que estes contribuam 
com a edificação do corpo de Cristo 
com compromisso, relevância e 
excelência, para a glória de Deus” 
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Motivações do Líder 
Cristão 

Mt 20:20-28 

• O líder que não serve, não serve 

• Motivações reprováveis: 

– Estar em maior evidência 

– Ter mais autoridade 

– Dominar 

– Retribuição 
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Quem pode ser Líder? 

O líder nato existe? 

Que tipo de pessoa pode ser um líder? 

Quais características uma pessoa deve 
possuir para ser um líder? 
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Quem pode ser Líder? 

Considerações de Gurus: 

“Nenhuma empresa pode sobreviver se 
depender de Gênios ou Super-
homens para comandá-la. Ela deve 
ser organizada de forma que seres 
humanos comuns estejam ocupando 
sua liderança”  
    Peter Drucker 
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Quem pode ser Líder? 

Considerações de Gurus: 

“ Contrariamente ao mito que somente 
poucos afortunados podem decifrar 
os mistérios da liderança, nossa 
pesquisa tem demonstrado que 
liderança é um conjunto de práticas 
observáveis e possíveis de serem 
aprendidas e desenvolvidas.” 

  James M. Kouzes e Barry Z. Posner  
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Quem pode ser Líder? 

Considerações de Gurus: 

“É um processo que pessoas comuns 
usam quando estão desvendando o 
melhor de si e dos outros” 

“ Boa liderança é um processo 
compreensível e universal“ 

James M. Kouzes e Barry Z. Posner  
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Quem pode ser Líder? 

Considerações de Gurus: 

“ Embora haja pessoas dotadas de 
talentos naturais maiores que outras, 
a capacidade de liderar é um 
conjunto de habilidades que quase 
sempre podem ser aprendidas e 
aperfeiçoadas “ 

    John Maxwell 
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Quem pode ser Líder? 

• O líder nato já é considerado um mito 

• Todas as habilidades para exercer a 
liderança podem ser aprendidas por 
uma pessoa comum 
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Quem pode ser Líder? 

"A Verdadeira liderança não pode ser 
confundida com uma ditadura, não 
remove a liberdade do indivíduo, sua 
capacidade de escolhas, raciocínios e 
responsabilidades. O líder deve estar 
servindo e levando em consideração 
as idéias e necessidades dos seus 
liderados, e esses devem estar 
fazendo a mesma coisa”...  
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Quem pode ser Líder? 

...“ Fazendo isso eles, junto com seu 
líder, praticam a auto-moderação, 
desenvolvem o caráter, integram 
disciplina e praticam o amor e 
respeito pelas outras pessoas. Isso 
cria um certo tipo de auto-liderança 
em todos os níveis do grupo. Isto 
promove uma ambiente de auto-
liderança onde todos ganham poder e 
trabalham em prol do bem do todo 
porque é do  interesse de todos.” 
www.leadershipnow.com 
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Quem pode ser Líder? 

“ Ocupar cargos de importância não faz 
da pessoa um líder; a resolução de 
tornar-se um líder não faz da pessoa 
um líder; cursos de liderança não 
produzem líderes. O único método 
que funciona é o de a pessoa 
qualificar-se para ser um líder. “ 
J.Oswald Sanders  
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Quem pode ser Líder? 

1 Tm 3:1-2 

“ Fiel é a palavra: se alguém aspira ao 
episcopado, excelente obra almeja. É 
necessário, portanto, que o bispo seja 
...” 

• Que exigências são demandadas? 
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Quem pode ser Líder? 

• Critério de Escolha: 

–At 6:2-4 

• Recomendações  

–1Pe 5:1-3 

• Pré-requisitos: 

–1 Tm 3:1-15 

–Tt 1:5-9 
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Quem pode ser Líder? 

Considerações sobre as recomendações 
bíblicas: 

• São basicamente exigências de 
caráter 

• Nenhuma habilidade típica do 
conceito secular de liderança é 
demandada 

• Não são específicas para líderes 
– Todo filho de Deus deveria persegui-las. 
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Quem pode ser Líder? 

Desmistificando a Liderança Cristã 
(sem diminuir sua grandiosidade): 

• É genuíno almejar a liderança – não é 
presunção 
– Presunção = motivação errada 

• É possível para todo o filho de Deus 
que tenha a motivação correta. 
– 1Tm 1:12; 1Ts 2:11-12 
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Conceituando Liderança Cristã 

“ É o processo de servir irmãos  
viabilizando que estes contribuam 
com a edificação do corpo de Cristo 
com compromisso, relevância e 
excelência, para a glória de Deus” 
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AULA 2 
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Tema 2 – Pré-requisitos 
para ser um Líder 

Cristão 
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Identificando Líderes em 
Potencial 

• Que tipo de homens você escolheria 
para uma empreitada que visa 
transformar a história da 
humanidade? 

13/10/2010 IBCU –Liderança Cristã 34 

Identificando Líderes em 
Potencial 

Quem Jesus escolheu? 

• Nenhum rico empresário 

• Nenhum homem com autoridade 

• Nenhum rabino 

• Nenhum intelectual 

• Nenhuma sumidade 
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Identificando Líderes em 
Potencial 

• Quem Jesus escolheu? 

– Galileus 

– Pescadores 

– Coletor de impostos 

– Terrorista 

• 12 “medíocres” humanamente 
falando 
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Identificando Líderes em 
Potencial 

Qual era a tarefa? 

• Representantes de Cristo 

– Sua autoridade 

– Sua mensagem (Ef 3:5) 

– Seu poder 

• Fundamentos da igreja (Ef 2:20) 
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Verdades Fundamentais 

1 Co 1:26-29 

• A obra é sobrenatural 

• Somos meros instrumentos 

• Ninguém pode se gabar 

– Não depende de habilidades humanas 
(embora devam ser aperfeiçoadas) 
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Verdades Fundamentais 

Ef 4:11-12 

• Precisamos ser aperfeiçoados para o 
serviço 

• 2 níveis de aperfeiçoamento: 

– Caráter (pré-requisito) 

– Habilidades e recursos (crescem com a 
experiência) 
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Verdades Fundamentais 

• Todo líder é um pecador merecedor 
do inferno (como todos filhos de 
Deus) 

• Liderança genuína =  
instrumento falho + Mão de Deus 

• Liderança genuína =  
privilégio humano + glória divina 
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Contextos de Liderança 
Cristã 

• Mundo 

• Lar 

• Igreja 
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Assembléia 

Colegiado 

Presidente 

Pastor Executivo 

CR INT JOV PES EBA SEM ADM INF GPS MIS COM LOU 

Assuntos Ministeriais Assuntos Pastorais 

O Processo na IBCU 
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Presidente:  Fernando Leite 

Pastor Executivo: Vlademir Hernandes 

 

CR – Cuidado do Rebanno - Oswaldo Carreiro 

INT – Integração   - Wagner Fonseca 

JOV- Jovens   - Fabio Grigório 

EBA – Escola Bíblica  Adultos - Fabio Grigório 

PES – Pesca   - Marcelo Berti 

SEM – Semear    - Rose Fonseca 

 

 

 

O Processo na IBCU 
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O Processo na IBCU 

ADM – Administração  - Paulo Berti 

GPS – Grupo de Prom. Social - Paulo Beltrão 

MIS – Missões   - Lucas Tamburus 

COM – Comunicação  - Marcelo Kallaur 

MLA – Louvor   - Héber Diniz 

INF –  Infraestrutura Técnica - João Sachi (temp) 
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Oportunidades em 
Aberto 

• Assentos do Colegiado: 
–  2 

• Líderes de áreas  

• Líderes de Koinonia 

• Discipuladores 

• Professores 

• Campeões –Todos os ministérios 
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Descrição de Cargo 
IBCU 

Coordenador Voluntário 

Assento no Colegiado (se homem) 

Propósito do Cargo: 

• Supervisionar o andamento do(s)  
ministério(s) que coordena,  zelando 
pela missão, visão e valores definidos 
para o ministério e para a IBCU.  
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Descrição de Cargo 
IBCU 

Obrigações e Responsabilidades: 
• Coordenar o planejamento e execução do plano de 

ação para o alcance dos objetivos estabelecidos 
no planejamento do ministério. 

• Identificar e implementar ações corretivas 
necessárias para o alcance dos objetivos. 

• Zelar pelo cumprimento dos prazos planejados. 
• Zelar pela excelência em todas as realizações do 

ministério.  
• Desafiar e estimular a equipe. 
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Descrição de Cargo 
IBCU 

Obrigações e Responsabilidades: 
• Avaliar cada membro da equipe, de acordo com 

seu desempenho no ministério. 
• Recrutar e demitir membros da sua equipe, de 

acordo com as necessidades do ministério e 
desempenhos individuais, em conjunto com o 
Pastor Executivo. 

• Zelar pela observância das normas e políticas da 
IBCU. 

• Orar pela igreja e por seu ministério. 
• Desafiar pessoas para orar por seu ministério, e 

mantê-las abastecidas de motivos  
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Descrição de Cargo 
IBCU 

Prestação de contas 
• Responsável pela prestação de contas ao 

Pastor Executivo 
Qualificações: 
• Possuir as qualificações estabelecidas nas 

epístolas pastorais - 1 Timóteo 3:2-7; Tito 
1:5-9 e 1 Pe 5:1-3. 

• Que ame sua mulher como Cristo amou a 
Igreja, conforme Efésios 5:25 

• Reconhecimento por parte da esposa e 
filhos que é apto para atuar no cargo. 
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Descrição de Cargo 
IBCU 

Qualificações: 
• Ser um homem de oração. 
• Ser um estudioso da Palavra de Deus. 
• Facilidade para trabalhar em equipes. 
• Habilidade para liderar equipes. 
• Possuir uma postura aberta de quem é 

ensinável. 
• Espírito de servo. 
• Experiência ministerial. 
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Descrição de Cargo 
IBCU 

Qualificações: 
• Compromisso com a declaração de Fé, 

Missão, Visão e Valores da IBCU e do 
ministério. 

• Ser membro da IBCU. 
• Como voluntário, deve ter a 

disponibilidade de tempo requerida pelo 
ministério sem prejuízos para a vida 
familiar. 

• Alta disposição para o trabalho requerido 
pelo ministério.  
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AULA 3 
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A Jornada rumo à Liderança 

Pré-requisitos 

Vida de Compromisso 

 

Experiência Ministerial 

Servir como líder 
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Quem pode ser Líder? 

• Critério de Escolha: 

– At 6:2-4 

• Recomendações 

– 1Pe 5:1-3 

• Pré-requisitos: 

– 1 Tm 3:1-15 

– Tt 1:5-9 

13/10/2010 IBCU –Liderança Cristã 54 

Critério usado em At 
6:2-4 

2  Então, os doze convocaram a comunidade 
dos discípulos e disseram: Não é razoável 
que nós abandonemos a palavra de Deus 
para servir às mesas. 

3  Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete 
homens de boa reputação, cheios do 
Espírito e de sabedoria, aos quais 
encarregaremos deste serviço; 

4  e, quanto a nós, nos consagraremos à 
oração e ao ministério da palavra. 
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Recomendações 1Pe 
5:2-3 

2  pastoreai o rebanho de Deus que há entre 
vós, não por constrangimento, mas 
espontaneamente, como Deus quer; nem 
por sórdida ganância, mas de boa vontade; 

3  nem como dominadores dos que vos foram 
confiados, antes, tornando-vos modelos do 
rebanho. 
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Pré-requisitos: 

1Tm 3:1-7;  
Tt 1:5-9   -Presbíteros 

1Tm 3:8-13 -Diáconos 
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Pastores e Presbíteros 

I Timóteo 3:1 ¶ Fiel é a palavra: se 
alguém aspira ao episcopado, 
excelente obra almeja. 

2  É necessário, portanto, que o bispo 
seja irrepreensível, esposo de uma só 
mulher, temperante, sóbrio, modesto, 
hospitaleiro, apto para ensinar; 

3  não dado ao vinho, não violento, 
porém cordato, inimigo de contendas, 
não avarento; 
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Pastores e Presbíteros 

4  e que governe bem a própria casa, criando 
os filhos sob disciplina, com todo o 
respeito 

5  (pois, se alguém não sabe governar a 
própria casa, como cuidará da igreja de 
Deus?); 

6  não seja neófito, para não suceder que se 
ensoberbeça e incorra na condenação do 
diabo. 

7 Pelo contrário, é necessário que ele tenha 
bom testemunho dos de fora, a fim de não 
cair no opróbrio e no laço do diabo. 
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Pastores e Presbíteros 

Tito 1:5 ¶ Por esta causa, te deixei em 
Creta, para que pusesses em ordem as 
coisas restantes, bem como, em cada 
cidade, constituísses presbíteros, 
conforme te prescrevi: 

6 alguém que seja irrepreensível, marido de 
uma só mulher, que tenha filhos crentes 
que não são acusados de dissolução, nem 
são insubordinados. 

7  Porque é indispensável que o bispo seja 
irrepreensível como despenseiro de Deus, 
não arrogante, não irascível, não dado ao 
vinho, nem violento, nem cobiçoso de 
torpe ganância; 
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Pastores e Presbíteros 

8  antes, hospitaleiro, amigo do bem, 
sóbrio, justo, piedoso, que tenha 
domínio de si, 

9  apegado à palavra fiel, que é 
segundo a doutrina, de modo que 
tenha poder tanto para exortar pelo 
reto ensino como para convencer os 
que o contradizem 
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Diáconos 

I Timóteo 3:8 Semelhantemente, quanto a 
diáconos, é necessário que sejam 
respeitáveis, de uma só palavra, não 
inclinados a muito vinho, não cobiçosos de 
sórdida ganância, 

9  conservando o mistério da fé com a 
consciência limpa. 

10  Também sejam estes primeiramente 
experimentados; e, se se mostrarem 
irrepreensíveis, exerçam o diaconato. 
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Diáconos 

11  Da mesma sorte, quanto a mulheres, é 
necessário que sejam elas respeitáveis, 
não maldizentes, temperantes e fiéis em 
tudo. 

12  O diácono seja marido de uma só mulher 
e governe bem seus filhos e a própria casa. 

13  Pois os que desempenharem bem o 
diaconato alcançam para si mesmos justa 
preeminência e muita intrepidez na fé em 
Cristo Jesus. 
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O LAR DO LÍDER 
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Esposo de 1 só mulher  

1Tm 3:1-7 – Presbíteros       Tt 1:5-9 – Presbiteros       1Tm 3:8-13- Diáconos 

13/10/2010 IBCU –Liderança Cristã 65 

Modelo Bíblico de Lar 

Efésios 5:24 Como, porém, a igreja está 
sujeita a Cristo, assim também as 
mulheres sejam em tudo submissas ao 
seu marido. 

Efésios 5:25  Maridos, amai vossa mulher, 
como também Cristo amou a igreja e a si 
mesmo se entregou por ela, 
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A Mulher Virtuosa 
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O Marido Virtuoso 
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Governe bem a própria casa - filhos 
sob disciplina, com respeito 

• Governe 
– Presida, lidere 

• 1Tm 3:5  (pois, se 
alguém não sabe 
governar a própria casa, 
como cuidará da igreja 
de Deus?); 

1Tm 3:1-7 – Presbíteros       Tt 1:5-9 – Presbiteros       1Tm 3:8-13- Diáconos 
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Tenha Filhos Crentes - não acusados 
de dissolução – não insubordinados 

• Com fé, crentes 
• Dissolução 

– libertinagem, corrupção 

• Insubordinados 
– Sem regras, rebeldes 

1Tm 3:1-7 – Presbíteros       Tt 1:5-9 – Presbiteros       1Tm 3:8-13- Diáconos 
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Tipos de Pais 
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Tenha Filhos Crentes - não acusados 
de dissolução – não insubordinados 
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Hospitaleiro  

• generoso com visitantes, 
que recebe bem outras 
pessoas  

 

1Tm 3:1-7 – Presbíteros       Tt 1:5-9 – Presbiteros       1Tm 3:8-13- Diáconos 
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AULA 4 
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O COMPORTAMENTO DO 
LÍDER 
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Irrepreensível 

• Não susceptível a censuras, 
inatacável 

1Tm 3:1-7 – Presbíteros       Tt 1:5-9 – Presbiteros       1Tm 3:8-13- Diáconos 
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Irrepreensível 

• Não pode ser acusado 

1Tm 3:1-7 – Presbíteros       Tt 1:5-9 – Presbiteros       1Tm 3:8-13- Diáconos 
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Primeiramente experimentados 

• Testado, examinado, provado 

1Tm 3:1-7 – Presbíteros       Tt 1:5-9 – Presbiteros       1Tm 3:8-13- Diáconos 
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Bom testemunho dos de fora 

• não cair no opróbrio e laço do diabo. 
– Opróbrio-desonra, descrédito 

• Laço - armadilha 
• Vida íntegra dentro e fora da igreja... 

1Tm 3:1-7 – Presbíteros       Tt 1:5-9 – Presbiteros       1Tm 3:8-13- Diáconos 
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Justo 

• reto, correto, inculpáveis  

1Tm 3:1-7 – Presbíteros       Tt 1:5-9 – Presbiteros       1Tm 3:8-13- Diáconos 
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Piedoso 

• que observa toda obrigação moral da 
fé  

1Tm 3:1-7 – Presbíteros       Tt 1:5-9 – Presbiteros       1Tm 3:8-13- Diáconos 
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Amigo do bem 

• que ama coisas boas 

1Tm 3:1-7 – Presbíteros       Tt 1:5-9 – Presbiteros       1Tm 3:8-13- Diáconos 
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Fiéis em tudo 

• confiáveis, fiéis 

1Tm 3:1-7 – Presbíteros       Tt 1:5-9 – Presbiteros       1Tm 3:8-13- Diáconos 
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Respeitáveis 

• honráveis, reverenciáveis 

1Tm 3:1-7 – Presbíteros       Tt 1:5-9 – Presbiteros       1Tm 3:8-13- Diáconos 
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HUMILDADE 
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Não neófito 

• novo na fé, recém 
convertido 

1Tm 3:1-7 – Presbíteros       Tt 1:5-9 – Presbiteros       1Tm 3:8-13- Diáconos 
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Modesto  

• bom comportamento, 
não arrogante,  
não orgulhoso  

 

1Tm 3:1-7 – Presbíteros       Tt 1:5-9 – Presbiteros       1Tm 3:8-13- Diáconos 
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Não arrogante 

• auto valoriza, auto-satisfaz 

1Tm 3:1-7 – Presbíteros       Tt 1:5-9 – Presbiteros       1Tm 3:8-13- Diáconos 
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Comunicação Santa 
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Uma só palavra 

• sem “duas 
palavras”  

1Tm 3:1-7 – Presbíteros       Tt 1:5-9 – Presbiteros       1Tm 3:8-13- Diáconos 
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Não Maldizente 

• falso acusador 

1Tm 3:1-7 – Presbíteros       Tt 1:5-9 – Presbiteros       1Tm 3:8-13- Diáconos 
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Autocontrole 
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Domínio de Si 

• forte, robusto, poder sobre si 

1Tm 3:1-7 – Presbíteros       Tt 1:5-9 – Presbiteros       1Tm 3:8-13- Diáconos 
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Sóbrio  

• sensato, pleno de 
sanidade, com 
controle sobre os 
impulsos 

 

1Tm 3:1-7 – Presbíteros       Tt 1:5-9 – Presbiteros       1Tm 3:8-13- Diáconos 
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Temperante 

• vigilante, moderado 

1Tm 3:1-7 – Presbíteros       Tt 1:5-9 – Presbiteros       1Tm 3:8-13- Diáconos 
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Não Violento 

• pronto para agredir, briguento 

1Tm 3:1-7 – Presbíteros       Tt 1:5-9 – Presbiteros       1Tm 3:8-13- Diáconos 
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Não Violento 
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Inimigo de contendas 

• abstém de lutas 

1Tm 3:1-7 – Presbíteros       Tt 1:5-9 – Presbiteros       1Tm 3:8-13- Diáconos 
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Cordato 

• conveniente, cordial 
gentil (oposto de 
violento) 

1Tm 3:1-7 – Presbíteros       Tt 1:5-9 – Presbiteros       1Tm 3:8-13- Diáconos 
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Cordato 
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Não dado ao vinho 

• bêbado 

1Tm 3:1-7 – Presbíteros       Tt 1:5-9 – Presbiteros       1Tm 3:8-13- Diáconos 
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Desapego Material 
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Não avarento 

• não ama o dinheiro  

1Tm 3:1-7 – Presbíteros       Tt 1:5-9 – Presbiteros       1Tm 3:8-13- Diáconos 
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Não cobiçoso de torpe 
ganância 

• ávido por lucro sujo 

1Tm 3:1-7 – Presbíteros       Tt 1:5-9 – Presbiteros       1Tm 3:8-13- Diáconos 
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conservando o mistério da fé com a 
consciência limpa 

Conseqüência do desapego material: 
• Reter consigo as verdades reveladas, 

sem hipocrisia  

1Tm 3:1-7 – Presbíteros       Tt 1:5-9 – Presbiteros       1Tm 3:8-13- Diáconos 
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POSTURA COM A PALAVRA 
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Apegado à palavra Fiel 

• retém firmemente; fiel a; dedica-se a; 
apega-se a; interessa-se por; atento 
a. 

1Tm 3:1-7 – Presbíteros       Tt 1:5-9 – Presbiteros       1Tm 3:8-13- Diáconos 
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Apegado à palavra Fiel 
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Apto para Ensinar  

• Didático, hábil no ensino  

1Tm 3:1-7 – Presbíteros       Tt 1:5-9 – Presbiteros       1Tm 3:8-13- Diáconos 
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Poder para exortar no reto 
ensino 

(consequência do apego à palavra) 
• poder sobre alguma coisa. 
• Exortar 

– chamar ao lado, admoestar 

• Reto 
– saudável 

• Ensino 
– doutrina 

1Tm 3:1-7 – Presbíteros       Tt 1:5-9 – Presbiteros       1Tm 3:8-13- Diáconos 
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e convencer os que 
contradizem 

• Convencer 

– retrucar, reprovar 

• Contradizem  

– falam contra, negam 

1Tm 3:1-7 – Presbíteros       Tt 1:5-9 – Presbiteros       1Tm 3:8-13- Diáconos 
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AULA 5 
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Tema 3 – Avaliando a 
Própria adequação 
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Postura 

Sl 139:23  Sonda-me, ó Deus, e 
conhece o meu coração (mente) , 
prova-me e conhece os meus 
pensamentos; 

24  vê se há em mim algum caminho 
mau e guia-me pelo caminho eterno. 
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Postura 

Sl 26:2  Examina-me, SENHOR, e 
prova-me; sonda-me o coração 
(mente) e os pensamentos (Rins-
emoções, afeições). 

3  Pois a tua benignidade (misericórdia, 
bondade, etc), tenho-a perante os 
olhos(não as perco de vista) e tenho 
andado na tua verdade. 

Áreas da Vida 

Avaliação 1 
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Avaliando a Própria Adequação 

• Áreas de avaliação 
– Relacionamento com Deus 
– Desenvolvimento Pessoal 

• Mundo interior 

• Mundo exterior 

– Lar 
• Cônjuge 
• Pai / Mãe  /  Filhos 

• Administração 

– Parte do Corpo de Cristo 
– Parte da Grande Comissão 
– Profissional / Negócios 
– Lazer / Hobbies 
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Relacionamento com 
Deus 

• Como está sua comunhão com Deus? 

0 1 2 -1 -2 

Íntima 

Diária 

Prazerosa 

Vital 

Não vejo a hora! 

Estudo a bíblia 

Oro sistematicamente 

Adoro regularmente 

Fria 

Rara ou Inexistente 

Um fardo 

Não é importante 

Só por obrigação 

Raramente leio 

Raramente oro 

Não adoro 

 

apto para ensinar não avarento não seja neófito piedoso 
apegado à palavra fiel poder tanto para exortar pelo reto ensino... 
conservando o mistério da fé com a consciência limpa 
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Relacionamento com 
Deus 

• Como está sua fidelidade nas 
contribuições? 

0 1 2 -1 -2 

Contribuo regularmente 

Contribuo generosamente 

Contribuo alegremente 

Contribuo sacrificialmente 

É um privilégio 

O melhor para Deus 

Contribuo pouco ou nada 

Contribuição de avareza 

Lamento o desperdício 

Só quando (e se) sobra 

É um fardo 

O resto para Deus 
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Desenvolvimento Pessoal 
Mundo Interior 

• Como está o Coração? 

0 1 2 -1 -2 

Santificação progressiva 

Busco transformação 

Frutos do espírito 

Luto com o velho homem 

Pecados eventuais 

Confesso regularmente 

 

Depravação progressiva 

Conformado com o mundo 

Obras da carne 

Nutro o velho homem 

Vivo pecando 

Pecados não confessados 

irrepreensível modesto não arrogante não irascível 
nem cobiçoso de torpe ganância 

 amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, 
conservando o mistério da fé com a consciência limpa 

temperantes 
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Desenvolvimento Pessoal  
Mundo Exterior 

• Como se porta nos círculos de 
relacionamento? 

0 1 2 -1 -2 

Bom testemunho 

Cordial 

Delicadeza 

Humilde 

Outrocentrismo 

 

Mau testemunho 

Indiferente 

Aspereza 

Arrogante 

Egocentrismo 

irrepreensível modesto não arrogante não irascível 
nem cobiçoso de torpe ganância 

 amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, 
conservando o mistério da fé com a consciência limpa 

temperantes 

tenha bom testemunho dos de fora 
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Lar - Cônjuge 

• Como está o Relacionamento Conjugal? 

0 1 2 -1 -2 

Íntimo 

Harmonia 

Prazeroso 

Fortifica-se Diariamente 

Amor 

Primeiro o outro 

Oro sistematicamente 

Passamos tempo juntos 

Harmonia real 

Frio / superficial 

Conflitos 

Um fardo 

Prestes a acabar 

Ódio/indiferença 

Primeiro Eu 

Nada ou pouco oro 

Não passamos tempo juntos 

Vida de aparências 
esposo de uma só mulher não violento, porém cordato, inimigo de contendas 
não irascível tenha domínio de si 
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Lar - Pai / Mãe / Filhos 

• Como está o relacionamento 
pais/filhos? 

0 1 2 -1 -2 

Íntimo 

Harmonia 

Presença, tempo junto 

Confiança 

Amor 

Respeito 

Ministro a meus filhos 

Oro por meus filhos / pais 

Frio / superficial 

Conflitos 

Ausência 

Desconfiança 

Ódio 

Desrespeito 

Deixo a igreja ministrar 

Nada ou pouco oro 

governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito 
que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são 

insubordinados não irascível nem violento 
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Lar - Administração 

• Como tem administrado seu Lar? 

0 1 2 -1 -2 

Finanças sob controle 

Poupo sistematicamente 

Gastos equilibrados 

Ajudo nas tarefas da casa 

Problemas financeiros 

Nunca sobra nada 

Consumismo 

Meu cônjuge que se vire 

sóbrio hospitaleiro governe bem seus filhos e a própria casa 

nem cobiçoso de torpe ganância 
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Parte de Corpo de Cristo 

• Como tem ajudado a edificar a 
igreja de Cristo? 

0 1 2 -1 -2 

Ativo 

Sistemático 

compromisso 

ministério conforme dom 

Espírito de colaboração 

Dedico tempo nobre 

Considero privilégio 

Expectador 

Esporádico 

apatia 

não sei meu dom 

Espírito critico 

Não tenho tempo 

Desperdício de tempo 

 

poder tanto para exortar pelo reto ensino como para convencer os que o  

contradizem pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará 

da igreja de Deus? não arrogante, não irascível 

primeiramente experimentados se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. 
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Parte da Grande 
Comissão 

• Como está quanto à  responsabilidade 
de evangelizar? 

0 1 2 -1 -2 

Cavo oportunidades 

Amor ao perdido 

Preparado para responder... 

Faço regularmente 

Desperdiço oportunidades 

Indiferença 

Despreparado 

Não estou envolvido 

 

tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo 
conservando o mistério da fé com a consciência limpa 
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Profissional / Negócios 

• Como está minha vida profissional? 

 

0 1 2 -1 -2 

Profissional de destaque 

qualificado 

Equilíbrio de tempo 

Dedicado 

Ética inegociável 

Bom testemunho 

Vocação (chamado) 

  

Profissional medíocre 

desqualificado 

Desequilíbrio de tempo 

Preguiçoso 

Ética questionável 

Mau testemunho 

Só um ganha pão 

fiéis em tudo não cobiçosos de sórdida ganância justo 

tenha domínio de si bom testemunho dos de fora 
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Lazer 

• Como estão minhas atividades de 
Lazer? 

0 1 2 -1 -2 

Não paro para me divertir 

Violo meus limites 

Olhos pecaminosos 

Acima das minhas posses 

 

Descanso restaurador 

Moderação 

Olhos comprometidos 

Conforme minhas posses 

irrepreensível sóbrio não dado ao vinho piedoso 
que tenha domínio de si respeitáveis bom testemunho dos de fora 

não violento, porém cordato, inimigo de contendas 

SWOT ou FFOA 

Avaliação 2 
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Análise SWOT 

Fatores Internos 

Fatores Externos 

Forças Fraquezas 

Oportunidades Ameaças 
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Relacionamento com 
Deus 

Fatores Internos 

Fatores Externos 

Forças Fraquezas 

Oportunidades Ameaças 
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Mundo Interior 

Fatores Internos 

Fatores Externos 

Forças Fraquezas 

Oportunidades Ameaças 
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Mundo Exterior 

Fatores Internos 

Fatores Externos 

Forças Fraquezas 

Oportunidades Ameaças 
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Cônjuge 

Fatores Internos 

Fatores Externos 

Forças Fraquezas 

Oportunidades Ameaças 
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Pais / Mães / Filhos 

Fatores Internos 

Fatores Externos 

Forças Fraquezas 

Oportunidades Ameaças 
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Administração do Lar 

Fatores Internos 

Fatores Externos 

Forças Fraquezas 

Oportunidades Ameaças 
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Parte do Corpo de Cristo 

Fatores Internos 

Fatores Externos 

Forças Fraquezas 

Oportunidades Ameaças 
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Parte da Grande 
Comissão 

Fatores Internos 

Fatores Externos 

Forças Fraquezas 

Oportunidades Ameaças 
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Profissional / Negócios 

Fatores Internos 

Fatores Externos 

Forças Fraquezas 

Oportunidades Ameaças 
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Lazer 

Fatores Internos 

Fatores Externos 

Forças Fraquezas 

Oportunidades Ameaças 

Quadrantes de Maturidade 

Avaliação 3 
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Quadrantes de Maturidade 

Grupo 2 

G
ru

p
o

 1
 

10 20 30 40 50 60 

10 

20 

30 

40 

50 

60 
Negligente  

Inerte    ( ) 

Negligente  

Incomodado( ) 

Negligente  

Acomodado ( ) 

Novato  

Aprendiz  ( ) 

Diligente  

Imaturo  ( ) 

Diligente( )  

Indisciplinado 

Diligente  

Maduro ( ) 

Quadrantes de Maturidade 

Grupo 2 

G
ru

p
o

 1
 

10 20 30 40 50 60 

10 

20 

30 

40 

50 

60 
Negligente  

Inerte    ( ) 

Negligente  

Incomodado( ) 

Negligente  

Acomodado ( ) 

Novato  

Aprendiz  ( ) 

Diligente  

Imaturo  ( ) 

Diligente( )  

Indisciplinado 

Diligente  

Maduro ( ) OMISSÃO? 

INDIFERENÇA? 

ARROGÂNCIA? 
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Fortificar-se na GRAÇA 

• "2Tm 2:1  Tu, pois, filho meu, 
fortifica-te na graça que está em 
Cristo Jesus." 

• 2Co 12:9  Então, ele me disse: A 
minha graça te basta, porque o poder 
se aperfeiçoa na fraqueza. De boa 
vontade, pois, mais me gloriarei nas 
fraquezas, para que sobre mim 
repouse o poder de Cristo. 



Igreja Batista Cidade Universitária 25 

Liderança Cristã 

13/10/2010 IBCU –Liderança Cristã 145 

AULA 6 
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Tema 4 – Desperte o Líder 

que há em Você 
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Contextos de Liderança 

• Família 

• Ministério 
– Koinonia 

– Mestre 

– Campeão 

– Coordenador 

– Ancião 

– Pastor 

– Missionário 
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Aspirar e almejar... 

1Tm 3:1  Fiel é a palavra: se 

alguém aspira ao 

episcopado, excelente obra 

almeja. 

Episcopado–Supervisão, ofício, encargo,  

                    superintendência, visitação 

Vem de verbo: inspecionar, selecionar 
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Aspirar e almejar... 

1Tm 3:1  Fiel é a palavra: se 

alguém aspira ao 

episcopado, excelente obra 

almeja. 

Aspira – esticar a si mesmo para  

                   alcançar ou obter algo,  
Almeja– desejo, vontade  
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Expandindo a Definição 

• se alguém aspira ao episcopado, 
excelente obra almeja => 

• Se alguém deseja elevar a si 
próprio para ser um oficial na 
igreja deseja um trabalho 
excelente 

 



Igreja Batista Cidade Universitária 26 

Liderança Cristã 

13/10/2010 IBCU –Liderança Cristã 151 

A Escalada de um Líder 
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Desperte o Líder que há 
em Você! 

Pré-requisitos 

Vida de Compromisso 

Experiência Ministerial 

Servir como líder 
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Passando pela “Porteira”  

Pré-requisitos 
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Alcançando o Pré-requisito 

   Ef 4:20  Mas não foi assim que 
aprendestes a Cristo, 21  se é que, de 
fato, o tendes ouvido e nele fostes 
instruídos, segundo é a verdade em 
Jesus, 22  no sentido de que, quanto ao 
trato passado, vos despojeis do velho 
homem, que se corrompe segundo as 
concupiscências do engano, 23  e vos 
renoveis no espírito do vosso 
entendimento, 24  e vos revistais do 
novo homem, criado segundo Deus, em 
justiça e retidão procedentes da 
verdade.  
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O Contexto 

Ef 4:17 Isto, portanto, digo e no Senhor 
testifico que não mais andeis como 
também andam os gentios, na vaidade 
dos seus próprios pensamentos, 18  
obscurecidos de entendimento, alheios 
à vida de Deus por causa da ignorância 
em que vivem, pela dureza do seu 
coração, 19  os quais, tendo-se tornado 
insensíveis, se entregaram à dissolução 
para, com avidez, cometerem toda sorte 
de impureza. 
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Sem Instrução não há 
Transformação 

20  Mas não foi assim que 

aprendestes a Cristo, 

21 se é que, de fato, o tendes 

ouvido e nele fostes 

instruídos, segundo é a 

verdade em Jesus 

22  no sentido de que... 
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3 passos para cruzar a 
“porteira” da qualificação 

• Despojar 

 

• Renovar 

 

• Revestir 
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Despojar do Velho Homem 

Se livrar, eliminar,  

deixar de lado,  

expulsar... 
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Despojar do Velho Homem 

• (ação do sujeito em si mesmo ou em 
seu benefício) 

– "Vos despojar a vós mesmos"  

• Instrução de Cristo: 

– Sujeira 

– Padrão 
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Despojar do Velho Homem 

Sl 119:10  De todo o coração te 
busquei; não me deixes fugir aos 
teus mandamentos. 

11 Guardo no coração as tuas 
palavras, para não pecar contra 
ti. 
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Renovar o espírito do 
Entendimento 
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Renovar o espírito do 
Entendimento 

• Renovar (Voz: passiva)  

– "Serdes Renovados por...“ 

• Rm 12:2  E não vos conformeis com 
este século, mas transformai-vos pela 
renovação da vossa mente, para que 
experimenteis qual seja a boa, 
agradável e perfeita vontade de 
Deus. 
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Renovar o espírito do 
Entendimento 

• Reflexão na parte que nos cabe: 
– Com que freqüência leio minha bíblia?  

– Tenho estudado a palavra de Deus? 

– Tenho meditado na palavra de Deus? 

– Tenho memorizado a palavra de Deus? 

– Tenho orado por sabedoria? 

– Se não tenho feito o básico, como minha 
mente pode renovada por Deus e meu 
coração transformado? 
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O Poder é de Deus! 
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Revestir do Novo 
Homem 
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Revestir do Novo 
Homem 

• (ação do sujeito em si mesmo ou em 
seu benefício) 

– “Vos revestir a vós mesmos" 
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Revestir do Novo 
Homem 

Tg 1:21  Portanto, despojando-vos 
(mesma tempo e voz) de toda impureza e 
acúmulo de maldade, acolhei 
(imperativo), com mansidão, a palavra 
em vós implantada, a qual é poderosa 
para salvar a vossa alma. 

22  Tornai-vos(imperativo), pois, 
praticantes da palavra e não somente 
ouvintes, enganando-vos a vós 
mesmos. 
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Portanto... 

• No Despojar - A ação é nossa – 
com a ajuda de Deus. 

• No Renovar - A ação é de Deus 
- Nós participamos (lendo, 
aprendendo, orando, etc.) e 
podemos atrapalhar! 

• No Revestir - A ação é nossa – 
com a ajuda de Deus. 
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Portanto... 

  Fp 2:13  porque Deus é 
quem efetua em vós tanto 
o querer como o realizar, 
segundo a sua boa 
vontade. 
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Que o nosso caminhar seja 
assim: 

Sl 26:2  Examina-me, SENHOR, e 
prova-me; sonda-me o coração 
(mente) e os pensamentos (rins-
emoções, afeições). 

3  Pois a tua benignidade 
(misericórdia, bondade, etc), tenho-a 
perante os olhos (não as perco de 
vista) e tenho andado na tua 
verdade. 
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Primeiro Patamar  

Vida de Compromisso 
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Desperte o Líder que há 
em Você! 

Pré-requisitos 

Vida de Compromisso 

Experiência Ministerial 

Servir como líder 
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Meta Delegada 

• Ter trazido para a equipe mais 6 
pessoas comprometidas com: 
– Devoção Pessoal 

– Serviço no ministério 

– Vida no corpo (partic. de koininias, 
relacion. cristãos, etc.) 

– Aprendizado (cultos, escola bíblica, etc.)  

– Contribuição financeira 
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Desperte o Líder que há 
em Você! 

Pré-requisitos 

Vida de Compromisso 

Experiência Ministerial 

Servir como líder 
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Segundo Patamar  

Experiência Ministerial 

13/10/2010 IBCU –Liderança Cristã 182 

Desperte o Líder que há 
em Você! 

Pré-requisitos 

Vida de Compromisso 

Experiência Ministerial 

Servir como líder 
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Atingindo o 2º Patamar 

Qual é o seu serviço na igreja? 

Ef 4:11  E ele mesmo concedeu uns 
para apóstolos, outros para profetas, 
outros para evangelistas e outros 
para pastores e mestres, 

12  com vistas ao aperfeiçoamento dos 
santos para o desempenho do seu 
serviço, para a edificação do corpo 
de Cristo, 
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Já Arranjou Trabalho? 

Ef 4:16  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. 
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Processo Proposto na 
IBCU 

• Dom Espiritual 

 

 

• Afinidade Ministerial 

 

 

• Estilo Pessoal 
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Descoberta do Dom 

• Em 1 Co 12, aparece o termo grego 
pneumatikos (1), no versículo um, que significa 
literalmente, coisas espirituais. Paulo descreve 
aqui, manifestações (7) na esfera do Espírito. 

• Em Ef 4 8-12, a palavra grega usada para dom 
é domata; no singular, doma, referindo-se a 
“dádivas celestiais” (8) que possibilitam o 
exercício de funções (11) específicas na Igreja 
(a ênfase está nas funções). 

• Em Rm 12.6-8, Paulo descreve os sete dons, 
charismata, concedidos à Igreja de acordo com 
a graça, charis, de Deus. Essa passagem 
menciona 7 ou 5 dons espirituais (dependendo 
da interpretação). 
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Descoberta do Dom 

 Rm 12:4  Porque assim como num só corpo 
temos muitos membros, mas nem todos os 
membros têm a mesma função, 5  assim 
também nós, conquanto muitos, somos um só 
corpo em Cristo e membros uns dos outros, 6  
tendo, porém, diferentes dons segundo a 
graça que nos foi dada: se profecia, seja 
segundo a proporção da fé; 7  se 
ministério(serviço), dediquemo-nos ao 
ministério; ou o que ensina esmere-se no 
fazê-lo; 8  ou o que exorta (encoraja) faça-o 
com dedicação; o que contribui, com 
liberalidade; o que preside (lidera), com 
diligência; quem exerce misericórdia, com 
alegria. 
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O que você faz muito 
bem? 

• Esse é provavelmente o seu dom 

• Uma boa forma de descobrir é 
tentando 

 

13/10/2010 IBCU –Liderança Cristã 189 

Entendendo seu Estilo 
Pessoal 

• Estruturado (planejado) 

• Não Estruturado (espontâneo) 

• Orientado a Tarefas 

• Orientado a Pessoas 
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Tem alguma afinidade 
ministerial? 

• Ex.: 
– Crianças 

– Pessoas carentes 

– TI 

– Música 

– Teatro 

– Artes 

– .... 
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AULA 7 
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Terceiro Patamar  

Servindo como Líder 
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Tema 5 – 
Desenvolvendo 

Habilidades de Líder 
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Desenvolvendo 
Habilidades de Líder 

• Primeira parte – ênfase em “o que 
desenvolver” 

• Segunda parte – uma proposta de “como 
desenvolver” 

• Ninguém é carente de todas elas 

• Todos são carentes de algumas delas 

• Todas podem ser desenvolvidas 
– O grau de dificuldade é pessoal 

– O “Como” desenvolver é pessoal 
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O Que desenvolver? 
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O Hábito da Oração 
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O Hábito da Oração 

Estamos numa Batalha Espiritual: 

Mt 16:15  Mas vós, continuou ele, quem 
dizeis que eu sou? 16  Respondendo Simão 
Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do 
Deus vivo. 17  Então, Jesus lhe afirmou: 
Bem-aventurado és, Simão Barjonas, 
porque não foi carne e sangue que to 
revelaram, mas meu Pai, que está nos 
céus. 18  Também eu te digo que tu és 
Pedro, e sobre esta pedra edificarei a 
minha igreja, e as portas do inferno não 
prevalecerão contra ela. 
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O Hábito da Oração 

Estamos numa Batalha Espiritual: 

Ef 6:12  porque a nossa luta não é contra o 
sangue e a carne, e sim contra os 
principados e potestades, contra os 
dominadores deste mundo tenebroso, 
contra as forças espirituais do mal, nas 
regiões celestes.... 

18  com toda oração e súplica, orando em 
todo tempo no Espírito e para isto vigiando 
com toda perseverança e súplica por todos 
os santos 
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O Hábito da Oração 

Rm 1:9  Porque Deus, a quem sirvo em 
meu espírito, no evangelho de seu 
Filho, é minha testemunha de como 
incessantemente faço menção de vós 
em todas as minhas orações... 

Filipenses 1:4  fazendo sempre, com 
alegria, súplicas por todos vós, em 
todas as minhas orações, 
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O Hábito da Oração 

2 Timóteo 1:3  Dou graças a Deus, a 
quem, desde os meus antepassados, 
sirvo com consciência pura, porque, 
sem cessar, me lembro de ti nas minhas 
orações, noite e dia. 

1 Ts 1:2  Damos, sempre, graças a Deus 
por todos vós, mencionando-vos em 
nossas orações e, sem cessar, 

Filemon 1:4  Dou graças ao meu Deus, 
lembrando-me, sempre, de ti nas 
minhas orações, 
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O Hábito da Oração 

Desafiar outros a orar: 

2 Coríntios 1:11  ajudando-nos também 
vós, com as vossas orações a nosso 
favor, para que, por muitos, sejam 
dadas graças a nosso respeito, pelo 
benefício que nos foi concedido por 
meio de muitos. 

1 Ts 5:25  Irmãos, orai por nós. 

Hebreus 13:18  Orai por nós, pois estamos 
persuadidos de termos boa consciência, 
desejando em todas as coisas viver 
condignamente. 
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Dependência do Senhor 
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Dependência do Senhor 

• Habilidades e experiências adquiridas 
podem destilar o veneno da auto-
suficiência 

• As realizações podem nos induzir  a 
agir como se Deus fosse dispensável.  

• Pedir socorro na dificuldade é fácil  

– E quando tudo está indo bem? 
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Dependência do Senhor 

2co 12:7  E, para que não me ensoberbecesse com a 
grandeza das revelações, foi-me posto um espinho 
na carne, mensageiro de Satanás, para me 
esbofetear, a fim de que não me exalte. 

8  Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o 
afastasse de mim. 

9  Então, ele me disse: A minha graça te basta, 
porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa 
vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, 
para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 

10  Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, 
nas necessidades, nas perseguições, nas 
angústias, por amor de Cristo. Porque, quando sou 
fraco, então, é que sou forte. 
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Dependência do Senhor 

1Co 2:2  Porque decidi nada saber entre vós, 
senão a Jesus Cristo e este crucificado. 

3  E foi em fraqueza, temor e grande tremor 
que eu estive entre vós. 

4  A minha palavra e a minha pregação não 
consistiram em linguagem persuasiva de 
sabedoria(técnicas de oratória), mas em 
demonstração do Espírito e de poder, 

5  para que a vossa fé não se apoiasse em 
sabedoria humana, e sim no poder de 
Deus. 
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Dependência do Senhor 

Sl 44:6  Não confio no meu arco, e não 
é a minha espada que me salva. 

Sl 143:8  Faze-me ouvir, pela manhã, 
da tua graça, pois em ti confio; 
mostra-me o caminho por onde devo 
andar, porque a ti elevo a minha 
alma. 
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Manejar bem a Palavra 
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Manejar bem a Palavra 

2Tm 2:15  Procura apresentar-te a 
Deus aprovado, como obreiro que não 
tem de que se envergonhar, que 
maneja bem a palavra da verdade. 

 

13/10/2010 IBCU –Liderança Cristã 215 

Manejar bem a Palavra 

2Tm 3:16  Toda a Escritura é inspirada 
por Deus e útil para o ensino, para a 
repreensão, para a correção, para a 
educação na justiça, 

17  a fim de que o homem de Deus seja 
perfeito e perfeitamente habilitado 
para toda boa obra. 
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Administrar as 
Prioridades 
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Administrar as 
Prioridades 

Importância: 

1. Senhor 

2. Cônjuge  

3. Filhos 

4. Ministério 

5. Trabalho (ganha pão e contexto de 
ministério) 

6. Lazer / Descanso 
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Administrar as 
Prioridades 

Pouco Muito 

Muito 

Pouco 

Importante 

U
rg

e
n

te
 

Segundo 

Último Terceiro 

Primeiro 
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Administrar as 
Prioridades 

Dedicação de Tempo: 

1. Trabalho 

__  Lazer / Descanso 

__  Cônjuge  

__  Filhos 

__  Ministério 

__  Senhor 
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Bom uso do Tempo 
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Maximizar o 
aproveitamento do tempo 

Ef 5:15  Portanto, vede prudentemente 
como andais, não como néscios, e sim 
como sábios, 

16  remindo o tempo, porque os dias 
são maus. 

17  Por esta razão, não vos torneis 
insensatos, mas procurai 
compreender qual a vontade do 
Senhor. 
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Maximizar o 
aproveitamento do tempo 

• “Dragas” de desperdício de Tempo: 

– Jornadas exageradas de trabalho 

– Televisão 

– Internet 

–Deslocamentos  

–Ócio 

– ... 
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Maximizar o 
aproveitamento do tempo 

Inimigos da boa utilização do Tempo: 
• Desorganização 
• Falta de planejamento 
• Falta de disciplina 
• Falta de hábitos / rotinas 
• Procrastinação 
• Preguiça 
• Inércia 
• ...? 
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Experiência Ministerial 
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Experiência Ministerial 

1 Timóteo 3:10  Também sejam estes 
primeiramente experimentados; e, se 
se mostrarem irrepreensíveis, 
exerçam o diaconato. 

• Encontre-se no ministério 

• Exercite seu dom 

• Não haverá liderança sem uma 
história consistente de serviços 
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Disciplina 
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Disciplina 

Dn 6:10  Daniel, pois, quando soube 
que a escritura estava assinada, 
entrou em sua casa e, em cima, no 
seu quarto, onde havia janelas 
abertas do lado de Jerusalém, três 
vezes por dia, se punha de joelhos, e 
orava, e dava graças, diante do seu 
Deus, como costumava fazer. 
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Disciplina 

• Superar as barreiras da motivação,  
disposição e vontade para fazer o que 
está determinado. 

• A dificuldade varia muito de pessoa 
para pessoa 

• Melhores motivadores: 

– O que deseja, o que ama, o que tem a 
perder 
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Organização 
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Organização 

• Vida bagunçada e boa liderança não 
combinam 

• Mandatório administrar: 
– Compromissos (pontualidade) 
– Objetivos 
– Planos de ação 
– Prazos 
– Informações 
– Estratégias 
– Pessoas 

• Nem todo bom gerente é um bom líder, mas 
um bom líder é um bom gerente (ou é muito 
bem assessorado...) 
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Organização 

TT 1:4  a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé 
comum, graça e paz, da parte de Deus Pai 
e de Cristo Jesus, nosso Salvador. 

5 ¶  Por esta causa, te deixei em Creta, para 
que pusesses em ordem as coisas 
restantes, bem como, em cada cidade, 
constituísses presbíteros, conforme te 
prescrevi: 

 

13/10/2010 IBCU –Liderança Cristã 232 

Alta Disposição 
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Alta Disposição 

Pv 6:6  Vai ter com a formiga, ó 
preguiçoso, considera os seus 
caminhos e sê sábio. 

Pv 15:19  O caminho do preguiçoso é 
como que cercado de espinhos, mas a 
vereda dos retos é plana. 
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Alta Disposição 
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Comunicação 
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Comunicação 

• Técnica: 

–Comunicar a visão com 
entusiasmo 

–Falar em público 

–Clareza 

–Objetividade 

–Argumentação 
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Comunicação 

Provérbios 12:18  Alguém há cuja 
tagarelice é como pontas de espada, 
mas a língua dos sábios é medicina. 
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Comunicação 

Pv 16:21  O sábio de coração é 
chamado prudente, e a doçura no 
falar aumenta o saber. 

Provérbios 27:9  Como o óleo e o 
perfume alegram o coração, assim, o 
amigo encontra doçura no conselho 
cordial. 
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Comunicação 

Gl 6:1  Irmãos, se alguém for 
surpreendido nalguma falta, vós, que 
sois espirituais, corrigi-o com espírito 
de brandura; e guarda-te para que 
não sejas também tentado. 
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Comunicação 

Tiago 1:26  Se alguém entre vós cuida 
ser religioso e não refreia a sua 
língua, antes, engana o seu coração, 
a religião desse é vã. 
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Comunicação 

• Efésios 4:29  Não saia da vossa boca 
nenhuma palavra 
torpe(sapros=podre), e sim 
unicamente a que for boa para 
edificação, conforme a necessidade, 
e, assim, transmita graça aos que 
ouvem. 
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Comunicação 

• Sl 15:1-3  Quem, SENHOR, habitará 
no teu tabernáculo? Quem há de 
morar no teu santo monte?  O que 
vive com (1)integridade, e (2) pratica 
a justiça, e, de coração, (3) fala a 
verdade; o que (4) não difama com 
sua língua,(5) não faz mal ao 
próximo, (6) nem lança injúria contra 
o seu vizinho; 
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Comunicação 
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Ouvir 
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Ouvir 

Pv 18:13  Responder antes de ouvir é 
estultícia e vergonha. 

Tg 1:19  Sabeis estas coisas, meus 
amados irmãos. Todo homem, pois, 
seja pronto para ouvir, tardio para 
falar, tardio para se irar. 
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Ouvir 

• Maximizar sua compreensão antes de 
proferir juízo ou opinião. 

• Demonstrar respeito e interesse 
quando as pessoas estão 
desenvolvendo suas idéias. 

• Quem não ouve bem tende a não ser 
bem ouvido. 
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Perseverança 
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Perseverança 

2 Timóteo 4:5  Tu, porém, sê sóbrio em todas 
as coisas, suporta as aflições, faze o 
trabalho de um evangelista, cumpre 
cabalmente o teu ministério. 

Tg 1:2 ¶  Meus irmãos, tende por motivo de 
toda alegria o passardes por várias 
provações, 3  sabendo que a provação da 
vossa fé, uma vez confirmada, produz 
perseverança. 4  Ora, a perseverança deve 
ter ação completa, para que sejais 
perfeitos e íntegros, em nada deficientes. 
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Perseverança 

• Só não erra quem não tenta fazer 

• Batalhas perdidas fazem parte de 
uma guerra vencida. 

• Não desistir frente às dificuldades 

– E serão muitas 
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Perseverança 
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Longanimidade 
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Longanimidade 

  2 Tm 3:10  Tu, porém, tens 
seguido, de perto, o meu 
ensino, procedimento, 
propósito, fé, longanimidade, 
amor, perseverança, 
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Longanimidade 

• Não se deixar abater pelas derrotas e 
fracassos do percurso 

• Manter-se animado mesmo nas 
dificuldades 

• Focar na visão e não na dificuldade 
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Longanimidade 
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Refletir 
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Refletir 

Pv 19:2  Não é bom 
proceder sem refletir, 
e peca quem é 
precipitado. 
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Refletir 

• Desenvolver uma aversão à 
precipitação 

• Avaliar conseqüências das ações 
antes de praticá-las 

• Avaliar impacto das palavras antes de 
proferí-las 

• Habituar-se a “contar até 10” 
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Planejar 
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Planejar 

Pv 20:18  Os planos mediante os 
conselhos têm bom êxito; faze a 
guerra com prudência. 

 

Pv 21:5  Os planos do diligente tendem 
à abundância, mas a pressa 
excessiva, à pobreza. 
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Planejar 

• "Se eu tivesse 8 horas para cortar uma 
árvore, passaria 6 afiando o machado" 
(Abraham Lincoln) 
– Antes de alcançar um objetivo, deve-se garantir 

os meios 

• Estabelecer Metas 

• Desenvolver Planos de Ação 

• Dimensionar recursos necessários 

• Medir / monitorar 
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Planejar 

• Metas dão a direção e ditam o ritmo 

• “Quem falha planejar, planeja falhar”. 

• “Quem não tem destino navega a esmo”. 

• “Quem não mede está à deriva”. 

• "Morda mais do que você pode mastigar, e 
então mastigue. Planeje mais do que pode 
fazer e então faça!" (Anônimo) 

13/10/2010 IBCU –Liderança Cristã 262 

Antecipar-se a 
Problemas 
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Antecipar-se a 
Problemas 

Ne 2:2  O rei me disse: Por que está triste o teu 
rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza 
do coração. Então, temi sobremaneira 

3  e lhe respondi: viva o rei para sempre! Como não 
me estaria triste o rosto se a cidade, onde estão 
os sepulcros de meus pais, está assolada e tem as 
portas consumidas pelo fogo? 

4  Disse-me o rei: Que me pedes agora? Então, orei 
ao Deus dos céus 

5  e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu 
servo acha mercê em tua presença, peço-te que 
me envies a Judá, à cidade dos sepulcros de meus 
pais, para que eu a reedifique. 

5  e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu 
servo acha mercê em tua presença, peço-te que 
me envies a Judá, à cidade dos sepulcros de meus 
pais, para que eu a reedifique. 
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Antecipar-se a 
Problemas 

Ne 2:7  E ainda disse ao rei: Se ao rei parece 
bem, dêem-se-me cartas para os 
governadores dalém do Eufrates, para que 
me permitam passar e entrar em Judá, 

8  como também carta para Asafe, guarda 
das matas do rei, para que me dê madeira 
para as vigas das portas da cidadela do 
templo, para os muros da cidade e para a 
casa em que deverei alojar-me. E o rei mas 
deu, porque a boa mão do meu Deus era 
comigo. 
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Antecipar-se a 
Problemas 

• Pro – atividade 

• Previsibilidade 

• Atenção aos sinais perceptíveis que indicam 
a necessidade de correções 

• Mudar o percurso quando vê o Iceberg 

• Mudar de direção para desviar da 
tempestade 

• Só percebe o iceberg ou a tempestade quem 
está procurando... 

• Desenvolver o hábito de buscar Identificar 
antecipadamente as possibilidades de falhas 
e agir preventivamente 
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Antecipar-se a 
Problemas 
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Antecipar-se a 
Problemas 
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Colecionar Realizações e 
não Justificativas 
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Colecionar Realizações e 
não Justificativas 

Cl 1:9 ¶  Por esta razão, também nós, desde 
o dia em que o ouvimos, não cessamos de 
orar por vós e de pedir que transbordeis de 
pleno conhecimento da sua vontade, em 
toda a sabedoria e entendimento 
espiritual; 10  a fim de viverdes de modo 
digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, 
frutificando em toda boa obra e crescendo 
no pleno conhecimento de Deus; 11  sendo 
fortalecidos com todo o poder, segundo a 
força da sua glória, em toda a 
perseverança (paciência) e longanimidade; 
com alegria, 
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Colecionar Realizações e 
não Justificativas 

• Algumas pessoas agem como se uma 
“justificativa” tivesse o mesmo valor 
que uma “realização”. 

• A questão crucial não é “Por que não 
deu certo?” mas “O que foi feito para 
evitar que não desse certo”. 

• Desenvolver aversão quanto a explicar 
os fracassos. 



Igreja Batista Cidade Universitária 45 

Liderança Cristã 

13/10/2010 IBCU –Liderança Cristã 271 

Colecionar Realizações e 
não Justificativas 
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Coragem 
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Coragem 

Sl 118:5  Em meio à tribulação, 
invoquei o SENHOR, e o SENHOR 
me ouviu e me deu folga. 6  O 
SENHOR está comigo; não 
temerei. Que me poderá fazer o 
homem? 
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Coragem 

• Não significa ser um destemido 
inconseqüente 

• Sair da zona de conforto 

• Se expor pela causa do Senhor 

• Correr riscos bem calculados 

• Enfrentar novos desafios 

• Chamar para si novas 
responsabilidades 
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Coragem 
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Subjugar o Orgulho 
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Subjugar o Orgulho 

1 Pe 5:5  Rogo igualmente aos jovens: 
sede submissos aos que são mais 
velhos; outrossim, no trato de uns 
com os outros, cingi-vos todos de 
humildade, porque Deus resiste aos 
soberbos, contudo, aos humildes 
concede a sua graça. 
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Subjugar o Orgulho 

Fp 2:13  porque Deus é quem efetua 
em vós tanto o querer como o 
realizar, segundo a sua boa vontade. 

1 Coríntios 10:31  Portanto, quer 
comais, quer bebais ou façais outra 
coisa qualquer, fazei tudo para a 
glória de Deus. 
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Subjugar o Orgulho 

Apocalipse 5:13  Então, ouvi que toda 
criatura que há no céu e sobre a 
terra, debaixo da terra e sobre o mar, 
e tudo o que neles há, estava 
dizendo: Àquele que está sentado no 
trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a 
honra, e a glória, e o domínio pelos 
séculos dos séculos. 
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Subjugar o Orgulho 

• Jamais perder de vista o fundamento 
do “Líder Servo” 

• Recusar glórias que não são 
repartidas com a equipe 

• Atenção ao perigo da arrogância e do 
orgulho! 

• É armadilha para caçar líderes! 
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Combater o “Temor aos 
Homens” 

13/10/2010 IBCU –Liderança Cristã 282 

Combater o “Temor aos 
Homens” 

Colossenses 3:23  Tudo 
quanto fizerdes, fazei-o de 
todo o coração, como para 
o Senhor e não para 
homens, 
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Combater o “Temor aos 
Homens” 

Definindo a Doença: 
• Reflexo da falta da confiança em Deus e 

desejo da aprovação dos homens 
• Estilo de vida que age em função da  

opinião e/ou recursos do homem 
• Fraqueza que se evidencia pela concessão 

de honra, obediência e confiança aos 
homens, quando procuramos satisfazer 
interesses pessoais em detrimento da 
vontade de Deus. 
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Combater o “Temor aos 
Homens” 

Definindo a Doença: 

• Reverência à vontade humana que 
não permite que façamos o que 
devemos, restringe palavras e 
concepções à esfera do que as 
pessoas querem  

• Medo do fracasso (dentro de 
organizações, grupos, etc.) 
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Combater o “Temor aos 
Homens” 

Diagnosticando os Sintomas: 
• Insegurança (auto-defensiva, resistente à 

mudança, postura crítica) 
• Autoritarismo (falsa segurança, fachada, 

aparência de ter tudo sob controle, 
centralização) 

• Medo do fracasso 
• Comparação 
• Ativismo (esforço para agradar, 

performance, desempenho) 
• Incapacidade de dizer “Não” 
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Combater o “Temor aos 
Homens” 

Diagnosticando os Sintomas 

• Amor próprio (auto-imagem): 
popularidade 

• Jogar à platéia 

• Evitar conflito a qualquer custo 

• Vaidade (aparência física) 

• Bajulação 

• Ansiedade (na pregação, no ensino, etc.) 

• Falta de transparência (esconder 
problemas) 
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Combater o “Temor aos 
Homens” 

Diagnosticando os Sintomas 

• Incapacidade de pedir perdão 

• Manipulação de outros 

• Marketing pessoal 

• Preocupação com status 

• Negociar princípios bíblicos por medo 
de conflito (tolerância, falta de 
disciplina) 
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Lidar com Pessoas 
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Lidar com Pessoas 

 
• Brandura, mansidão 
• Manter os outros motivados 
• Tolerância sábia 
• Delegar 

– Sempre que possível, “poder” e não “tarefa”. 

• Cobrar 
• Dar feed-back 
• Demitir / recrutar 
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Formar novos Líderes 
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Formar novos Líderes 

• Investir em vidas 

• Repartir com outros as experiências e 
conhecimento que Deus tem dado 

• Garantir a continuidade do ministério 

• Dar oportunidades para outros 
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Formar novos Líderes 
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Ser Liderado 
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Ser Liderado 

 

• Lidar com autoridades 

• Prestar contas 
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Aumentar o 
Conhecimento 
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Aumentar o 
Conhecimento 

• Conhecer profundamente a área que 
atua 
– Pesquisar 

– Conhecer outros ministérios 

– Identificar boas práticas 

– Treinamentos, seminários 

– Ler muito! 

– etc. 
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Auto Liderança 

13/10/2010 IBCU –Liderança Cristã 298 

Auto Liderança 

“O maior desafio na liderança é Você” 
Bill Hybels. 

• Tenho certeza do meu chamado? 

• Minha visão é clara? 

• Minha paixão está acesa? 

• Estou desenvolvendo meus dons? 

• Meu caráter está submisso a Cristo? 
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Auto Liderança 

• Meu orgulho foi subjugado? 

• Estou derrotando o medo? 

• Meus problemas interiores estão 
prejudicando minha liderança? 

• Meu ritmo é sustentável? 

• Meu amor por Deus e pelas pessoas 
está aumentando? 
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Auto Liderança 
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AULA 8 
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Tema 6 – Desafios da 
Liderança 
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O Lado Duro da Liderança 
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O Bom Líder deve ser um 
“Paquiderme” 
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Críticas 

1Co 9:1 ¶  Não sou eu, porventura, 
livre? Não sou apóstolo? Não vi 
Jesus, nosso Senhor? Acaso, não sois 
fruto do meu trabalho no Senhor? 

2  Se não sou apóstolo para outrem, 
certamente, o sou para vós outros; 
porque vós sois o selo do meu 
apostolado no Senhor. 
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Críticas 

2co 10:8  Porque, se eu me gloriar um pouco mais a 
respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos 
conferiu para edificação e não para destruição 
vossa, não me envergonharei, 

9  para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos 
por meio de cartas. 

10  As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes; 
mas a presença pessoal dele é fraca, e a palavra, 
desprezível. 

11  Considere o tal isto: que o que somos na palavra 
por cartas, estando ausentes, tal seremos em 
atos, quando presentes. 
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Murmuração 

Êxodo 15:24  E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que 
havemos de beber? 

Êxodo 16:2  Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou 
contra Moisés e Arão no deserto; 

Êxodo 17:3  Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra 
Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito, para nos 
matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos 
rebanhos? 

Números 16:41  Mas, no dia seguinte, toda a congregação dos 
filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, 
dizendo: Vós matastes o povo do SENHOR. 

Josué 9:18  Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os 
príncipes da congregação lhes juraram pelo SENHOR, Deus 
de Israel; pelo que toda a congregação murmurou contra os 
príncipes. 
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Abandono 

2Tm 4:10  Porque Demas, tendo 
amado o presente século, me 
abandonou e se foi para 
Tessalônica; Crescente foi 
para a Galácia, Tito, para a 
Dalmácia. 
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Maldade 

2 Tm 4:14  Alexandre, o 
latoeiro, causou-me muitos 
males; o Senhor lhe dará a 
paga segundo as suas obras. 
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Perseguição 

1Rs 19:10  Ele respondeu: Tenho sido 
zeloso pelo SENHOR, Deus dos 
Exércitos, porque os filhos de Israel 
deixaram a tua aliança, derribaram os 
teus altares e mataram os teus 
profetas à espada; e eu fiquei só, e 
procuram tirar-me a vida. 
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Perseguição 

At 12:1 ¶  Por aquele tempo, mandou o 
rei Herodes prender alguns da igreja 
para os maltratar, 

2  fazendo passar a fio de espada a 
Tiago, irmão de João. 
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Perseguição 
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Oposição 

Ne 2:10  Disto ficaram sabendo 
Sambalate, o horonita, e Tobias, o 
servo amonita; e muito lhes 
desagradou que alguém viesse a 
procurar o bem dos filhos de Israel. 
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Calúnia 

Ne 6:5  Então, Sambalate me enviou 
pela quinta vez o seu moço, o qual 
trazia na mão uma carta aberta, 

6  do teor seguinte: Entre as gentes se 
ouviu, e Gesém diz que tu e os judeus 
intentais revoltar-vos; por isso, 
reedificas o muro, e, segundo se diz, 
queres ser o rei deles, 
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Sabotagem 

Ne 6:12  Então, percebi que 
não era Deus quem o enviara; 
tal profecia falou ele contra 
mim, porque Tobias e 
Sambalate o subornaram 
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Boicote 

3Jo:9 ¶  Escrevi alguma coisa à 
igreja; mas Diótrefes, que gosta de 
exercer a primazia entre eles, não 
nos dá acolhida. 

10  Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei 
lembradas as obras que ele pratica, 
proferindo contra nós palavras 
maliciosas. E, não satisfeito com 
estas coisas, nem ele mesmo 
acolhe os irmãos, como impede os 
que querem recebê-los e os 
expulsa da igreja. 
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Divergências 

At 15:37  E Barnabé queria levar também 
a João, chamado Marcos. 

38  Mas Paulo não achava justo levarem 
aquele que se afastara desde a Panfília, 
não os acompanhando no trabalho. 

39  Houve entre eles tal desavença, que 
vieram a separar-se. Então, Barnabé, 
levando consigo a Marcos, navegou para 
Chipre. 

40  Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, 
partiu encomendado pelos irmãos à 
graça do Senhor. 
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Oposição do Maligno 

Ef 6:12  porque a nossa luta não é 
contra o sangue e a carne, e sim 
contra os principados e potestades, 
contra os dominadores deste mundo 
tenebroso, contra as forças 
espirituais do mal, nas regiões 
celestes. 
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Metodologia Proposta 
para o “Como?” 

Aplicável para crescer nas áreas 
da vida e desenvolver as 

habilidades necessárias à boa 
liderança 
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Áreas da Vida Avaliadas  
 
• Relacionamento com Deus 
• Mundo interior 
• Mundo exterior 
• Lar 

– Cônjuge 
– Pai / Mãe 
– Administração 

• Parte do Corpo de Cristo 
• Parte da Grande Comissão 
• Profissional / Negócios 
• Lazer / Hobbies 
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Declaração de Propósito 

Qual é o propósito da sua vida? 

Ex.:Servir e honrar a Deus, ser por Ele 
modelado conforme o caráter de Cristo e 
habilitado para viabilizar que outros sejam 
modelados também. 
 

Textos base: Mt 22:37-40; Mt 28:18-20; 

Jo 15:1-11; Jo 13:34-35; Rm 15:6-7 

2Co 4:7-11; Fp 3:7-10; Cl 2:6-7; 2Pe 1:5-11  
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Estabelecendo alvos de 
Longo prazo 

• Depois da avaliação feita em cada 
papel da vida 

• Estabelecer Visão de Futuro que 
denote sua intenção de compromisso 
com o Senhor 
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Estabelecendo Metas 

Conceito proposto de Meta: 

– É um resultado esperado a ser 
atingido em um horizonte de até 3 
anos 

–Precisa ser mensurável  

–Planejar metas para as áreas da 
vida  

• encaixar as habilidades de liderança 
que precisa desenvolver 
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Relacionamento com 
Deus 

Metas 

Comunhão: 

• Ter feito uma sinopse de 6 livros da bíblia 
(1 livro da bíblia por semestre) 

• Ter investido 270 horas em oração (15 min 
por dia) 

Fidelidade Contribuições: 

• Ter contribuído com R$ x.xxx,00 (x% da 
minha renda mensal). 

• Ter contribuído 36 vezes 
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Mundo Interior 

• Ter realizado 36 reflexões para 
levantamento de pecados não 
confessados (1 por mês) 

 

 

Metas 

13/10/2010 IBCU –Liderança Cristã 326 

Mundo Exterior 

• Ter lido 1 livro por ano sobre mansidão 

Metas 

13/10/2010 IBCU –Liderança Cristã 327 

Cônjuge 

• Ter investido 144 dias com atividades 
exclusivas com o cônjuge 

Metas 
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Pais / Filhos 

• Ter investido 144 dias com atividades 
exclusivas com cada filho 

 

Metas 
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Administração do Lar 

• Ter poupado R$ 9.000,00 

Metas 
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Parte de Corpo de Cristo 

• Ter investido 300 horas de trabalho 
servindo na igreja (8 horas por mês) 

Metas 
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Parte da Grande 
Comissão 

• Ter falado do evangelho para 6 amigos 

Metas 

13/10/2010 IBCU –Liderança Cristã 332 

Profissional / Negócios 

• Ter concluído um MBA 

• Ter limitado minha jornada de trabalho 
para 45 horas semanais. 

Metas 
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Lazer 

• Ter reduzido o tempo vendo TV para 1 
hora por dia. 

• Ter realizado 3 viagens de férias com a 
família 

Metas 
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Planejando Ações 

Uma Ação é um passo concreto 
para atingir uma meta: 
–Não faça proposições vagas: 

•Iniciar exercícios físicos. 

–Seja direto e preciso: 
•Caminhar todas as 2as, 4as e 6as 
das 7h às 7h45. 
Início:28/11/2005. 
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Relacionamento com 
Deus 

Ações 

Comunhão: 

• Ter feito uma sinopse de 6 livros da bíblia 
(1 livro da bíblia por semestre) 

–Comprar comentário          dd/mm 

–Ler comentário                   dd/mm 

–Elaborar sinopse          dd/mm-dd/mm 
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Mundo Interior 

• Ter realizado 36 reflexões para 
levantamento de pecados não 
confessados (1 por mês) 

–Reflexão 1                        dd/mm 

–Reflexão 2                        dd/mm 

 

Ações 
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Mundo Exterior 

• Ter lido 1 livro por ano sobre mansidão 

–Pedir indicação do livro           dd/mm 

–Comprar o livro                         dd/mm 

–Ler o livro                                    

Ações 
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Cônjuge 

• Ter investido 144 dias com atividades 
exclusivas com o cônjuge 

– Programar as atividades do semestre                                  
dd/mm                               

Ações 
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Pais / Filhos 

• Ter investido 144 dias com atividades 
exclusivas com cada filho 

–Programar as atividades do semestre                                 
dd/mm                               

 

Ações 
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Administração do Lar 

• Ter poupado R$ 9.000,00 

–Reunião familiar para corte de despesas 

–Lista de gastos a serem cortados 

–Romper contratos com fornecedores 

–Escolher fundo de aplicação 

 

Ações 
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Parte de Corpo de Cristo 

• Ter investido 300 horas de trabalho 
servindo na igreja (8 horas por mês) 

–Conversar com 3 coordenadores de ministério 

–Definir o ministério onde atuarei 

–Definir melhor horário de trabalho 

–Início das minhas atividades 

Ações 
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Parte da Grande 
Comissão 

• Ter falado do evangelho para 6 amigos 

–Escolher nomes 

–Iniciar oração diária por eles 

–Levantar materiais de auxílio para 
evangelização 

–Convidar para atividade social 

Ações 
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Profissional / Negócios 

• Ter concluído um MBA 

–Pesquisar cursos existentes 

–Dimensionar investimento 

–Negociar subsídio na empresa 

–Iniciar curso 

Ações 
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Lazer 

• Ter realizado 3 viagens de férias com a 
família 

–Obter indicações de lugares 

–Escolher destino da viagem 

–Planejar os detalhes da viagem 

–Reservar hotel 

Ações 
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Bibliografia 

• Bill Hybels – Liderança corajosa. 
• Bill Hybels – The volunteer revolution. 
• Lynne & Bill Hybels – Redescobrindo a 

igreja. 
• Charles Swindoll – Liderança em tempos 

de crise. 
• Gene A. Getz – Pastores e líderes. 
• George Barna – Desperte o líder que há 

em você. 
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• J. Robert Clinton – Etapas na vida de um 
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Bibliografia 

• John MacArthur – Twelve ordinary men. 

• John MacArthur – The book on Leadership. 

• John Stott – Os desafios da Liderança 
Cristã. 
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