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Robson Lemos Rodovalho, 
Bispo, (Anápolis, Goiás, 15 de agosto de 1955) 
foi um político brasileiro, físico,  especializado 
em ressonância magnética. Casado com a Bispa 
Maria Lúcia de Brito Rodovalho. Fundador e bispo 
presidente da Comunidade Evangélica Sara Nossa 
Terra, da Rede Gênesis de Televisão e da Rádio Sara 
Brasil FM. É o vice-presidente do FENASP - Fórum 
Evangélico Nacional de Ação Social e Política. É o 
vice-presidente do CIPE - Conselho de Igrejas e 
Pastores Evangélicos do DF. 

 
 
 
 
 
 

Títulos 
 

• Membro da Academia Internacional da Cultura - 
1997 
• Honra ao Mérito - Medalha Comemorativa dos 500 
anos do Descobrimento do Brasil, pelo Instituto Inter- 
nacional das Ciências e da Cultura - 1998 
• Pioneiro de Brasília – 1998 (Título) 
• Cidadão Honorário de Brasília – 1998 (Título) 
• Doutor Honóris Causa em Filosofia – 2000 (Título) 
• Ordem do Mérito Cultural – “Carlos Gomes” (Título), 
pela Sociedade Brasileira de Artes, Cultura e Ensino. 
Personalidade Brasileira dos 500 anos em 2001 (Título) 
• Personalidade Evangélica em 2001 (Título) 
• Cidadão do Mundo pela Paz em 2001 (Título) 
• Cidadão Honorário de Belo Horizonte-MG em 2002 
(Título) 
• Recebeu da Ordem do Mérito Brasília o título de Co- 
mendador em 2002 
• Medalha Tiradentes em 2002 (Título) 
• Cidadão Honorário de Itajubá MG em 2003 (Título) 
• Moção de Congratulações – Dourados/MS em 2003. 
• Moção de Aplausos – Piracicaba/SP em 2003 

 
Alguns livros publicados 

 
• Quebrando as Maldições hereditárias; 
• Igreja Vencedora; 
• Conhecendo a Glória de Deus; 
• A Beleza de Cristo e o Caráter do Cristão; 
• Ensina-nos a Andar em seus Caminhos; 
• Edificando a Casa de Deus; 
• Por Trás da Bênção e Maldição; 
• Regendo a História da Nossa Geração; 

• Propósito de Deus e a Familiar Cristã; 
• Senhor, ajuda-me a Crer; 
• Milagre Aconteceu; 
• Avivamento hoje - O Desafio de uma Geração; 
• Meditações; 
• Anatomia do Milagre; 
• A oração de um Intercessor; 
• Quando seus Problemas irão acabar? 
• Do Princípio ao Fim; 
• Caminho do Sucesso; 
• Construindo Sistemas que Vencem; 
• Sociedade, Política e a Igreja; 
• Deus ou Darwin; 
• Gotas de Sabedoria; 
• Vencendo a Obesidade - Livro que atualmente é o 
mais vendido no segmento nutrição. 
• O Líder Que Faz a Diferença (Thomas Nelson Brasil) 
• Sonhos e Destinos 
• Você Nasceu Para Reinar 
• Favor ou Competência 
• Destruindo Gigantes 
• Conhecendo a Glória de Deus 
• Bíblia: Verdade ou Ficção? 
• O elo Perdido 
• O Milagre Aconteceu 
• A Arte da Liderança 

 
 
 

www.facebook.com/bisporodovalho 

sarablogs.com.br/bisporodovalho 
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NOTA DA EQUIPE DE ELABORAÇÃO 
 

Caro aluno do CFAP, 
 

Continue investindo seu tempo e seu desejo na formação e aperfeiçoamento de conhecimentos para 
a liderança pastoral. 
Nessa disciplina 2 – Princípios de liderança - serão abordados alguns conceitos básicos sobre a boa 
desenvoltura do líder. Sugerimos que busque mais informações sobre o assunto, pois essa é uma 
área muito importante para o desenvolvimento e execução da sua liderança na comunidade em que 
estiver inserida, não apenas como futuro pastor. 
Aproveite para aprofundar seus conhecimentos sobre liderança e principalmente orar/jejuar pedin- 
do a Deus para aprimorar seus talentos e revelar seus pontos a serem melhorados com relação ao 
exercício da liderança. 

 
 

E, mantenha contato conosco, como alunos do CFAP, com o objetivo de compartilharmos 
ideias rumo à excelência do trabalho a ser realizado no ministério de ensino da SNT. 

 
Contatos: ensinosnt@hotmail.com | sec.geral.cfap@gmail.com 

ensino@sntbsb.com.br 
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CAPÍTULO 1 
 

DEFINIÇÕES DE LÍDER / LIDERANÇA 
 

E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme 
a nossa semelhança; e domine sobre os peixes do mar, e 
sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e 
sobre todo o réptil que se move sobre a terra. 

Gênesis 1:26 
 T 

udo começa com Deus, o líder por excelência, que entregou ao homem a liderança da 
humanidade. Fomos criados para liderar e governar, só que isso implica em submeter-nos à 
liderança de Deus no lugar de seguirmos os nossos próprios caminhos. Para aprender sobre 

liderança temos observado uma correria desenfreada por várias áreas do conhecimento, desde 
política até entretenimento. Precisamos finalmente compreender que a melhor fonte de ensino 
sobre liderança está no livro dos Livros, a Bíblia, pois nele encontramos os princípios norteadores 
para uma liderança ensinados pelo próprio Deus. 

 
Por que estudar sobre liderança? Essa é uma das áreas mais crítica que a igreja enfrenta, 

pois é notadamente a forma eficaz de influenciar pessoas a decidirem pelo melhor, uma liderança 
firme.Cada igreja deve ser liderada por líderes competentes para cumprir sua missão e impactar 
essa geração. Sempre que Deus desejou fazer algo grandioso ele chamou um líder para dirigir o 
processo. Nos dias de hoje não seria diferente ... e Ele chamou você! 

 
Quer ver mais vidas transformadas à sua volta? Exerça com competência sua liderança! 
Quanto melhor um líder, mais resultados alcançados para o Reino de Deus. 

 
“Deus não o fez um líder para apenas reagir às coisas”. Deus o fez líder para impulsionar as coisas e 
pessoas em direção às resoluções mais importantes para sua organização. ” 

 
Para Deus sua liderança importa mais do que você imagina! 
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Um líder é alguém que enxerga MAIS LONGE e ANTES que as outras pessoas. 

 
 
 

01 DEFINIÇÕES 
 

LÍDERES são pessoas comuns que, pelo seu caráter, integridade, compromisso, respon- 
sabilidade, entusiasmo e perseverança, inspiram a confiança de outros e os influenciam 
para o desenvolvimento de uma missão. São pessoas que podem ser seguidas, imitadas ou 
copiadas. São “modelos positivos” (1 Sam 13:14, Jer 5:1, Ez 22:30). 

 

LIDERANÇA é a capacidade de influenciar, inspirar, animar, dirigir, encorajar, motivar, in- 
duzir, mover e mobilizar outros a perseguirem um alvo ou propósito comuns, mantendo, ao 
mesmo tempo, compromisso, ímpeto, confiança, coragem, visão e propósito (Pv 29:18). 

 
 

CARÁTER RECONHECIMENTO INFLUÊNCIA 
 
 

 

Líderes não nascem feitos, mas se desenvolvem. Não é uma “profissão”, mas uma “decisão”. 
É um conjunto de habilidades que podem ser aprendidas e aperfeiçoadas ao longo do tempo. 

 

Algumas características de Davi que o tornou líder de grande influência: Sabia tocar bem 
(o coração de Deus); era valente/corajoso; vigoroso (não se cansava fácil); homem de guerra 
(não desertor); prudente em palavras e gentil presença. 1Sa16;18 

 
 

DECISÃO DESENVOLVIMENTO RECURSOS CRESCIMENTO 
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Sua ATITUDE determina sua ALTITUDE! 

 
 
 

2 • OS 5 NÍVEIS DE LIDERANÇA 

a) POSIÇÃO – As pessoas seguem você porque são forçadas a fazê-lo. 
 

b) PERMISSÃO – As pessoas seguem você porque querem fazê-lo. 
 

c) PRODUÇÃO – As pessoas seguem você em razão do que você faz pela organização. 
 

d) DESENVOLVIMENTO – As pessoas seguem você em razão do que você faz por elas. 
 

e) PERSONALIDADE – As pessoas o seguem você em razão de quem é e do que representa. 
 

3 • INSPIRAÇÃO 
 

Significa “impelir, mover ou despertar para uma ação”. 
 

É fazer com que outros maximizem seu potencial, adquiram habilidades, cresçam, se de- 
senvo vam como líderes e cumpram seus propósitos (2 Tm 3:16). 

 

Deus é a fonte máxima dessa inspiração, a fonte da autêntica e efetiva liderança. 
 

É a base para uma obediência espontânea baseada no amor (Jo 14:15). 
 

É o que gera empenho, cooperação e submissão (Fp 1:3-7). 
 

Não importa tanto o conhecimento, talento, experiência ou carisma, mas o CARÁTER. 
 
 

 
4 • EFICIÊNCIA X EFICÁCIA 

 

Eficiência é fazer as coisas de forma correta. 
 

Eficácia é fazer as coisas certas e nas horas certas. 
 

Eficácia é desempenhar com propósito e responsabilidade a tarefa ou missão que se in- 
cumbiu de realizar. 

 
 

A chave para a eficácia é desenvolver uma relação pessoal com Deus, permitindo que o 
Espírito Santo insufle (inspire) no seu interior um propósito, um chamado, uma visão, uma 

paixão e uma fé necessárias para realizar seus objetivos. 
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5 • OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 

O verdadeiro propósito da liderança não é criar seguidores, mas inspirar cada seguidor a 
tornar-se um líder e desenvolver todo o seu potencial. 

 

Seu sucesso e eficácia se medem pela decrescente dependência de seus seguidores e 
pelo nível de produtividade deles na sua ausência (Mt 17:16). 

 

Não conseguiremos capacitar pessoas que não influenciarmos ou que não nos derem 
permissão para ajudá-las. 

 

Para ser eficaz, o relacionamento líder/liderado deverá ser sólido, transparente, honesto, 
comprometido e confiável. 

 

As pessoas dedicam amor, respeito e atenção ao líder que as valoriza e respeita. 
 

Delegar autoridade a pessoas inexperientes pode levá-las ao fracasso. Se, por outro lado, 
não delegar autoridade a pessoas já prontas, pode frustrá-las e desmotivá-las. 

 

As pessoas seguem modelos; portanto, seja exemplo nas ações, atitudes e na ética de 
trabalho, para que façam o mesmo. 

 

Inspiração, paixão e entusiasmo impulsionam para o alto; desânimo, incredulidade e aba- 
timento impulsionam para baixo. 

 

As pessoas crescem quando lhes é dada a oportunidade, no momento certo, de toMc de- 
cisões, iniciar ações, solucionar problemas e vencer desafios. 

 

O reconhecimento público faz com que saibam que você acredita nelas e permite que 
outros saibam que elas têm seu apoio. Elogio é a melhor forma de incentivo. 

 
 

6 • INFLUÊNCIA 

   UM LÍDER DE INFLUÊNCIA É ÍNTEGRO.  
 

    UM LÍDER DE INFLUÊNCIA CUIDA BEM DE OUTRAS PESSOAS.  
 

   UM LÍDER DE INFLUÊNCIA ACREDITA NAS PESSOAS.  
 

   UM LÍDER DE INFLUÊNCIA OUVE AS PESSOAS.  
 

   UM LÍDER DE INFLUÊNCIA ENTENDE AS PESSOAS.  
 

   UM LÍDER DE INFLUÊNCIA AJUDA AS PESSOAS A CRESCEREM.  
 

   UM LÍDER DE INFLUÊNCIA CAMINHA COM OUTRAS PESSOAS.  
 

   UM LÍDER DE INFLUÊNCIA SE LIGA ÀS PESSOAS.  
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    UM LÍDER DE INFLUÊNCIA DÁ PODER E AUTORIDADE ÀS PESSOAS.  
 

   UM LÍDER DE INFLUÊNCIA REPRODUZ OUTROS INFLUENCIADORES.  
 
 
 

Não julgue cada dia pela colheita que fizer, mas pelas sementes que plantou! 
 

 
 

7 • ALGUNS CONCEITOS DE LIDERANÇA 
(por James C. Hunter, em “O Monge e o Executivo”) 

 
 

LIDERANÇA É INFLUÊNCIA. 
É a habilidade de inspirar as pessoas a agirem. 

 
 

UM BOM LÍDER SERVE AO INVÉS DE SER SERVIDO. 
Quem quiser ser líder, primeiro deve servir. 

 
 

UM BOM CARÁTER FAZ UM BOM LÍDER. 
Devemos ser o líder que queremos ter. 
99% das falhas de liderança são falhas de caráter. 
Ações viram hábitos, que viram caráter, que viram destino. 

 
 

 TODOS TÊM POTENCIAL PARA SEREM LÍDERES. 
Todos podem liderar, porque todos podem influenciar pessoas. 

 
 

COMPROMISSO É ESSENCIAL. 
Não podemos pedir que as pessoas deem mais do que nós mesmos damos. 

 
 

LÍDER BOM NÃO É LÍDER “BONZINHO”. 
Devemos fazer o que as pessoas precisam que façamos, e não o que elas querem 

que façamos. 
 
 

LIDERAR É AMAR. 
Amar é ajudar as pessoas a se tornarem melhores. 
Amar é ouvi-las, respeitá-las, reconhecê-las, inspirá-las a agir. 

 
 

NÃO HÁ PROGRESSO SEM MUDANÇA. 
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CFAP – LIVRO 2 – CAPÍTULO 1 
 

NOME:  DATA:   
 

 

 
 

1) Dos itens citados sobre INFLUÊNCIA relacione abaixo aqueles que reconhece no seu comportamento e 
quais você acha que ainda precisa aprimorar: 

 
 

2) Dê dois conceitos errados sobre liderança: 
 
 

3) Dê três características SUAS QUE REPRESENTAM um líder de influência, segundo o texto: 
 
 
 

4) Pesquise 5 líderes de influência na Bíblia em diferentes épocas, cite seus nomes e em qual livro conta 
sua história: 

 
 
 

5) Poste na internet (facebook, twiter, mensagem pessoal no MSN...), uma frase sobre o que define um 
bom líder, aprendidas nesse capítulo, escreva-a aqui primeiro (OBS: lembre de citar o #CFAP(nome da ci- 
dade) NO FINAL DA FRASE. Ex: Líder é... #CFAPCuritiba) : 

 
 
 

6) Exerça sua influência de líder sobre alguém nessa semana, convidando pessoas para as células ou cultos. 
Escreva abaixo o nome das pessoas que pretende influenciar e as estratégias que utilizará para isso. 

 

Nome Estratégia Resultado 

   

   

   

REGISTRANDO A APRENDIZAGEM 
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CAPÍTULO 2 

PRINCÍPIOS DA LIDERANÇA EFICAZ 
01 • VOCAÇÃO 

VOCAÇÃO = CHAMADO 
 

• 1 Co 1:26, Ef 1:18, 4:1, Fp 3:14, 1 Ts 1:11, 1 Tm 1:9, 1 Tm 3:1, 2 Pe 1:10 
 

• Vocação é conhecer o chamado, o propósito de Deus em sua vida, crescer para alcançar 
seu potencial máximo e lançar sementes que abençoarão outras pessoas. 

 
 
 

“O que importa não é o que acontece com você, mas o que acontece em você”. 
(John C. Maxwell) 

 
 

 - QUAL É A SUA REAL MOTIVAÇÃO? 
 

• Jr 45:5, Jo 2:24; 1 Tim 3:1-7 
 

• Avalie sua motivação e ambição do coração: Está disposto a servir? A ser paciente? A 
estar disponível? A pagar o preço e o custo exigidos? A fazer diferença? A ser modelo 
para outros? A forMc outros? 

 
1.3) O QUE FAZ COM QUE ALGUÉM SE TORNE UM LÍDER? 

 
a) PROPÓSITO 

 
b) PAIXÃO 

 
c) CONFIANÇA 
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d) FÉ, CORAGEM, OUSADIA 
 
 

Há quatro tipos de pessoas no mundo: aquelas que olham as coisas acontecerem, 
aquelas que deixam as coisas acontecerem, as que perguntam o que 

aconteceu e aquelas que fazem as coisas acontecerem. 

 
• Lc12:48 – “Aquele a quem muito é dado, muito lhe será exigido; e àquele a quem muito 
se confia, muito mais lhe pedirão”. 

 
• Mt 11:12: “Pois o Reino de Deus é tomado por esforço, e os valentes se apoderam dele!” 

 
 
 

2 - INTEGRIDADE 
 
 

DEFINIÇÕES 
 

• Integridade é “inteireza”, “estado de ser completo”, “autenticidade”, “consistência”. 
 

• 2 Tim 2:21 – “Se, pois, alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, 
santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra” 

 
 
 
 

Imagem é o que as pessoas pensam que somos; 
integridade é o que realmente somos! 
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PROFISSÃO OU MINISTÉRIO 

FAMÍLIA 

DEUS 

 
 
 

“Integridade é a cola que mantém firme 
nossa maneira de viver. Precisamos lutar 
constantemente para conservá-la intacta. 
Quando se perde riqueza, nada se perdeu; 
quando se perde saúde, perdeu-se alguma 
coisa; quando se perde a integridade, perdeu- 
se tudo!” (Billy Graham) 

 
 

• Ao manter nossas prioridades em ordem, somos respeitados: 
 
 

 

Nós ensinamos o que sabemos, mas reproduzimos o que somos. 

 
INTEGRIDADE TEM A VER COM CARÁTER 

 

Um líder com caráter: 
• Busca sempre se aperfeiçoar e corrigir suas deficiências. 
• Permite ser tratado, avaliado, cobrado e corrigido. 
• Procura desenvolver a humildade, o amor e a compaixão pelas pessoas. 
• Procura desenvolver a santidade e o relacionamento com Deus. 
• Procura sempre crescer em fé. 
• Não permite que sua personalidade (temperamento) fale mais alto que o caráter. 
• É fiel e comprometido com Deus, com sua família, líderes e amigos. 

 
 

2.3) INTEGRIDADE É SER UM MODELO 
 

Estabelecemos padrões positivos e 
éticos em nossas vidas, quando: 
• Não criticamos, condenamos, murmuramos ou reclamamos. 
• Temos respeito pelos nossos líderes; os consultamos, recebemos ajuda, 
somos transparentes. 
• Não passamos para nossos seguidores desabafos negativos, nem “abrimos o 
coração” para eles. 
• Elogiamos e incentivamos o potencial e trabalho dos que estão acima, ao lado e 
abaixo de si. 
• Desenvolvemo-nos espiritual, emocional e mentalmente através da leitura bíblica e 
de livros, da oração e da participação em cursos, congressos, treinamentos. 
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3 - FIDELIDADE 

3.1 DEFINIÇÕES 
 
• Fiel é aquele que cumpre as suas promessas. Ex: Deus é fiel porque sempre cumpre 
o que nos prometeu. 
• Fidelidade está ligada a LEALDADE, HONESTIDADE, COMPROMISSO COM A VERDADE, 
ALIANÇA, HONRA, RESPEITO. Tem a ver com aliança, acordo, juramento, promessas. Ex: 
Casamento. 
• Ser fiel é ser leal, exato, pontual, cumprir o que prometeu, não enganar ninguém, 
ser constante, perseverante, franco, sincero, honesto, transparente, fiel aos seus 

 
 
 

 ATITUDES QUE DENOTAM INTEGRIDADE 
 

• Fidelidade nas intenções do coração, no nosso íntimo (Sl 73:25). 
• Transparência e sinceridade, ausência de fingimentos, duplicidades, hipocrisias, 
ocultar erros e pecados (1 Jo 1:7-9). 
• Coração sensível, maleável, quebrantado (Hb 4:12) 
• Coração ensinável diante das correções (Cl 1:28). 
• Motivações e atitudes corretas diante das crises (Cl 3:17). 

 
 

 UMA PESSOA SE DESQUALIFICA PARA A LIDERANÇA QUANDO: 
 

• Promete e não cumpre, fala e não faz. 
• Fala “de” outros e não “para” outros. 
• Ensina a outros e não vive o que ensina. 
• Procrastina seus deveres e compromissos. 
• Falta com as responsabilidades assumidas. 
• Age com leviandade e negligência com os compromissos, coisas e pessoas. 
• Faz as coisas de qualquer jeito ao invés de faze-las com qualidade. 
• É desorganizado no natural e impontual nos horários. 
• É complacente com o mal e com os erros. 
• Deve e não paga, podendo fazê-lo. 
• Não se relaciona bem em casa e no trabalho, isola-se. 
• Não é honesto nos seus negócios particulares. 
• Mente ou oculta as verdades, não é transparente no que pensa ou faz. 
• Não ouve conselhos ou correções, não se deixa corrigir e mudar. 
• Não se submete. 
• Demonstra orgulho e autossuficiência. 
• Guarda mágoas ou rancores, não perdoa quem erra, não pede perdão quando erra. 
• Difama ou desrespeita autoridades superiores. 
• Ira-se e deprime-se com facilidade. 
• Usa de malícia no trato para com o sexo oposto. 
• Indisposto a servir no natural, não tem coração de servo. 
• Não tem intensidade no que faz, não “veste a camisa”, não se empenha. 
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compromissos e alianças. 
• É a capacidade de manter-se fiel a Deus, a si mesmo, às pessoas e aos líderes a quem 
se sujeita. 
• Tg 1:7,8 - Inconstante: volúvel, instável, variável, infiel, sem compromisso. 

 
AVALIAÇÃO DA SUA FIDELIDADE: 

 
 

• Você procura saber a opinião dos seus líderes antes de tomar uma decisão? 
• Você cumpre o que prometeu aos seus líderes? 
• Você ama seus líderes? Se importa com eles? 
• Você representa bem os seus líderes diante das pessoas? 
• Você é capaz de rir e chorar com seus líderes, compartilhar suas alegrias e tristezas? 
• Você faz dos sonhos dos seus líderes os seus próprios sonhos? 
• Você transmite os fatos com exatidão, verdade e transparência para os seus líderes? 
• Você chega no horário nos compromissos com seu líder? 
• Você guarda os segredos que lhe são confiados? 
• Você honra aos seus líderes? (palavras, ações, atitudes, serviço) 

 
 PRINCÍPIOS E EXEMPLOS BÍBLICOS SOBRE FIDELIDADE: 

 
 

• Sl 101:6 – para trabalhar na Casa de Deus temos de ser fiéis. 
• 2 Tm 2:2 – a fidelidade e a infidelidade são transmitidas de geração em geração. 
• Lc 16:10 – nossa autoridade é proporcional à nossa fidelidade. 
• 1 Co 4:1,2 – o despenseiro ou representante de Deus tem de ser fiel. 
• Pv 20:6, Sl 12:1 – Deus procura os fiéis. 
• Sl 78:37 – inconstância é infidelidade. 
• Nm 12:7, Hb 3:1-6 – Moisés (coração e trabalho) 
• 1 Sm 22:14 – Davi (foi fiel a um rei injusto) 
• Gn 39:22,23 – José (sua fidelidade o fez próspero) 
• Dn 6:4 – Daniel (fiel é não ser faltoso com ninguém) 
• Mt 24:45 – fiel no serviço a Deus 
•2 Co 2:17, 4:2 – fiel na declaração do que falamos 
•2 Cro 31:12 – fiel no cuidado com as coisas consagradas (dízimos, etc.) 
• 3 Jo 5 – fiel no cuidado com os relacionamentos, com os irmãos. 
• 2 Cro 34:12 – fiel no cuidado com o que fazemos (obras). 
• Pv 11:13 – fiel na guarda dos segredos, na transparência, na ética. 
• Pv 13:17 – fiel na entrega das mensagens (sem distorcer nada). 
• 1 Tm 3:11 – fiel em tudo! 

 
 

 QUANDO É QUE SOMOS DESLEAIS? 
 

• Quando há medo de assumir compromissos. Quando falta responsabilidade parte-se 
para a deslealdade, pois não existem pactos ou alianças assumidas. 
• Quando estamos feridos. Descontamos nossas mágoas nos nossos próximos. 
• Quando passamos por provas. Não podemos agir de forma desleal em nenhuma 
circunstância, mesmo estando debaixo de lutas, abatidos ou desanimados. 
• Quando há superficialidade. Se somos superficiais nos relacionamentos, seremos 
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superficiais também nos compromissos. 
• Quando estamos em excessivo ativismo. A deslealdade cresce quando somos 
incapazes de relacionar com as pessoas. 

 
 

 A AMARGURA DESTRÓI A FIDELIDADE 
 

Hb 12:15-17 - A amargura é uma atitude que começa no coração. 
• É uma raiz enterrada sob a superfície, que não pode ser notada no princípio. 
• Ela impede as bênçãos de Deus, obstrui a oração, sufoca nossa mensagem, aflige 
nossa alma e contamina os que estão ao nosso redor. 
• Ela nos deixa amargos e distantes, destrói relacionamentos. 

 
 

 O MATERIALISMO DESTRÓI A FIDELIDADE 
 

Esaú tornou-se o exemplo para todas as épocas daquele que vende o espiritual 
em troca do material, que valoriza seu estômago acima da sua alma, e que preza as 
propriedades acima das relações (Hb 13:5). 
• Quem se deixa levar por esta armadilha se torna infeliz, ineficaz, invejoso dos outros e 
vive reclamando de sua situação, não importa em que situação viva (Fp 4:11, 1 Tm 6:8). 

 
 

4) MOTIVAÇÃO, ENTUSIASMO, PAIXÃO 
 

4.1 DEFINIÇÕES 
MOTIVAR: “fornecer ou apresentar um motivo para uma ação”. 
MOTIVO: “um impulso interior que leva uma pessoa a fazer ou agir de um certo modo”. 

 
 

“Motivação é a arte de levar pessoas a fazerem o que você quer que 
elas façam por vontade delas.” (Dwight Eisenhower) 

 
• Uma pessoa motivada será muito mais produtiva, criativa, disposta a trabalhar além 
do proposto, não necessitará ser supervisionada o tempo todo e fará o trabalho com 
prazer e alegria. 
• Existem muitas coisas que podem motivar uma pessoa à ação. Nosso alvo é levá-las 
a fazer o que deve ser feito pelas razões corretas, nunca ferindo a ética e o caráter e 
nunca quebrando princípios. 

 
4.2) PESSOAS MOTIVADAS: 

 
a) São 

b) São 

c) São 

d) São 

e) São 
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CONTAGIANTES 

DISPOSTAS 

DETERMINADAS  

DIRECIONADAS POR UMA VISÃO 

OTIMISTAS  

 



 

 
 
 
 
 

O pessimista vê uma dificuldade em cada oportunidade, mas aquele que 
está motivado vê uma oportunidade em cada dificuldade. 

 
 PESSOAS MOTIVADORAS: 

 
a) Sabem RECOMPENSAR 

 
b) Sabem RECONHECER e VALORIZAR o trabalho dos outros 

 
c) Sabem RELACIONAR 

 

Nossa maneira de tratar as pessoas determina o nível do seu desempenho. 

 
 

 ENTUSIASMO 
 

• Entusiasmo vem da palavra grega “enthous” (inspirar), en = dentro e “theos” (deus), ou 
seja Deus dentro. 
• É o “sopro ou inspiração divina no interior”. 
• Perder o entusiasmo é “apagar Deus do coração”! 

 
 PAIXÃO 

 

Paixão tem a ver com “ALMA, EMOÇÃO, FOGO INTERIOR, EMPENHO, FORÇA DE 
VONTADE, OBSTINAÇÃO e DETERMINAÇÃO”. 

 

Pv 27:23 - “Procura conhecer o estado das tuas ovelhas; cuida bem dos teus rebanhos”. 
 

Sal 78:72 - “E ele os apascentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou 
com a perícia de suas mãos”. 

 

1 Cr 12:14 (os capitães do exército de Davi): “...o menor valia por cem homens, e o 
maior, por mil.” 
• Eles eram eficientes e eficazes no que faziam, pois eram motivados, apaixonados e 
entusiasmados. 
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VISÃO CORRETA DE DEUS (ISAÍAS 6:1-4) 
 

Deus está no controle de todas as coisas. Ele é soberano e Senhor, e cada situação 
está debaixo de Sua permissão e controle. 

 

Com essa visão em mente: 
• Teremos um coração humilde e dependente d’Ele em tudo que fizermos; 
• Seremos livres do orgulho, aprenderemos a ter um coração de servo e a depender uns 
dos outros (Fp 1:27, 2:1-8); 
• Aprenderemos a ter um espírito submisso e a trabalhar em equipe (1 Ts 5:11-15); 
• Nos tornaremos flexíveis e maleáveis nas mãos do Senhor (Jr 18:6); 
• Seremos livres de preocupações, medos e ansiedades (Fp 4:4-7). 

 
 

VISÃO CORRETA DE NÓS MESMOS (ISAÍAS 6:5-7) 
 

Devemos ter uma visão realista e equilibrada sobre nós mesmos (Pv 23:7, Rm 12:3). 
 

Uma visão errada ou distorcida a nosso próprio respeito produz: 
• ORGULHO - tornamo-nos independentes e autossuficientes; 

 
• DESÂNIMO - achamo-nos incapazes e inúteis, muito dependentes de outros; 

 
• MEDO DAS PESSOAS - julgamos que estão nos perseguindo, nos pisando, estão contra nós; 

 
• ARGUMENTAÇÕES - queremos sempre provar que estamos certos e que todos os 
outros estão errados; 

 
• CRÍTICAS - achamos que, mostrando as faltas e defeitos alheios, melhoramos nossa 
própria imagem diante dos outros; 

5 VISÃO, FOCO 

5.1 DEFINIÇÕES 
 

VISÃO é a habilidade de vermos além do que está à nossa frente, além do que todos 
os demais enxergam. É o quadro em sua mente de como as coisas podem ou devem 
acontecer no futuro, é ter uma direção bem definida, é o que faz as coisas acontecerem, 
é a fonte da disciplina e da automotivação. 

Somente quem pode ver o invisível pode fazer o impossível. 
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RIR TAMBÉM É 
UM REMÉDIO (Pv 15:13) 

 
 
 

• INTOLERÂNCIAS - não aceitamos os outros como são, pois tememos que passem à 
nossa frente. Senso de insegurança e de competição; 

 
• COBRANÇAS - cobrando os compromissos dos outros, cobrimos nossas próprias falhas; 

 
• CIÚMES E INVEJA DO TRABALHO DOS OUTROS - medo que nos superem; 

 
• NÃO CEDER OU NÃO SABER PERDER - incapacidade de pedir perdão; queremos 
sempre provar que temos valor ou que estamos certos; 
• EXIBICIONISMO - falando e mostrando o que fazemos, julgamos conseguir aceitação, 
elogio e respeito dos outros. 

 

VISÃO DE EXCELÊNCIA 
 

“Desde Sião, excelência de formosura, resplandece o Senhor” (Sal 50:2). 
 

 O QUE A FALTA DE VISÃO PRODUZ 
 
 
 

“Onde não há visão, o povo se corrompe (perde o propósito)” (Prov 29:18) 
 
 
 

a) ERROS 
 

b) FALTA DE PLANOS, PROJETOS, 
OBJETIVOS ou METAS 

 
c) ISOLAMENTO 

 
d) FALTA DE EXPECTATIVAS 

 
e) HESITAÇÕES 

 
f) INFLEXIBILIDADE 

g) DESCULPAS 
 

h) FUGA 
 

i) AUTOPIEDADE 
 

j) BUSCAR ATALHOS 
 

k) CARREGAR FARDOS DO PASSADO E 
DESISTIR CEDO DEMAIS 

 
l) ILUDIR-NOS COM SUCESSOS 
TEMPORÁRIOS 
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“Autoridade se exerce estando próximo o suficiente para se relacionar, 
e a frente suficiente para influenciar e motivar.” 

 
 
 

6 AUTORIDADE E SUBMISSÃO 
 
 
 
 
 
 
 

Autoridade é definida no dicionário como poder legítimo, direito de mandar, a autoridade 
das leis, de um pai, de um chefe. Mt 28:18. Submissão tem como atributos: a obediência voluntária, 
sujeição, humildade, humilhação, subserviência. 

 
DEFINIÇÕES 

 

Deus delega Sua autoridade às pessoas. 
• Encontramos a autoridade de Deus na Igreja (líderes), na Família (pais), na Sociedade 
(leis, governos). 
• Todos devem estar em submissão a essas autoridades constituídas. 
• Não é possível edificar alguém ou delegar autoridade a alguém que não esteja debaixo 
de autoridade (Hb 13:17, 1 Pe 5:5, 1 Ts 5:12,13, 1 Co 16:16, Ef 5:21). 

 

Submissão é a atitude interior que nos leva a nos sujeitar àqueles que estão investidos 
de autoridade sobre nós. 
• Obediência total e irrestrita, no entanto, devemos somente a Deus e à Sua Palavra. 

 
SEMENTES DA REBELIÃO (como começa): 

 
a) FERIDA 
b) RESSENTIMENTO (gera inveja, indiferença, desprezo, independência) 
c) AMARGURA (raízes – barreiras interiores, afastamento) 
d) ÓDIO (quebra de alianças – porta para entrada de demônios) 

 
EXEMPLOS BÍBLICOS: 

 
• Ts 5:12: Paulo roga a todos que, em primeiro lugar, reconheçam os líderes que 
trabalham na obra de Deus, seu trabalho, seu valor, e que os tratem com amor. 
• Hebreus 13:7,17: como representantes de Deus, os líderes devem ser honrados e 
respeitados. A fidelidade e a aliança aos líderes que estão sobre nós é o que determinará 
nosso sucesso e unção ministerial. 
• O mau exemplo de Absalão (2 Sm 15:1-20) 
• Josué (Ex 33:11, 17:8-10, 24:12,13) 
• Eliseu (1 Rs 19:19-21) 
• Davi (1 Sm 26:8-11) 
• O exército de Davi (1 Cro 12, 2 Sm 15:15-22) 
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7) SANTIDADE 
 
 

Deus quer que vivamos, como líderes, uma vida de santidade, de piedade, de exemplo e 
modelo para nossos liderados. 

• Devemos estar em guarda contra qualquer espécie de imoralidade, em pensamento ou 
em ato. Ninguém fracassa moralmente de repente. 
• A lascívia se instala e cresce com o tempo no coração e na mente. 

 
TAREFA: PESQUISE NA BÍBLIA ALGUNS ENSINAMENTOS SOBRE SANTIDADE EM Rm 6:22; 1 Ts 4:3; 
Heb 12:14; 1 Ts 3:13; 1 Ts 4:3-7; Lev 11:44 

 
 

“A imoralidade é uma barreira que nos impossibilita de andar com Deus”. 

 
 

8) ORAÇÃO 
 
 

A oração é um dos ingredientes indispensáveis da vida cristã. 
• Sem uma prática constante de oração enfrentaremos crises de identidade espiritual, teremos 
menos fé, confiança e discernimento do mundo e da realidade espiritual. 
• Sem oração, estaremos sujeitos à influência paralisante das coisas secundárias e dos 
problemas pessoais diários. 
• A prática da oração ajusta as nossas prioridades e alarga nossa visão e percepção espiritual. 

 
 

“A medida da nossa intimidade com Deus determina a medida do nosso 
poder e influência espiritual e ministerial.” 

 
 

O que as escrituras falam sobre oração: Ex 17; 1 Sam 12:23; Hb 7:25; At 12:5 
 
 

“Deus age na Terra somente em resposta às orações do Seu povo.” 

 
9) FÉ 

 

DEFINIÇÕES 
 

A fé é o que capacita um líder a realizar sua missão e visão, pois gera um propósito 
firme que o capacita a lutar e superar todos os obstáculos à sua frente (Tg 1:6-8). 

 
 

“Fé é o contrário de medo e preocupação.” 
 
 

Ao vivermos e praticarmos a fé, experimentamos o poder de Deus em nossas vidas. 
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• Se só agirmos ou planejarmos de acordo com os recursos que nos estão disponíveis, 
não precisaremos de fé ou do poder de Deus (Lc 18:27). 
• Quando planejamos e agimos de acordo com a vontade de Deus, Ele providenciará os 
meios e experimentamos Seu poder e milagres. 
• Esta convicção deve ser a nossa força motora, o padrão que determina nossas atitudes, 
valores, hábitos e prioridades (Hb 1:6). 

 

Rm 10:17: “a fé vem pelo ouvir, e ouvir a Palavra de Deus”. 
• Quanto mais ouvimos, lemos e conhecemos a Palavra, mais fé adquirimos. 
• De onde vem o medo, a insegurança, a dúvida, a desconfiança, a incredulidade? Vem 
do que ouvimos, vemos e lemos (noticiários, acontecimentos). 
• O que vemos e lemos nos influencia e comanda nosso cérebro, passando as informações 
para o coração (alma e espírito). 

 
 

“Fé não significa ignorar as dificuldades ou a realidade, mas crer que a 
Palavra de Deus é mais forte, mais poderosa.” 

 
 TRÊS NÍVEIS DE FÉ: 

 
a) O Nível do OBSERVAR a Fé 

 
b) O Nível do VERBALIZAR a Fé 

 
c) O Nível do AGARRAR a Fé 

 
 

9.3) ALGUMAS COISAS QUE A FÉ NOS TRAZ: 
 

Hebreus 11:24-27 – Moisés 
• A fé nos ajuda a tomar decisões difíceis, a passar por momentos e situações difíceis, 
a fazer escolhas corretas. 
• A fé nos ajuda a esquecer as experiências negativas do passado, viver com confiança 
no presente e ter esperança para o futuro. 
• A fé nos ajuda a passar por cima dos nossos medos. 

 

Josué 14:7-13 – Calebe 
• Calebe agarrou o que havia visto, crido e verbalizado. 
• A fé gera em nós sonhos e convicções e nos dá forças para lutar até alcançá-los. 
• A fé nos ajuda a obedecer a Deus, mesmo nos piores momentos. 
• A fé nos revitaliza diariamente, para não desistirmos no meio das lutas e para impedir 
que as dificuldades nos derrotem. 

 

Gênesis 13:14-16 – Abraão 
• Não importa o que já perdemos, seja qual for a situação ou o lugar onde estamos hoje, 
• Deus promete que vai nos abençoar. Basta ver e crer. 
• Muitas vezes não recebemos porque não vemos ou não cremos. Achamos que os 
milagres só podem vir de um único lugar ou pessoa. Temos de olhar em todas as 
direções, porque eles podem vir de qualquer lugar. 
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Romanos 1:7 diz que “o justo viverá pela fé”, e Hebreus 11:1 diz que “a fé é a certeza 
das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem”. 
• O justo viverá pela fé em coisas que não vê, mas crê. Sua vida é baseada na fé do que 
• Deus diz e promete em Sua Palavra. 
• Fé é viver pela confiança e esperança em Deus (Sl 9:10). 

 
“Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, 

conforme o Seu poder que atua em nós” (Ef 3:20) 

 
10 • AMOR 

 
 

2 Tim 1:7 – A força mais poderosa da liderança é o amor. 
• Líderes devem ser destemidos, fortes, valentes e corajosos, mas, acima de tudo, cheios de altruísmo, de amor. 

 
“O amor distingue o verdadeiro líder do ditador.” 

 

A palavra “amor” no sentido bíblico é “ágape”. 
• O amor ágape é ativo (requer expressão), é transitivo (requer um objeto) e é serviço (envolve sacrifício). 
• O líder que se espelha em Cristo ama a Deus, a si mesmo e ao seu próximo. É emocionalmente e 
espiritualmente sadio (Mr 12:28-31). 

 

O amor, na forma bíblica, não é o simples exercício das emoções, mas uma disposição mental, 
uma decisão e ato da vontade, do coração e da alma. 

 

Expressando o amor ágape, o líder motiva seus seguidores a também praticarem o mesmo amor, 
pois só ele é permanente e realmente atende às reais necessidades das pessoas (1 Co 13:13). 

 

Os líderes lidam com pessoas, e pessoas precisam ser tratadas com amor. 
Este é o maior fator motivador que existe (1 Jo 4:7-19). 

 

At 20:17-36; 1 Pe 5:1-4: a expressão prática do amor é a essência do verdadeiro pastoreamento. 
 

“Uma liderança amorosa supre, nutre, alimenta, protege, pastoreia, 
apascenta, corrige, ampara e guia as pessoas.” 

 

Em Gl 5:22,23, Paulo fala do “fruto do Espírito” e usa o singular. 
• É como uma árvore e seus ramos. 
• A raiz é o Amor e seus ramos são a Alegria, a Paz, a Longanimidade, a Benignidade, a Bondade, a 
Fidelidade, a Mansidão (ou Humildade) e o Domínio Próprio. 
• Estas oito qualidades são a expressão do verdadeiro amor, o amor ágape. 

 

1 Co 13:4-7 – se o amor de Deus estiver atuando na vida de um líder, determinadas atitudes nunca 
se evidenciarão mas, outras, serão bem aparentes. 

 
 

“A independência, o orgulho e o egoísmo são os opostos do amor.” 
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11 • ÉTICA 
 
 

A palavra “ética” vem do grego e tem a ver com “valores e princípios morais, modo de conduta” (2 Tm 4:5). 
 
 

“Ética é a ciência da conduta, é a forma de proceder, é o 
conjunto de normas para bem liderar.” 

 
 ALGUNS PRINCÍPIOS ÉTICOS: 

 
a) HONESTIDADE (Hb. 4:13; 1 Tm 3:16,17) 

 
b) TESTEMUNHO (Modelo, Padrão, Exemplo) (1 Tm 4:12, 2 Tm 2:19-22) 

 
c) COMPORTAMENTO, MODO DE CONDUTA 

 
d) DUPLICAÇÃO DE VALORES 

 
 ALGUNS PADRÕES ÉTICOS 

 
• Não fique criticando, condenando, murmurando, reclamando das pessoas. 
• Edifique sempre, valorizando as iniciativas, elogiando, incentivando o potencial alheio. 
• Desenvolva-se espiritualmente através de leitura, oração, treinamentos, eventos. 
• Passe sempre adiante o que aprende, incentivando outros a fazê-lo também. 
• Levante outros líderes com seu próprio exemplo. 
• Respeite e honre as autoridades constituídas (Deus, família, trabalho, igreja, sociedade). 
• Cultive atitudes positivas, de fé. Não passe para seus liderados desabafos negativos. 
• Peça ajuda a seus líderes hierárquicos. 

 

12 • SERVIÇO 
 
 
 
 

“Serviço não é posição; é a meta do verdadeiro líder.” 
 
 
 
 
 
 
 

O verdadeiro poder da liderança está na atitude e disposição de servir àqueles que lhe são confiados. 
 

Jesus ensinou que liderança é um serviço, uma missão. Ele próprio era um líder-servo em todos 
os sentidos, e cumpriu esta missão até sua morte (Jo 6:38, Mr 10:4,5). 
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“O princípio do serviço separa os verdadeiros líderes 
dos ávidos pela glória.” (Laurie Beth Jones) 

 
 
 
 
 
 
 

Jamais nos tornaremos 
líderes-servos até que 
nos tornemos, primeiro, 
servos do Líder. Nossa 
missão e propósito 
na vida nascem de 

nossa relação de amor, 
serviço e submissão 

primeiramente a Deus. 

“A verdadeira grandeza, 
a verdadeira liderança, 
não é obtida obrigando 

os homens a nos 
servir, mas em nos 

entregarmos em serviço 
abnegado a eles.” 

(J. O. Sanders). 

“Se alguém quer 
vir após mim, a si 
mesmo se negue, 
tome a sua cruz e 

siga-me.” (Mt 16:24). 

 
 
 
 
 
 
 
 

O modelo ou figura do líder sempre deve representar “amor, serviço e sinceridade.” 
• RELACIONAMENTO é o conceito chave na ideia do líder. 
• Os liderados recusam a liderança daqueles que não se importam com eles, como pessoas. 

 

A grandeza no serviço a outros não pode ocorrer enquanto você insistir que é seu direito ser 
servido por outros. 

 

João 13 - Bem próximo da sua morte na cruz, lavar os pés dos discípulos foi o modelo supremo de 
liderança servil que Jesus apresentou. Ele estava renunciando ao seu lugar na cabeceira da mesa. 
• Os pés dos seguidores de Jesus estavam sujos e ninguém se dispusera a lavá-los. O grupo tinha 
uma necessidade, mas ninguém quis sair do seu lugar para satisfazê-la. Eles estavam ocupados 
demais comparando-se uns aos outros. 
• O verdadeiro líder, quando confia que Deus está no controle, também aceita correr este tipo de risco. 
• Somos capazes de renunciar a posições de importância e agir como verdadeiros servos sem nos 
mostrar inseguros ou na defensiva. 

 
 

“Jesus demonstrou que os líderes-servos suprem as necessidades do 
grupo a fim de executar uma missão.” 

 
 

“Não é minha responsabilidade” é uma atitude que impede a colaboração e o trabalho em equipe. 
•Quando essa ideia penetra numa equipe, ela fica prejudicada. Os territórios são marcados e de- 
fendidos. 
• Batalhas são travadas quanto a “quem faz o que” e “quem faz mais” do que os outros. 
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• Jesus ensinou que os líderes com toalhas estão dispostos a satisfazer qualquer necessidade 
existente, sem levar em conta a quem cabe a tarefa. 

 

Quando Jesus deixou a mesa para exercer a forma de servo e fazer o trabalho de um escravo, 
estava oferecendo uma visão real da sua missão. 
• Ele já ensinara que a sua missão não era “ser servido”, mas “servir e dar a sua vida em resgate 
de muitos” (Mc 10:45). 
• Sabemos que é melhor servir do que ser servido, mas sabemos também como é difícil dar aos 
outros o primeiro lugar. 

 
 

“Você irá liderar outros à medida que praticar o que ensina. “ 

 
“Se tudo o que tiver para oferecer for palavras, poucas pessoas o seguirão. 

O seu exemplo deve falar mais alto.” 
 
 

Só Deus pode capacitar um egocêntrico a tornar-se alguém que serve a outros. 
• É por essa razão que só o indivíduo que vive em comunhão com Deus pode tornar-se um verda- 
deiro líder-servo. 

 
 

“Líderes centrados nos princípios são orientados para o serviço. Os que se esforçam para 
concentrar-se no serviço enxergam a vida como uma missão, não como uma carreira. Suas 

fontes de sustento os armaram e prepararam para o serviço. Com efeito, todas as manhãs eles 
colocam o ‘jugo’ e os arreios do serviço, pensando em outros” (Stephen Covey). 
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REGISTRANDO A APRENDIZAGEM 

10) O que é viver em santidade? 

 
 
 

CFAP – LIVRO 2 – CAPÍTULO 2 
 

NOME:  DATA:   
 
 

 
 
 

1) Você tem convicção do seu chamado, da sua vocação para ser um líder? Por quê? 
 
 

2) Qual é, na sua opinião, a relação entre Vocação e Chamado? 
 
 

3) Defina, em suas palavras, o que é Integridade. 

 
 

4) Qual é a ligação entre Caráter e Integridade? 
 
 

5) Quais são os princípios da Fidelidade? 
 
 

 

6) O que destrói a Fidelidade? 
 
 

 

7) Defina Motivação, Entusiasmo e Paixão. 
 
 

 

8) Dê três características de uma pessoa motivada. 

 
 

9) Quais são as sementes da rebelião? 
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11) Por que é necessário que o líder tenha uma vida de oração? 
 
 

12) Quais são os três níveis de fé que existem? Explique resumidamente cada um. 

 
 

13) Explique Mateus 24:12: 
 
 

14) Em suas palavras, o que é Liderança Servil? 
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CAPÍTULO 3 

ATITUDES DE LIDERANÇA 
1 • DEFINIÇÕES 

 

Atitude é um sentimento íntimo manifestado através do comportamento. É o “ânimo interior”. 
 

Fp 2:5 – “De sorte que haja em vós o mesmo sentimento (atitude) que houve também em Cristo Jesus.” 
 

Uma atitude pode ser vista sem que uma palavra seja dita. 
• Ela reflete o verdadeiro caráter e personalidade, e é altamente contagiante. 
• O que se passa dentro de nós afetará o que se passa por fora. 

 
 

“A vida é 10% o que me acontece e 90% como reajo.” 

 
“Deus escolhe aquilo pelo que passaremos. Mas somos nós 

que escolhemos a maneira como passar.” 

 
“As pessoas não se importam com quanto você sabe, até que tenham consciência 

do quanto você se importa com elas.” (John C. Maxwell) 
 
 

Em Fp 2:3-8, Paulo ensina-nos cinco lições sobre a atitude: 
• Faça as coisas pelo motivo certo (v.3) 
• Considere os outros mais importantes que você (v.3) 
• Atente para o interesse dos outros (v.4) 
• Sirva aos outros como Cristo servia (v.6) 
• Tenha a mesma atitude de Cristo, que não era ávido pelo poder (v.6), esvaziou-se de si mesmo 
(v.7), demonstrou obediência (v.8) e cumpriu o propósito de Deus (v.8). 
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2 • A FORMAÇÃO DAS NOSSAS ATITUDES 
 
 

Em nossos primeiros anos de vida, nossas atitudes são determinadas principalmente por 
nossas condições: nascimento, ambiente, educação, formação. 
• O ambiente onde nascemos e vivemos, aquilo que vemos e ouvimos dos outros, são os traços mais 
importantes no aprendizado de atitudes corretas, mais do que os traços hereditários (Pv. 22:6). 
•Muitos sentimentos de aceitação ou rejeição provêm deste período da vida. A maioria dos 
problemas psicológicos das crianças provém de sua falta de aceitação e afirmação por parte dos 
pais e colegas. 

 

Com o decorrer da vida, as atitudes mudam pelas convicções do certo e do errado que 
aprendemos diariamente. 
• Elas são moldadas pelas experiências e pelo modo como escolhemos reagir a elas. 
• Enquanto vivermos estaremos formando, mudando e reforçando atitudes. Não existe atitude 
inalterável. É impossível mudar as ações externas sem mudar os sentimentos internos. 

 

Geralmente, desenvolvemos atitudes comuns aos nossos temperamentos. 
• A personalidade é composta da mistura destes temperamentos. 
• Entretanto, todos os temperamentos podem ser mudados pela escolha das atitudes corretas. 
• Por isso é necessário termos uma boa autoestima, pois normalmente agimos de acordo com ela. 

 

A autoestima estabelece os parâmetros para a formação de nossas atitudes. 
• Pv 23:7 – “Porque, assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é.”. 
• O modo como nos vemos reflete o modo como os outros nos veem (1 Sam 16:7). 
• Se gostamos de nós mesmos, isto aumenta a possibilidade de outros gostarem de nós também. 
• A autoimagem é o parâmetro para a construção das nossas atitudes. 
• Nunca iremos além dos limites dos verdadeiros sentimentos que temos a nosso respeito (Fp 3:13,14). 
• Se temos uma boa autoimagem, não seremos influenciados pelo que os outros dizem a nosso 
respeito. Ninguém pode limitar nossa vida, além de nós mesmos. 
• Os outros podem nos fazer parar temporariamente, mas somente nós podemos determinar o 
quanto ficaremos parados. 
• Muitos líderes acabam retidos e limitados em seus pensamentos, ações e resultados, pois se 
deixam levar pelas limitações que outros fizeram acerca deles. 

 

3 • ALGUMAS REGRAS IMPORTANTES 

 
MANTENHA A ATITUDE CORRETA MESMO QUANDO AS COISAS NÃO VÃO BEM. 

 
• O que realmente importa é o que acontece em nós, e não a nós (Tg 1:2-4). 

 
 

ENTENDA QUE AS “TURBULÊNCIAS” NÃO DURARÃO PARA SEMPRE (GL 6:9). 
 

• Não podemos nos deixar sucumbir pelos problemas (Hb 12:1-3). 
 
 

CUIDADO COM AS DECISÕES TOMADAS SOB PRESSÕES. 
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Decisão errada na hora errada = desastre 
Decisão errada na hora certa = engano 

Decisão certa na hora errada = inaceitável 
Decisão certa na hora certa = vitória 

 
 
 
 

MANTENHA CONTATO ÍNTIMO E CONSTANTE COM DEUS EM ORAÇÃO, E COM SEUS 
LÍDERES, EM ACONSELHAMENTO. 

 
• Nossa tendência é querer fazer as coisas do nosso modo, e precisamos aprender a 
parar e nos sujeitar às direções que vêm de cima (Jo 15:4,5). 

 
 

 VENÇA O MEDO DO FRACASSO. 
 

 VENÇA O PAVOR DO DESÂNIMO. 
 

 VENÇA A LUTA CONTRA O PECADO. 
 

 VENÇA AS CRÍTICAS. 
 

 VENÇA O MEDO DOS PROBLEMAS E DAS MUDANÇAS. 
 

 VENÇA O NEGATIVISMO. 
 

4 • A MUDANÇA DAS ATITUDES 
 
 

Somos os donos ou as vítimas de nossas atitudes. É uma questão de escolha pessoal. 
 
 

“O que somos hoje é resultado de escolhas feitas ontem. Amanhã seremos o 
que escolhemos hoje. Mudar significa ‘escolher mudar’.” 

 
 

Os principais fatores na transformação de nossas atitudes são: 
• A fé em Deus 
• O desejo de mudar 
• A disposição em fazer o que for preciso para isso 
• Uma forte resolução diária 

 

Qualquer um pode mudar, se o desejar no íntimo. 
• Deus ajuda a todos os que desejam mudar. 
• As únicas barreiras que aprisionam nossas atitudes são aquelas que colocamos sobre elas. 
• Atitudes como fé, esperança e amor podem superar qualquer obstáculo (Tg 1:4). 
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HÁBITOS CORRETOS 

AÇÕES CORRETAS 

DECISÕES CORRETAS 

PENSAMENTOS CORRETOS 

 
 
 
 

 AVALIE SUAS ATITUDES PRESENTES. 
 

Identifique os sentimentos, comportamentos e pensamentos que são problemas e 
então escolha, decida e comprometa-se a mudar. 

 
 

“Posso não ser capaz de mudar o mundo que vejo à minha volta, mas posso 
mudar a maneira como vejo o mundo dentro de mim.” 

 COMPREENDA QUE A FÉ É MAIS FORTE QUE O MEDO. 
•Mt 21:21 

 
ESCREVA SUAS DECISÕES E PROPÓSITOS, DE FORMA CLARA, ESPECÍFICA E 
VERDADEIRA E AJA DE ACORDO COM O QUE ESCREVEU. 

 
 TENHA O DESEJO INTENSO DE MUDAR. 

 
 VIVA UM DIA DE CADA VEZ. 

 
 DESENVOLVA BONS HÁBITOS. 

 
• Atitudes são Hábitos. Hábitos não são instintos, mas ações ou reações aprendidas 
e adquiridas. 
• As atitudes tendem a voltar aos seus padrões originais se não forem guardadas e 
cultivadas. 

 
 

 
 ESCOLHA E SIGA MODELOS. 

 
• 90% do que aprendemos é pelo que vemos. Escolha líderes como modelos a seguir, 
para serem a base daquilo que você quer se tornar. 
• Só a decisão de mudar uma atitude não é suficiente. A visão do que queremos ser 
deve estar constantemente diante de nós. 
• Para isso é necessário aprender a agir, andar, conversar e conduzir a si próprio 
como a pessoa ideal que você visualiza ser (Fp 4:9, 2 Tm 3:10,11, 1 Pe 5:3). 
• Nada nos inspira mais efetivamente a mudar do que ter exemplos a seguir. 
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5 • SINAIS DE UMA BOA ATITUDE 

 
 ACREDITAR EM SI MESMO 

 
 DESEJO DE VER O MELHOR NOS OUTROS 

 
 HABILIDADE DE VER OPORTUNIDADES EM TODOS OS LUGARES 

 
 CONCENTRAR-SE NAS SOLUÇÕES 

 
 DESEJO DE NOS DOARMOS 

 
 PERSISTÊNCIA 

 
 RESPONSABILIDADE POR SUA PRÓPRIA VIDA 

 
 

Um líder vencedor, com atitudes corretas, é aquele que é grande o suficiente para 
admitir seus erros, inteligente o bastante para lucrar com eles, e suficientemente forte para 

corrigi-los. Alimente suas atitudes corretas, e antes que você perceba, as más definharão. 

 
 

6 • ATITUDES ESSENCIAIS PARA UM LÍDER 

 
 AUTOCONTROLE / AUTODISCIPLINA 

 

Autocontrole é a capacidade de se controlar, propensão a não julgar, a pensar 
antes de agir, a não ser prisioneiro dos sentimentos, saber canalizá-los, saber 
controlar suas palavras, ações, atitudes, pensamentos e julgamentos. 

 
 

“Talento sem autodisciplina é como um polvo de patins: há muito movimento, 
mas nunca se sabe se irá para frente, para trás ou para os lados.” 

 
 AUTOCONHECIMENTO / AUTOCONFIANÇA 

 

Autoconhecimento é a capacidade de reconhecer e compreender suas próprias 
emoções e limitações, os pontos fortes e fracos, suas necessidades e impulsos. 

 

Autoconfiança é ter segurança acerca de si mesmo, confiar no seu potencial. 
 
 
 

“Confiança não é ausência de problemas, mas saber entregar a Deus os problemas.” 
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6.3) EMPATIA / SOCIABILIDADE 
 

Empatia é a capacidade de compreender e se colocar no lugar dos outros, de se 
relacionar bem com as pessoas. É a habilidade e a sensibilidade no trato com as pessoas. 

 

Empatia não significa tentar agradar a todos, mas considerar os sentimentos 
alheios nas tomadas de decisões. 
• Aprender a se aliançar com pessoas de diferentes pontos de vista tirando as 
tensões provocadas pelas diferenças, ouvir as mensagens por trás das palavras que 
são ditas, compreender as diferenças culturais entre as pessoas. 

 

Sociabilidade é a competência para administrar relacionamentos e criar redes, para 
encontrar pontos em comum e para impulsionar as pessoas na direção desejada. 
• As pessoas desejam se relacionar com aqueles com quem se dão bem e a eles 
estão prontas a servir. 
• Elas gostam de se sentir especiais, serem elogiadas, motivadas, direcionadas, 
respeitadas, valorizadas, encorajadas e ter suas necessidades supridas. 
• Líderes sociáveis são persuasivos e excelentes colaboradores, pois sua paixão se 
espalha para outras pessoas e cria elos fortes. 

 
 

“As pessoas não se importam com quanto você sabe, até que saibam 
o quanto você se importa.” (John C. Maxwell) 

 
“Você pode lidar com pessoas com o maior sucesso, se respeitar seus sentimentos 

mais do que apelar para suas razões.” 

 
6.4 COMUNICAÇÃO 

 

É a capacidade de transmitir uma ideia eficientemente por escrito ou oralmente. 
• O líder deve preocupar-se não apenas com o conteúdo ou as palavras que diz, mas 
também com a maneira como diz, com o efeito que pode produzir. 

 

A Comunicação informa, comove, convence, persuade e influencia. 
• Quem não consegue induzir outros a agir não consegue liderar. 
• Uma comunicação eficiente supera o conhecimento ou as experiências, pois toca 
no íntimo das pessoas. 

 
 

Comunicar é dar atenção, ouvir com interesse, procurar compreender o que o outro está 
falando, ser paciente, concentrar-se nas respostas verbais e não verbais, não interromper 
com respostas prontas achando que já sabe o que o outro irá dizer, aprender a ouvir. 
• Use a empatia, faça o possível para ver as coisas do ponto de vista da pessoa, 
procure entender por que ela fala, pensa e age daquela maneira. 

 
 

“Valorize a pessoa, elogie o esforço, recompense o resultado.” 
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 PACIÊNCIA / TOLERÂNCIA 
 

Paciência é a firmeza e habilidade de suportar as crises, as pessoas, os 
infortúnios e as pressões com resistência vitoriosa, sem perder a tolerância e a 
mansidão, sem permitir que as emoções o dominem (Pv 16:32, 29:11, Gl 5:23). 
• É a habilidade em permitir e aceitar que os outros falhem e sejam diferentes (Rm 15:1). 
• É reagir com moderação a comportamentos negativos, críticas ou fraquezas humanas. 

 
 

Tolerância é a atitude de quem desculpa certas falhas ou erros, que admite ou respeita, 
embora não adote as opiniões contrárias à sua. 

 
 HUMILDADE 

 

Humildade é a ausência do orgulho, da arrogância, da auto-suficiência. É a atitude 
de estar pronto a ouvir, acatar, mudar, praticar. 

 
 

“Humildade é a habilidade de controlar o conhecimento e o poder.” 
 
 

Os humildes sabem quem são, se conhecem, se valorizam, se aceitam. 
Sabem reconhecer as contribuições dos outros e compartilhar suas vitórias (Jo 3:30). 

 
 

 HUMOR 
 

Humor é definido como estado de ânimo cuja intensidade representa o grau de 
disposição e de bem-estar psicológico e emocional de um indivíduo. 

 

O humor é uma qualidade da natureza de Deus. 
• É um recurso que temos para manter uma perspectiva apropriada da vida com fé e 
esperança. 

 

Um coração feliz torna um rosto sorridente 
Sal 16:8,9, 70:4, 90:14, Pv 15:13, 17:22. 

 
 

 RESILIÊNCIA 
 

Segundo as leis da Física, resiliência é a “propriedade que alguns corpos têm de 
retornar à sua forma original após sofrer uma pressão ou deformação.” 
• É a capacidade de se adaptar rapidamente a uma nova situação ou de administrar 
situações adversas e de alta pressão. 
• As ciências humanas utilizam este termo para qualificar a “capacidade de um 
indivíduo em possuir uma conduta sã num ambiente insano”, ou seja, a capacidade 
do indivíduo de sobrepor-se e reconstruir-se diante das adversidades. 
• É a capacidade de responder de forma consistente às dificuldades, de reagir 
com flexibilidade e capacidade de recuperação diante de desafios e circunstâncias 
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desfavoráveis, obtendo uma atitude otimista, positiva e perseverante e mantendo um 
equilíbrio dinâmico durante e após os embates. 

 

O líder resiliente é aquele que sabe agir, reagir e se adaptar corretamente às 
crises, dificuldades e mudanças que surgirem à sua frente. 
• É aquele que, mesmo ferido e machucado, consegue retornar à sua forma original 
sem continuar “torcido” ou “esmagado” pela situação que lhe atingiu. 

 

Frutos da resiliência: 
• Fé em Deus e perseverança que Ele pode fazer; 
• Acreditar em si e naquilo que é capaz de fazer; 
• Aceitar mudanças e encarar as situações novas como desafios; 
• Dominar a ansiedade e estar aberto a novas experiências; 
• Manter clareza de propósito, calma e foco diante de situações adversas, inusitadas, 
emergenciais ou inovadoras. 

 
 

 PERSISTÊNCIA 
 

Perseverança ou Persistência é a atitude de seguir em frente enquanto os outros 
estão desistindo. 
1 Co 9:24,25 diz que fomos chamados para persistir, para vencer, e não para desistir 
ou perder. 

 

A vida é uma grande corrida – alguns desistem logo no início, outros mais à frente, 
mas outros perseveram e vencem. 

 
 

“Muitos dos fracassos acontecem porque as pessoas desistem sem perceber quão 
próximas estão do sucesso.” (Thomas Edison). 

 
 

Persistência significa “paciência com ânimo” – paciência com fé e esperança. 
Paciência sem esperança é martírio, é sofrimento. 
• 1 Jo 4:4 diz que “...maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo.” 
Esta convicção basta para nos dar a certeza da vitória e gera a perseverança. 
• A base da nossa perseverança é a confiança em Deus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 



 

 
 
 

CFAP – LIVRO 2 – CAPÍTULO 3 
 

NOME:  DATA:   
 

 

 
 

1) O que é Atitude? 
 

 
 
 

 
2) Cite 4 regras importantes sobre Atitudes: 

 
 

 
 
 

 
 

3) Neste módulo refletimos acerca dos seguintes conceitos: autocontrole, autodisciplina, autoconfiança, 
empatia, sociabilidade, comunicação, paciência ou tolerância, humildade, humor, resiliência, persistência. 
Diante disso, quais áreas reconhece como seus pontos fortes, pontos intermediários (ainda não visíveis) 
e quais áreas já reconhece ou reconheceu como frágeis, com espaços para melhorias? Apresente ao seu 
líder esse quadro e sugira que orem sobre isso. 

 
 
 
 

 
Pontos Fortes 

 
Pontos Intermediários 

Espaço para melhorias 
(frágil ainda) 

   

   

   

   

   

   

REGISTRANDO A APRENDIZAGEM 
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CAPÍTULO 4 

CRISES DE LIDERANÇA 
1 • DEFINIÇÕES 

 

A verdadeira liderança sempre exige um alto preço do líder, e quanto mais eficaz é a liderança, 
maior o preço a ser pago (Mc 10:38,44,45). 
• Se você quer aceitar o desafio da liderança deve estar preparado para aceitar e enfrentar o 
custo que vem com a responsabilidade da mesma. 
• Textos bíblicos 2 Co 1:3-5; 4:8-10,17,18; 12:10; Rm 8:35-39. 

 
 

“Crises são oportunidades para maximizar o seu potencial.” 
 
 

O verdadeiro líder deve aprender como manter o autocontrole nas crises. 
Lembre-se: Liderança é Influência, e você deve ser um exemplo daquilo que os outros devem fazer. 

 
“Os problemas podem melhorá-lo ou piorá-lo, dependendo da sua resposta e atitude a eles.” 

 
 

O processo para reconhecer e solucionar um problema: 
• Pressenti-lo, identificá-lo e defini-lo (intuição); 
• Começar a investigá-lo e conhecê-lo (curiosidade); 
• Reunir dados e levantar as causas (processamento); 
• Compartilhar a situação com seus líderes (comunicação); 
• Checar os recursos para resolver (avaliação); 
• Tomar uma decisão (liderança). 

 
 

2 • OS BENEFÍCIOS DA ADVERSIDADE 

Gera flexibilidade e resistência 
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4.1) ESTRESSE 

Todos passam por situações de estresse. A questão é: “O que você permite afetá- 
lo e como isso afeta você?” 

 
O estresse leva algumas pessoas a se quebrarem, e outras a quebrarem recordes. 

O estresse torna-se prejudicial quando é contínuo. O corpo humano reage ao 

 
 
 

Desenvolve a maturidade 
Sela o caráter e o desempenho ministerial 
Oferece grandes oportunidades e criatividade 
Leva a inovações e mudanças 
Traz benefícios inesperados 
Nos motiva a continuar lutando 

 

Problemas são o divisor de águas entre sucesso e fracasso. 
• Eles criam a coragem e a sabedoria. 
• Possibilita-nos crescer mental, emocional e espiritualmente. 
• É através da dor de confrontarmos e resolvermos problemas que aprendemos e crescemos. 

 
 

Em todas as áreas da vida, a questão não é SE você terá problemas, mas COMO você vai lidar 
com eles. Você vai dar a volta por cima ou vai ficar por baixo? 
• 1 Co 9:27: “...de modo que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado”. 

 
 

3 • ALGUNS ERROS OU PERIGOS COMUNS 
EM MEIO ÀS CRISES: 

 APELAR PARA A POPULARIDADE 
 

 APELAR PARA O ORGULHO 
 

 APELAR PARA O EGOÍSMO 
 

 APELAR PARA O CIÚME OU INVEJA 
 

 APELAR PARA A DESQUALIFICAÇÃO 
 

4 • CRISES MAIS COMUNS A LÍDERES 
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estresse em três estágios: alarme, resistência e exaustão. 
• No estágio do Alarme, o corpo reconhece o agente estressante e prepara-se para a 
luta ou para a fuga. Nós escolhemos se usaremos esse alarme para lutar ou para fugir. 
• No estágio da Resistência, o corpo repara qualquer dano causado pelo estresse. 
• Mas, se o agente que o provoca não for embora, o corpo não pode reparar o 
prejuízo e permanecerá alerta. 
• No estágio da Exaustão, o corpo pode ser induzido a desenvolver doenças, tais 
como: enxaquecas, irregularidades cardíacas, dificuldades metabólicas, pressão 
alterada, doenças mentais e emocionais, entre outras. A contínua exposição ao 
estresse durante este estágio levará o corpo à perda de energia e mesmo à parada 
das suas funções. 

 

Algumas estratégias para lidar com o Estresse: 
 

a) Desenvolva uma perspectiva mais apropriada, apesar das situações. 
 

b) Não fuja dos riscos. 
 

c) Trabalhe os seus pontos fortes. 
 

d) Evite a competição acirrada da vida. 
 

e) Livre-se da sobrecarga. 
 

f) Desenvolva fortes convicções. 
 

g) Desista de seus direitos. 
 

h) Reprograme sua mente. 
 

i) Mude sua maneira de ver as coisas. 
 

j) Abra-se com seus líderes. 
 

k) Encontre maneiras divertidas para aliviar o estresse. 
 
 

CRÍTICAS 
 

Nossa capacidade em aceitar críticas pode tanto nos estruturar como nos 
desestruturar. 
• Ninguém é indiferente a uma crítica – ela nos faz retribuir positivamente ou 
negativamente. 

 

Orientações para enfrentar críticas: 
 

a) Entenda a diferença entre crítica construtiva e destrutiva. 
 

b) Não se leve demasiadamente a sério. 
 

c) Olhe além da crítica e veja a atitude do crítico. 
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d) Observe sua própria atitude em relação ao crítico. 
 

e) Entenda que pessoas de bem são criticadas. 
 

f) Mantenha-se em forma fisicamente e espiritualmente 
 

g) Não veja somente o crítico; veja se há uma multidão. 
 

h) Espere um tempo para provar que eles estão errados. 
 

i) Esteja rodeado por pessoas positivas. 
 

j) Concentre-se na missão. 
 
 

Orientações ao fazer uma crítica: 
 

a) Verifique os seus motivos. 
 

b) Tenha certeza de que o assunto é digno de crítica. 
 

c) Seja específicos. 
 

d) Não arruíne a autoconfiança das pessoas. 
 

e) Não compare pessoas. 
 

f) Seja criativo. 
 

g) Ataque o problema e não a pessoa. 
 

h) Confronte na hora certa e no local certo. 
 

i) Olhe para vocês mesmos antes de olharem para os outros. 
 

j) Termine a confrontação com encorajamento. 
 
 

 TENTAÇÕES 
 

Os líderes sempre estão na linha de frente das batalhas da vida e são os mais 
suscetíveis aos ataques. 
• Frequentemente estão expostos a pressões e tentações além do normal. 
• A prudência e a Maturidade são imprescindíveis para não cair nessas armadilhas. 

 

Podemos errar e ser perdoados, mas não é tão fácil retornar à nossa posição de 
origem, uma vez que perdemos a credibilidade para com os liderados. 
• O perdão divino não traz de volta a posição, autoridade e privilégios de antes; a 
situação muda. 
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• Quando caímos, temos de passar por um período de restauração para 
recuperarmos aquele precioso terreno ou credibilidade. 

 
 

“Ou a Palavra nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta da Palavra.” 
 
 

A disciplina da pureza 
 

A maior parte das tentações é aberta e declarada; a sensualidade é latente nos 
dias de hoje, em todos os lugares. 
• Uma pesquisa em igrejas americanas revelou que 1 em cada 4 líderes cristãos é 
infiel, e 2 em cada 4 comportavam-se de modo reprovável; e se aqui estão incluídos 
apenas os líderes, imagine as estatísticas levantadas entre a membresia. 
• A piedade e a sensualidade são extremos opostos e não podem caminhar juntas. 
Paulo diz em 1 Tm 4:7 que devemos “nos exercitar pessoalmente na piedade”, na 
disciplina da pureza. 

 

O processo da queda de Davi: 2 Sm 11:1-17,26,27 
 

Davi era o homem que consideraríamos mais improvável de cair em tentações 
e pecados morais, devido à sua história de vida e sucesso diante de Deus e dos 
homens. O que, então, precipitou sua queda? 

 
a) Ele se tornou insensível (2 Sm 5:13). 

 
b) Ele relaxou com a disciplina (2 Sm 11:1). 

 
c) Ele permitiu que sua atenção se fixasse no pecado (2 Sm 11:2). 

 
d) Ele racionalizou seu pecado (2 Sm 11:3). 

 
e) Ele terminou em degeneração (2 Sm 11:4,5). 

 

Estratégias para evitar as quedas 
 

1 Co 10:12 faz um alerta: “aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia”. 
• O líder que minimiza o perigo e a realidade da tentação assume riscos que 
terminam revelando-se altos demais. 

 

É necessário tomarmos alguns cuidados e precauções para evitarmos que a 
queda aconteça: 

 
a) Não relaxem em sua disciplina espiritual. 

 
b) Preservem com muito carinho o seu casamento. 

 
c) Tomem precauções com os sinais sutis da atração sexual. 

 
d) Cuidem para não cair em racionalizações. 
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e) Guardem a sua mente. 
 

f) Imaginem periodicamente as consequências de uma queda. 
 

g) Procurem se proteger sempre. 
 
 

4. MEDOS 
 

Viver com medo é viver assustado, tenso, ansioso, preocupado, ameaçado, 
desconfiado, bloqueado, inseguro (Mt 14:22,23). 

 
 

“Medo é o juro de um empréstimo que você não fez.” 
(John Maxwell) 

 
 

O medo paralisa, bloqueia a vida, as iniciativas, a criatividade, a força, o ânimo e a fé. 
 

Hb 11:6 - “Ora, sem fé é impossível agradar a Deus”. 
• Medo é o oposto da fé. Ou estamos no medo ou estamos na fé: os dois não podem 
coexistir nem ocupar o mesmo espaço dentro de nós. 

 

A definição no Grego é “phobos” - fobia, medo, terror. 
• Uma fobia que se torna mais intensa à proporção que a cultivamos e com ela 
nos envolvemos. 
• A fobia tende a nos deixar nervosos e inconstantes em nossas reações. Tememos 
encarar coisas, situações ou pessoas que de alguma forma nos ameacem. 
• É diferente de preocupação (sentimento causado por circunstâncias difíceis ou 
adversas). O medo é um sentimento anormal. 

 

Existem vários tipos de medo: 
• Medo natural - instinto de preservação para nos livrar de perigos naturais. 
• Medo temor - que nos faz intimidar-se a Deus e fugir do mal e do pecado. 
• Medo fobia - que escraviza as emoções e destrói a confiança e a fé interior. É um 
sentimento que adoece o corpo, a alma e o espírito. 

 

1 Jo 4:8 - “No amor não existe medo; antes, o perfeito amor lança fora todo o medo”. 
 
 

Algumas orientações para superar o medo: 
 

a) Descubra a origem do medo. 
 

b) Admita seus medos. 
 

c) Aceite o medo como preço do progresso. 
 

d) Desenvolva um forte desejo interior. 
 

e) Concentre-se nas coisas que vocês podem controlar. 
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f) Lembre-se das vitórias anteriores. 
 

g) Alimente a fé, não os medos. 
 
 

4.6 FRACASSOS 
 

As maneiras como os líderes veem, reagem e lidam com os fracassos causam um 
impacto positivo ou negativo em todas as áreas de suas vidas. 
• A capacidade de olhar além dos fracassos e continuar realizando e produzindo é o 
grande diferencial para o verdadeiro líder. 

 

É importante compreendermos que todo mundo falha, erra e faz bobagens, mas 
isso não significa que são pessoas fracassadas. 
• A reação diante dos erros é que determina se fracassamos ou não. 
• Não podemos impedir as ações erradas, mas podemos mudar nossa atitude, ótica 
e reação diante delas. Podemos fazer de cada fracasso um salto para o sucesso. 

 
 
 

“Muitos dos fracassos acontecem porque as pessoas desistem sem perceberem 
quão próximas estão do sucesso.” (Thomas Edison) 

 
 

Deus usa as pessoas que erram, especialmente porque não existe 
outro tipo de gente por perto! 

 
 
 

Paralelo entre o fracasso e o êxito (Dr. Robert Schüller): 
 

• Fracasso não significa que não alcançamos nada, mas que aprendemos algo. 
• Fracasso não significa que somos fracassados, apenas que ainda não tivemos bom êxito. 
• Fracasso não significa que temos atuado como néscios, mas que temos tido muita fé. 
• Fracasso não significa que sofremos o descrédito, mas que estamos dispostos a experimentá-lo. 
• Fracasso não significa falta de capacidade, mas que devemos fazer as coisas de outra maneira. 
• Fracasso não significa que somos inferiores, mas que ainda não somos perfeitos. 
• Fracasso não significa que perdemos nossa vida, mas que temos boas razões para começar de novo. 
• Fracasso não significa que vamos ficar para trás, mas que vamos lutar com maior ímpeto. 
• Fracasso não significa que jamais lograremos nossas metas, mas que apenas tardaremos um pouco 
mais para alcançá-las. 
• Fracasso não significa que Deus nos tem abandonado, mas que Ele tem uma idéia melhor. 

 

Uma maneira de mudar nossa atitude com relação ao fracasso é aceitarmos 
responsabilidades. 
• O verdadeiro líder aceita responsabilidades, aprende com suas falhas e mostra 
isso em seu desempenho, independente dos erros, dores e dificuldades do processo. 
• O fracasso é um estado mental, uma questão interna. 
• Se desejarmos vencê-lo, primeiramente é necessário na maioria das vezes vencê- 
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lo em nossa mente e coração. 
• Não devemos permitir que o fracasso que está fora, entre em nós e nos domine. 

 
 

“Não é o tamanho do problema que importa, mas como lidamos com ele.” (John Maxwell) 
 
 

Aquele que não consegue superar as feridas e fracassos anteriores é mantido 
refém do passado. 

 
 

“Uma das razões pelas quais Deus criou o tempo foi a de prover um lugar onde 
pudéssemos enterrar as falhas do passado.” (James Long) 

 
 
 

Principais razões pelas quais erramos: 
 

a) Habilidades interpessoais fracas. 
 

b) Atitudes negativas. 
 

c) Estar fora de lugar. 
 

d) Falta de foco. 
 

e) Falta de compromisso. 
 

f) Falta de disposição para mudar. 
 

g) Mentalidade de cortar caminho. 
 

h) Confiar apenas no talento. 
 

i) Agir diante de informações e fatos incompletos. 
 

j) Falta de objetivos. 
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REGISTRANDO A APRENDIZAGEM 

 
 
 

CFAP – LIVRO 2 – CAPÍTULO 4 
 

NOME:  DATA:   
 
 

 
 
 

1) Qual é o processo para reconhecer e solucionar um problema? 
 
 

2) Cite alguns benefícios da Adversidade. 
 
 

3) Cite alguns erros ou perigos comuns em meio às crises: 

 
 

4) Defina “Estresse”: 
 
 

5) Quais são os três estágios que o corpo humano reage ao estresse? 
 
 

 

6) O que significa ter tensões nos relacionamentos? 
 
 

 

7) Cite 3 orientações práticas para lidar com as tensões nos relacionamentos: 
 
 

 

8) Cite 3 pontos importantes a serem considerados em meio a uma discussão: 
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9) Quais são os tipos de “personalidades difíceis”? 
 
 

10) Como você define “Crítica”? 
 
 

11) Cite 3 orientações ao enfrentar críticas: 
 
 

12) Cite 3 orientações ao fazer uma crítica: 
 
 

13) Como é o processo da tentação, segundo Tiago 1:13-16? 

 
 

14) Cite 3 atitudes de Davi no processo da sua queda: 
 
 

 

15) Cite 4 estratégias para evitar as quedas: 

 
 

16) Quais são os diversos tipos de medos que existem? 

 
 

17) Cite 3 orientações para superar o medo: 
 
 

18) Qual a diferença entre “falhar ao realizar algo” e “ser um fracassado”? 

 
 

19) Cite 3 principais razões pelas quais erramos: 
 
 

20) Cite 4 atitudes que devemos ter para tirar proveito dos fracassos: 
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Quando cada um rema para um 
lado, o barco fica no mesmo lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO 5 

TRABALHANDO EM EQUIPE 
1 • A EQUIPE COMO UM TIME 

 
“Aquele que vive isolado busca seu próprio desejo; insurge-se 

contra a verdadeira sabedoria.” (Pv 18:1) 
 
 

FONTE: INTERNET 
 
 

Os verdadeiros líderes são aqueles que conhecem o poder da cooperação: trabalham sempre 
em equipe, armam seus times antes de realizar um projeto e lutam até alcançar seus sonhos. 

 

O empresário Washington Olivetto diz que para ter alta performance em equipe é preciso que... 
1- As regras sejam claras; 
2- O compromisso seja coletivo; 
3- Cada um vá além de suas funções e ajude o outro; 
4- As idéias sejam compartilhadas; 
5- Haja um alto grau de comunicação. 
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Em Lv 26:8 vemos o conceito de “Sinergia”: “Cinco de vós perseguirão a cem, e cem de vós outros 
perseguirão a dez mil; e os vossos inimigos cairão à espada diante de vós”. 
• Na física, sinergia é o fenômeno que acontece quando a interação de duas causas provoca um 
efeito maior que a soma do efeito das duas em separado. 
• A palavra, do grego “synergía”, significa cooperação. 
• Talvez um dos maiores exemplos de Sinergia seja o vôo dos gansos selvagens. 

 
 

3 • 17 LEIS DO TRABALHO EM EQUIPE 
Segundo John C. Maxwell 

 
1) A LEI DO SIGNIFICADO 

 

“Um” é um número muito pequeno para se alcançar a grandeza. 
Sozinho, nenhum indivíduo consegue realizar algo de valor. 
Razões pelas quais as pessoas querem fazer as coisas sozinhas: 

• Egoísmo 
• Insegurança (desejo de manter o controle ou temor de ser substituído 

por pessoas mais capacitadas) 
• Ingenuidade 
• Temperamento fechado 

 
 

2) A LEI DA PERSPECTIVA GLOBAL 
 

O objetivo é mais importante que a função. 
• Para se alcançar um objetivo, cada um deve estar disposto a subordinar seus objetivos 
pessoais para o bem da equipe. 

 
 

3) A LEI DO NICHO 
 

Todos os participantes têm um lugar certo em que contribuem mais. 
• A força, o talento, a habilidade, o potencial e a experiência se expandem quando estão no lugar certo. 
• As realizações de uma organização são o resultado dos esforços combinados de cada 
indivíduo, onde cada um está no lugar certo contribuindo para a equipe. 

 
A pessoa errada no lugar errado = regressão 

A pessoa errada no lugar certo = frustração 

A pessoa certa no lugar errado = confusão 

A pessoa certa no lugar certo = progresso 

As pessoas certas nos lugares certos = multiplicação 

 
4) A LEI DO MONTE EVEREST 

 

Quanto maior o desafio, maior é a necessidade de se trabalhar em equipe. 
• A equipe deve ser do tamanho do sonho do líder. 
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• Não se pode realizar um sonho nota dez com uma equipe nota cinco. 
• É melhor uma grande equipe com um sonho pequeno do que um sonho grande com uma 
equipe pequena. 

 
 

5) A LEI DA CORRENTE 
 

A força de uma equipe é determinada por seu elo mais fraco. 
• Elos fracos são aqueles que não conseguem acompanhar os passos dos outros membros da 
equipe, que não se desenvolvem em sua área, que não corrigem suas fraquezas pessoais, que 
não satisfazem as expectativas do líder. 
• Perde-se o respeito dos melhores quando não se lida adequadamente com os piores. Essas 
pessoas devem ser treinadas ou trocadas. 
• A equipe trabalha em sinergia, e o elo fraco tira o impulso da mesma. 
Ex: 10 x 10 x 10 x 10 x 10 = 100.000, mas 10 x 10 x 10 x 10 x 5 = 50.000 

 
 

6) A LEI DO CATALIZADOR 
 

Equipes vencedoras possuem membros que fazem as coisas acontecerem. 
• Catalizadores são pessoas que fazem com que as coisas aconteçam. 
• Características dos catalizadores: 

Intuitivos: percebem coisas que os outros não compreendem. 
Comunicativos: falam o que é necessário para a equipe seguir adiante. 
Apaixonados: são entusiasmados e contagiam outros. 
Talentosos: são capazes de fazer o que outros não conseguem. 
Criativos: pensam coisas que outros não pensam, são inovadores. 
Iniciadores: fazem as coisas acontecer, sabem colocar as idéias em prática. 
Responsáveis: carregam coisas que outros não conseguem carregar. 
Generosos: cedem coisas que outros não cedem. 
Influentes: levam outros a fazer coisas que normalmente não fariam. 

 
 

7) A LEI DA BÚSSOLA 
 

As previsões conferem orientação e confiança aos membros da equipe. 
• As pessoas da equipe precisam saber pelo quê estão lutando. 
• As pessoas precisam de previsões, objetivos, inspiração, instruções e estratégias. 
• Somente quem pode ver o invisível pode realizar o impossível. 

 
 

8) A LEI DA LARANJA ESTRAGADA 
 

Atitudes ruins estragam a equipe. 
• Atitudes adequadas entre os membros de uma equipe não garantem seu sucesso, mas atitudes 
ruins garantem seu fracasso. 
• Algumas atitudes ruins: incapacidade de admitir erros, incapacidade de perdoar, inveja, 
egoísmo, espírito crítico, incapacidade de trabalhar em conjunto, falta de confiança, desejo de 
aparecer e de levar os créditos. 
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Grande talento + Péssima atitude = Equipe ruim 

Grande talento + Atitudes ruins = Equipe mediana 

Grande talento + Atitudes medianas = Equipe conveniente 

Grande talento + Atitudes convenientes = Equipe excelente 

 
9) A LEI DA CONFIANÇA 

 

Os membros da equipe devem ser capazes de contar uns com os outros quando isso for 
necessário. 

 
 

Confiabilidade: Caráter + Competência + Compromisso + Solidez + Coesão 

 
 

10) A LEI DO PREÇO A PAGAR 
 

A equipe deixa de alcançar seu potencial quando não paga o preço. 
• Não bastam habilidades, talentos ou recursos, se não houver disposição para sair da 
comodidade assumindo riscos e conquistando novos espaços. 
• O preço deve ser pago por todos, o tempo todo. Ele aumenta se a equipe deseja melhorar, 
mudar ou continuar vencendo, e nunca diminui com o tempo. 
• O preço exige de cada um: sacrifício, compromisso, desenvolvimento pessoal e abnegação 
pessoal em prol dos demais. 

 
 

11) A LEI DO PLACAR 
 

A equipe só pode fazer ajustes quando sabe onde está. 
• Nenhuma equipe pode ignorar a realidade de sua situação e continuar vencendo. 
• Deve estar sempre se avaliando, desenvolvendo, corrigindo e ajustando. 

 
 

12) A LEI DA RESERVA 
 

As grandes equipes têm grande amplitude. 
• Titulares são aqueles da linha de frente que contribuem ou têm influência direta na organização. 
• Reservas são aqueles que contribuem de maneira indireta ou que apóiam os titulares. 
• Os reservas de hoje podem ser os titulares de amanhã. 
• O sucesso ou o apoio de um reserva pode multiplicar o sucesso de um titular. 
• Às vezes, um reserva colocado corretamente é mais valioso que um titular. 

 
 

13) A LEI DA IDENTIDADE 
 

Valores em comum definem a equipe. 
• Se todos adotarem os mesmos valores, ainda que não possuam experiências em comum ou 
não tenham relação pessoal, a equipe alcança seus objetivos. 

100 



 

 
 
 

• Objetivos comuns sem valores comuns (idéias do que é importante) destroem a equipe. Todos 
precisam estar lendo a mesma cartilha. Valores são mais importantes que sentimentos ou 
idéias. Isto é IDENTIDADE. 

 
 
 
 

14) A LEI DA COMUNICAÇÃO 
 

A interação leva à ação. 
• A comunicação entre os membros aumenta o compromisso e a conexão, que alimenta a ação. 
• Um bom desempenho organizacional é fruto de pessoas capazes de falar e ouvir umas às outras. 

 
 

15) A LEI DA VANTAGEM 
 

A diferença entre duas equipes igualmente talentosas é a liderança. 
• A ética determina a preparação da equipe e a liderança determina o seu sucesso. 
• Quanto mais forte a liderança de uma equipe, maior o potencial e sucesso da mesma. 

 
 

16) A LEI DA MORAL ELEVADA 
 

Quando estamos vencendo, nada nos perturba. 
• Quando todos estão motivados, as impossibilidades se desvanecem, o desempenho, a 
confiança e a dedicação aumentam, todos se concentram no potencial e não nos problemas. 
• Quando você faz bem feito, você se sente bem; quando você se sente bem, você faz bem feito. É 
necessário agir para sentir, e não sentir para agir. 

 
 

17) A LEI DOS DIVIDENDOS 
 

Investir na equipe produz dividendos a longo prazo. 
• Investir fala de dedicar tempo, dinheiro, energia e recursos na equipe. 
• Investir fala de dar crédito, responsabilidade, autoridade e oportunidades à equipe. 
• As pessoas estão dispostas a trabalhar juntas se receberem reconhecimento pelos seus esforços. 

 
 

“Reunir-se é o começo. Continuar junto é o progresso. Trabalhar junto é o sucesso.” 
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REGISTRANDO A APRENDIZAGEM 

10) Cite 4 atitudes de valorização aos membros da equipe: 

 
 
 

CFAP – LIVRO 2 – CAPÍTULO 5 
 

NOME:  DATA:   
 

 

 
 
 

1) O que é uma equipe de alta performance? 
 
 

2) Quais os princípios citados por Washington Olivetto acerca de uma equipe de alta performance? 
 
 

3) O que é Sinergia? 

 
 

4) O que é Produtividade? 
 
 

5) Cite algumas características de uma equipe eficaz: 
 
 

 

6) Cite 4 princípios de sucesso da equipe: 
 
 

 

7) Cite 4 principais causas de insatisfação dos colaboradores em relação aos seus líderes: 
 
 

 

8) Cite 4 virtudes na equipe que merecem recompensa: 

 
 
 

9) Cite 4 maneiras de recompensar o trabalho bem feito: 
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11) Cite 4 pontos para se relacionar bem em equipe: 
 
 

12) Cite 4 sentimentos que surgem com a baixa autoestima: 
 
 

13) Cite 4 características de uma equipe ideal de líderes: 
 
 

14) O que é a “Lei do Nicho”? 
 
 

15) CO que é a “Lei da Laranja Estragada”? 
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CAPÍTULO 6 

DESENVOLVENDO NOVOS LÍDERES 
1 • DEFINIÇÕES 

 

Se você supervisiona pessoas e tem vontade de desenvolver líderes, é responsável por: 
• apreciá-las por quem elas são; 
• acreditar que elas farão o possível; 
• elogiar seus feitos; 
• aceitar sua responsabilidade pessoal para com elas; 
• instilar fé em suas vidas e 
• ajudá-las a desenvolver e aperfeiçoar suas habilidades de liderança. 

 

Conseguir formar e manter uma boa equipe de liderança é a tarefa mais importante de um líder. 
• Precisa encontrar uma maneira de fazer com que sua visão seja implementada e 
compartilhada pelos outros. 
• A chave para formar outros líderes está em encontrar as melhores pessoas que puder e, então, 
transformá-las nos melhores líderes que elas possam ser. 
• Grandes líderes geram outros líderes. 

 
 

2 • CRIANDO UM AMBIENTE PARA LÍDERES EM POTENCIAL 
 

O trabalho de um líder é criar um ambiente, uma atmosfera que atraia novos líderes. 
• Ele deve ser ativo, gerar atividades que sejam produtivas e desafiadoras, incentivar, criar e 
comandar mudanças. 
• Deve ser um “termostato” (que determina qual será o clima) e não um “termômetro” (que 
apenas registra o clima). 

 
 

“O dinamismo é o maior de todos os agentes de mudança, 
transformação e geração de novos líderes.” 
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É importante salientarmos que caráter e atitude são os principais fatores que devem ser 
incentivados, pois habilidades podem ser ensinadas. 
• Mas também não podemos reter pessoas na equipe que constantemente apresentam 
desempenho insatisfatório e deficiente, pois prejudicam e desanimam a todos os demais. 
• A essas pessoas deve ser dada a oportunidade de pararem e reavaliarem seu potencial e 
talento, e encontrarem um lugar e posição mais adequada, onde poderão se desenvolver melhor. 

 

Uma visão eficiente oferece orientação e direção adequadas. Se a visão for deficiente ou 
confusa, os seguidores e resultados também o serão. 

 

3 • IDENTIFICANDO LÍDERES EM POTENCIAL 
 
 

Algumas qualidades que devemos procurar nas pessoas para escolher e formar novos líderes: 
 

• INFLUÊNCIA – habilidade de relacionar e trabalhar com pessoas de uma 
maneira positiva; 

 
• SERVIÇO – disposição de submeter-se, cooperar e auxiliar as pessoas; 

 
• POTENCIAL PARA CRESCER – desejo de crescer e desenvolver-se, buscando 
ferramentas competentes para isso; 

 
• CONSISTÊNCIA – determinação de trabalhar com coerência até alcançar os alvos; 

 
• LEALDADE – disposição de colocar o líder e a igreja acima de desejos pessoais; 

 
• RESILIÊNCIA – habilidade de recuperar-se quando surgirem problemas; 

 
• INTEGRIDADE – caráter sólido, palavras e conduta consistentes, honestidade, 
confiabilidade, ética; 

 
• VISÃO – habilidade de percorrer toda obra como um todo, em todas as suas 
necessidades; 

 
• DISCIPLINA – disposição de fazer o que é necessário, independentemente da 
disposição pessoal; 

 
• GRATIDÃO – atitude de reconhecimento que passa a ser um modo de vida; 

 
• RESPONSABILIDADE – arcar com os próprios comportamentos ou com as ações de 
outros em tudo que fazemos; 

 
• ESPIRITUALIDADE – relacionamento com Deus, fé, amor, perseverança; 

 
• HABILIDADES PESSOAIS – capacidade de aprender sempre, desenvolver e realizar; 

 
• BOM TESTEMUNHO – bom testemunho diante da sua família e sociedade, vida 
exemplar, condizente; 
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• CONFIANÇA EM SI MESMO – não se colocar no final da fila. Autoconhecimento. 
 

• BOA COMUNICAÇÃO – saber ouvir, ser agradável, transmitir as informações com 
eficácia para as pessoas; 

 
• PROATIVIDADE – inconformismo, disposição de mudar, de ser diferente, de crescer, 
de assumir riscos, de enfrentar novos desafios, de buscar soluções. 

 

Trabalhe com todos os que estão sob sua liderança, mas dedique 80% de seu tempo com os 20% 
que são mais promissores e que apresentam estas características acima (Princípio de Pareto). 

 

As características externas não são as mais importantes (facilidade de oratória, personalidade 
forte e atraente, atuação nos dons, carisma, amizade com o povo, facilidade de relacionar, etc.) 

 

O caráter e os frutos são o que pesam na escolha (Is 11:1-3). 
• As adversidades revelam o caráter de cada líder em potencial (1 Co 3:11-15, 1 Pe 1:6,7). 
• É necessário um período de amadurecimento antes de assumir responsabilidades. 
• Mesmo com estes cuidados, é possível fazer escolhas erradas, e depois ter de retroceder. 

 

O coração do líder em potencial deve ser: 
 

CARACTERÍSTICAS   POSITIVAS 
Maleável (2 Rs 22:19, 1 Cr 22:5, 29:1 
Disposto (1 Cr 28:9,21, Sl 10:3, Mt 26:41 

 
CARACTERÍSTICAS NEGATIVAS 
endurecido (Zc 7:11,12, Hb 3:13, Mt 13:14) 
raso, superficial (Mt 13:20,21) 
cheio, atarefado (Mt 13:22) 
amargurado (Hb 12:15,17) 
cheio de desculpas (Lc 9:57-62) 
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CONFIAR 
RESPEITAR 

DAR 
IMPORTÂNCIA 

ACREDITAR HONRAR, 
RECONHECER 

RECOMPENSAR 

DAR 
SEGURANÇA 

RESPEITAR 

DAR 
ESPERANÇA 

REFORÇAR 
POSITIVAMENTE, 

ELOGIAR 
AGRADECER ESTAR À 

DISPOSIÇÃO 
PARA AJUDAR 

ELEVAR 
EXPECTATIVAS, 
REVIGORAR 

GERAR ÂNIMO, 
LEVANTAR O 

MORAL VALORIZAR 
INICIATIVAS 

AVALIAR 
O SEU 

PROGRESSO 
DAR RECURSOS 
PARA CRESCER E 

TRABALHAR 

 
 
 

4 • INCENTIVANDO LÍDERES EM POTENCIAL 
 

Um dos fatores mais importantes na formação de líderes é o incentivo constante 
por parte dos seus líderes. 
Os estímulos têm a capacidade de transformar e gerar produtividade, além de criar 
um forte alicerce emocional, espiritual e profissional nas pessoas. 

 

A seguir algumas formas de estimular e incentivar sua equipe: 
 
 

 

A maior forma de estímulo que um líder pode dar à sua equipe é seu próprio 
exemplo de liderança, de ética, de responsabilidade, de caráter, de franqueza, de 
consistência, de comunicação e de confiabilidade, ou seja, ser o modelo. 
Fp 3:17; 2 Ts 3:9; 1 Tm 4:12; Tt 2:7; 1 Pe 5:2,3 

 
 

Confiança implica em Responsabilidade, Previsibilidade, Consistência, Honestidade, 
Transparência e Credibilidade. 

5 • CAPACITANDO LÍDERES EM POTENCIAL 
 

Capacitar é mais do que treinar. O treinamento é apenas uma parte do processo 
de capacitação de pessoas para a liderança. 

 

A Capacitação dos líderes deve ter como objetivos: 
 

• Fazê-los compreender e cumprir a Missão e a Visão da Estrutura 
• Fazê-los compreender e cumprir sua missão pessoal como parte da Estrutura 
• Mostrar seus deveres e compromissos para com a Estrutura 
• Habilitá-los para servir com excelência e eficácia 
• Gerar mudanças positivas em todas as áreas das suas vidas 

108 



 

 
 
 

• Dar subsídios para desenvolver todo o potencial 
• Gerar um perfil adequado para o trabalho, com talentos, habilidades e experiência 
• Trabalhar seus pontos fortes e fortalecer seus pontos fracos 
• Adaptá-los e prepará-los para trabalhar em equipe 

 

Algumas sugestões para capacitar os novos líderes: 
 

1) Desenvolva um relacionamento pessoal e chegado com eles. 
 

2) Compartilhe seus sonhos. 
• Isso irá ajudá-los a saber a direção que você segue, e poderão lhe ajudar a realizá-los. 

 
3) Peça compromissos. 

 
4) Defina metas objetivas. 

 
5) Defina bem as responsabilidades e princípios. 

 
6) Seja o modelo. 

 
7) Delegue trabalho, responsabilidade e autoridade. 

 
8) Dê-lhes as ferramentas que precisam. 

 
9) Seja um bom ouvinte. 

 
10) Valorize e recompense o crescimento. 

 
11) Incentive o desenvolvimento pessoal. 

 
12) Confronte e corrija os erros. 

 
13) Avalie o progresso sistematicament\ 

 
14) Reúna-se periodicamente com eles. 

 

6) DELEGANDO TAREFAS AOS NOVOS LÍDERES 
 

Se você escolher e trabalhar com as pessoas certas, não terá problemas ao 
delegar tarefas e responsabilidades. 

 

Os líderes que queremos trabalhando para nós devem conhecer nosso coração, 
ser leais a nós, serem dignos de confiança, terem um coração de servo, terem fé e 
amor a Deus. 
• Nem todos corresponderão às nossas expectativas. Problemas sempre existirão, 
mas devem ser vistos como oportunidades de aprendizado, aperfeiçoamento e 
crescimento. 

 

Os líderes devem aprender a solucionar bem os problemas. Para isso devem 
observar os seguintes itens: 
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• Prever os problemas antes que eles aconteçam; 
• Manter uma atitude positiva em meio aos problemas; 
• Aprender com eles para que os mesmos problemas não tornem a acontecer. 

 
 

Alguns motivos que impedem o líder de delegar: 
 

 INSEGURANÇA  

 
 FALTA  DE CONFIANÇA NOS OUTROS  

 
 FALTA DE HABILIDADE PARA TREINAR A OUTROS  

 
 PRAZER PESSOAL EM REALIZAR A TAREFA  

 
 HÁBITOS  

 
 INCAPACIDADE DE ENCONTRAR ALGUÉM QUE REALIZE A TAREFA  

 
 RELUTÂNCIA CAUSADA POR FRACASSOS NO PASSADO  

 
 FALTA DE TEMPO  

 
 MENTALIDADE DO “FAÇO MELHOR”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

CFAP – LIVRO 2 – CAPÍTULO 6 
 

NOME:  DATA:   
 

 

 
 

1) Se você supervisiona pessoas e tem vontade de desenvolver líderes, é responsável por: 
 
 
 

 
2) Registre o que aprendeu nesse módulo sobre liderança que fará a diferença na liderança pastoral. 

 
 
 

REGISTRANDO A APRENDIZAGEM 

Leitura complementar 
 

“A beleza de Cristo e o caráter do cristão” - Bp. Robson Rodovalho, Ed. Sara Brasil. 
“Formando líderes de sucesso” – Bp. Robson Rodovalho, Ed. Sara Brasil. 
“O código do líder” – Bpa. Maria Lúcia Rodovalho, Ed. Sara Brasil. 
“Você nasceu para reinar” – Bpo. Robson Rodovalho, Editora Sara Brasil. 
“Os 10 Mandamentos para vencer na vida” – Bpo. Robson Rodovalho, Editora Sara Brasil. 

Sugestão de vídeos 
 

Testemunho de Robson Rodovalho 
Vídeos Bp. Robson sobre liderança 

Sugestão de palavras que edificam 
 

www.saratube.com.br 
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OBRAS CONSULTADAS 

“Liderança Espiritual” – J.Oswald Sanders, Ed. Mundo Cristão 
“Formando Líderes Irrepreensíveis” – Robson Rodovalho, Ed. Sara Brasil 
“Seja um Líder de Verdade” – John Haggai, Ed. Betânia 
“As Sete Leis da Liderança Cristã” – David Hocking, Ed. Abba Press 
“Competências pessoais que as Empresas procuram” – John C. Maxwell, Ed. Mundo Cristão 
“As 21 Indispensáveis Qualidades de um Líder” - John C. Maxwell, Ed. Mundo Cristão 
“Tornando-se um Líder” – Myles Munroe, Ed. Koinonia 
“Estratégias para o Sucesso” – John C. Maxwell e Jim Dornan, Ed. Pro Net 
“A Jornada do Sucesso” - John C. Maxwell, Ed. Mundo Cristão 
“Segredos da Liderança” - John C. Maxwell, Ed. Mundo Cristão 
“Segredos da Atitude” - John C. Maxwell, Ed. Mundo Cristão 
“Seja o Líder que todos querem Ter” – John C. Maxwell, Ed. Sepal 
“Desenvolva sua Liderança” - John C. Maxwell, Ed. Record 
“Dando a volta por cima” - John C. Maxwell, Ed. Mundo Cristão 
“Desenvolvendo Líderes em sua Equipe de Trabalho” - John C. Maxwell, Ed. Mundo Cristão 
“Seja tudo o que você pode Ser” - John C. Maxwell, Ed. Sepal 
“Atitude Vencedora” - John C. Maxwell, Ed. CPAD 
“Como tornar-se uma Pessoa de Influência” - John C. Maxwell, Ed. CPAD 
“Liderando com Excelência” - P.K.D. Lee, Editora Socep. 
“O Último Degrau da Liderança” - C. Gene Wilkes, Ed. Mundo Cristão 
“O Monge e o Executivo” – James C. Hunter, Ed. Sextante 
“Vitória sobre a Tentação” – Bruce Wilkinson, Ed. Mundo Cristão 
“Pastores em Perigo” – Jaime Kemp, Ed. Sepal 
“Liderança Corajosa” – Bill Hybels, Ed. Vida 

 
 
 

SUGESTÕES DE FILMES SOBRE LIDERANÇA: 

 
Invictus 
titulo original: (Invictus) 
lançamento: 2009 (EUA) 
direção: Clint Eastwood 
atores: Morgan Freeman , Matt Damon , Tony Kgoroge , Patrick Mofokeng , Matt Stern 
duração: 134 min 
gênero: Drama 

 
 

Procura da felicidade (À) 
titulo original: The Pursuit of Happyness 
lançamento: 2007(EUA) 
direção: Gabriele Muccino 
elenco: Will Smith, Thandie Newton, Jaden Smith 
duração: 109 min 
gênero: Comédia dramática, Biografia. 
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A hora da virada 
titulo original: Rebound 
lançamento: 2005/EUA 
direção: Steve Carr 
elenco: Martin Lowrence, Roy McCormick, Wendy Raquel Robinson 
duração: 90 min. 
gênero: Comédia 

 
Um sonho possível 
titulo original: The Blind Side 
lançamento: 2009/ EUA 
direção: John Lee Hancock 
elenco: Sandra Bulock, Qiunton Aaron, Tim Macgraw 
duração: 120 min 
gênero: : Drama 

 
Tempos Modernos 
Título original: (Modern Times) 
Lançamento: 1936 
Direção: Charles Chaplin 
Elenco: Charles Chaplin, Al Ernest Garcia, Tiny Sandford e Hank Mann. 
Duração: 83 min 
Gênero: Comédia/Clássicos 

 
Duelo de Titãs 
titulo original: (Remember the Titans) 
lançamento: 2000 / EUA 
direção: Boaz Yakin 
elenco: Denzel Washington, Craig Kirkwood, Burgess Jenkins, Donald Adeosun Faison 
duração: 113min 
gênero: drama 

 
Colcha de retalhos 
titulo original: (How to Make an American Quilt) 
lançamento: 1990/ EUA 
direção: Jocelyn Moorhouse 
elenco: Winona Ryder, Anne Bancroft, Ellen Burstyn e mais 
duração: 120 min 
gênero: Comédia , Drama, Romance 

 
Discurso do rei (O) 
titulo original: (The King’s Speech) 
lançamento: 2011/Reino Unido 
direção: Tom Hooper 
elenco: Colin Firth, Helena Bonham Carter, Derek Jacobi mais e mais 
duração: 120 min 
gênero: Histórico, Biografia, Drama 
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REGISTRANDO A APRENDIZAGEM 

 
 
 

CFAP – LIVRO 2 – FILMES 
 

NOME:  DATA:   
 
 

 
 
 

APRECIAÇÃO PESSOAL DO FILME 
 

Dados do filme (Nome, ano, direção) 
 
 
 

Trecho do filme que o marcou (positiva/negativamente) 
 
 
 

Frase de impacto, que capturou sua atenção. Por que essa frase chamou tanto sua atenção? 
 
 
 

Importância do filme para o aprendizado acerca do tema LIDERANÇA? 
 
 
 

Que valores o filme apresenta que divergem/convergem dos valores cristãos? 
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FAÇA SUAS ANOTAÇÕES! 
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