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Fiel é a Palavra e digna de inteira aceitação 1 Tm 4:9 
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 “A QUALIFICAÇÃO N 1 PARA LIDERAR”   

LIÇÃO UM 

 

I - Aprender A Seguir, Obedecer, Submeter E Humilhar: 
A) A primeira coisa para liderar: é aprender seguir bem / ser servo:  Lc 7:1-10 

1 - Seguir somente a nuvem e a coluna de fogo:  Nm 9:15-23 
2 - Para conhecer o caminho, segue a Arca do Senhor:  Js 3:4 
3 - “Rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho”; a presença:  Ex  33:13 

B) Jesus foi submisso aos pais nos primeiros trinta anos da sua vida:  Lc  2:51,52 
C) Submissão e obediência ganham  promoção: 1 Sm  15:22 

1 - Obedecer freqüentemente é devido obrigação ou pela força: Gn 3:3 
2 - Submissão é voluntário, portanto, de querer espontâneo:  Lc 2:51,52 

D) Davi, mesmo sendo ungido rei, submeteu-se a Saul:  1 Sm  24:8 
E) Usurpação para pegar a liderança é um princípio satânico: Is 14:12-14 

1 - Adão praticou a usurpação e por isto perdeu a coroa de glória: Gn 3:5; Sl  8:5 
2 - Davi aguardou o tempo de Deus / trono dele subsistirá para sempre:  1 Sm 24:10; 1 Cr 17:12 
 a - Davi esperou treze anos para Judá reconhecê-lo como rei:   2 Sm 5:4 
 b - Davi esperou vinte anos para todo Israel reconhecê-lo como rei:  2 Sm 5:5 
3 - Eliseu seguiu a Elias por aproximadamente doze anos:  1 Rs 19:19-2; 1 Rs 2:8 
4 - Ser zeloso não foi o suficiente para Moisés / ele ganhou 40 anos no deserto:  At 7:23; Ex 2 
5 - Josué seguiu a Moisés fielmente por quarenta anos:  Dt 31:3-8 

F) O Caminho do Senhor, para entrar em liderança e autoridade, é lento:  Dt  7:22 
 

II - Jesus É O Modelo Perfeito De Seguir: 
A) Jesus seguiu o Pai, por isto pode dizer segue-Me:  Jo 5:17; 6:38 
B) A primeira coisa que Jesus mandou foi: vinde após mim:  Mt 4:19; Mc 2:14; Lc 5:27; Jo 1:45 
C) A última coisa Jesus mandou Seus discípulos era Ide pregai o Evangelho: Mt 28:19; Mc 16:15 
D) “Porque eu faço sempre o que Lhe agrada” Jesus aprendeu obediência:  Jo 8:29; Hb 5:8 
E) Paulo disse: “Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo”:  1 Co 11:1 

1 - O bom líder vai apontar, somente, para o Senhor:  Ef  5:1; 1 Ts 1:6 
2 - Somente podemos seguir a outros na medida e forma em que são modelos:  1 Tm 1:16 
3 - Escolher bem a quem vai seguir:  2 Tm 3:15; 1 Pd 3:13 
4 - Pelos seus frutos, não os dons, os conhecereis:  Mt 7:15-20 

E) O Bom Pastor dá a vida pelas ovelhas; sem interesse próprio:  Jo 10:1-11 
F) O fermento dos fariseus era hipocrisia e falsa doutrina:  Mt 16:12; Lc 12:1 
G) Não procurar discípulos para si mesmo:  Mc 9:38; At 20:29,30 
H) Experiência no Senhor não tem substituto; no reino ninguém nasce líder: Hb 6:12 
I) Liderança pela força é o sistema do mundo; Saul e Roboão:  1 Sm 15:1-11; 1 Rs 12:7-11 

 

III - Os Líderes São Poucos, Rogai  Pois Ao Senhor Da Seara: 
A) Você é chamado para ser líder “muitos são chamados, poucos escolhidos”  Mt 20:16 

1 - Os escolhidos são os que respondem ao chamado em fé e obediência 
2 - Você será um líder quando for praticante da Palavra:  Tg 1:22 

B) Purifique sua vida de paixões e questões insensatas e pratique fé, amor e paz:  2 Tm 2:21-6 
C) O Senhor escolheu da fraqueza tirar a força; graça dá glória a Deus:  Hb 11:34; Ef 1:6 
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 “A QUALIFICAÇÃO N 1 PARA LIDERAR”   

LIÇÃO UM (continuação) 

 

III - Os Líderes São Poucos, Rogai Vós Ao Senhor Da Seara: 
D) Os grandes líderes na Bíblia não pensavam que se qualificavam para liderança 

1 - Moisés:  Ex 3:11-4:17 
2 - Gideão : Jz 6:15 
3 - Davi:  Sl 8:4-6; 1 Cr 17:16 

E) Irmãos, reparai pois, na vossa vocação; visto que não foram chamados muitos sábios segundo a 
carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento; pelo contrário, Deus escolheu 
as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo 
para envergonhar as fortes; e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e 
aquelas que não são, para reduzir a nada as que são; a fim de que ninguém se vanglorie na 
presença de Deus:  1 Co 1:26-29 

F) Davi recebeu homens em aperto, endividados, amargurados de espírito para convertê-los em 
homens valentes:  1 Sm 22:2; 1 Cr 11:10-47 

  1 - Davi fez os homens das cavernas; levou-os para a Rocha de Israel:  1 Sm 24:1 
  2 - Homens valentes são forjados na fenda da penha, Cristo Jesus:  Sl 91:1 
 G) Wal-Mart tem uma estratégia de usar pessoas aposentadas para receber pessoas na porta;  
                numa das lojas deles em Denver tinha um senhor que por habito chegou uns 15 minutos  
               atrasado. O gerente finalmente perguntou Charlie; “que era a resposta deles no seu velho  
               emprego quando chegou atrasado?” A resposta dele era: “eles disseram bom dia Almirante!” 
      

IV - Aquele Que Tem Ouvidos Para Ouvir, Ouça: 
A) No natural só pode falar tão bem o quanto ouvir:  Mt 11:15; Rm 11:8; 2 Tm 4:3 

1 - Pronto a ouvir e tardio em falar : Tg 1:19b 
2 - Depois de ouvir do Senhor, pode falar para o Senhor:  Lc 4:18 

B) Ouvindo bem do Senhor qualifica para falar para o Senhor:  Jo 14:10; 1 Co 11:23 
1 - Pedro era porta-voz dos discípulos porque ele recebeu:  Mt 16:16,17 
2 - Assim Pedro tornou-se o pregador designado no dia de Pentecostes:  At 2:14 

C) Moisés foi fiel primeiramente para ouvir, depois para falar:  Ex 3:4:18-31  
D) Fica na torre de vigia para ouvir o que Senhor quer falar contigo:  Hc 2:1-3 

1 - Pode ser alguns dias / Moisés / Jesus: Ex 24:18, 34:28; Mt 4:1-11 
2 - Pode ser meses / Davi / Ester / Isabel: 1 Sm 27:7; Est 2:12; Lc 1:24 

 

V - O Líder Precisa De Humildade Para Guiar Outros: 
A) O chamado é a primeira qualificação; espere pela separação; Moisés: Ex 2:11-15 
B) Assim, também, Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sacerdote:  Hb 5:5 
C) Para seguir exige humildade e paciência; Jesus foi humilde:  Mt 11:29 
D) Não muitos sábios, poderosos ou nobres:  1 Co 1:26 
E) Jesus não tinha aparência ou beleza de líder:  Is 53:2b 
F) Agradar aos homens é um laço; Quem teme ao homem arma ciladas para se:  Pv  29:25 
G) Saul, Herodes, e Balaão serviram ao homem:  Nm 22-24; Jd 11; 1 Sm 15:24b; Mc 6:26 

 

VI - Longânimo Para Ganhar O Direito De Liderar: 
A) Seguindo a Cristo; Sede meus imitadores, como, também, eu sou de Cristo: 1 Co 11:1 
B) Imitar aqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas:  Hb 6:12 
C) Espere, no Senhor, pelo tempo certo; não envie a si mesmo:  Hab 2:3; Is 40:31; 2 Sm 5:2 
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 “LÍDERES SÃO PADRÕES DE VIDA”   

LIÇÃO DOIS 
 

I - Líderes São Aqueles Que Respondem Ao Chamado: 
A) Torna-se padrão dos fiéis; em Palavra, procedimento, amor, fé, pureza: 1 Tm 4:12 

1 - Líderes precisam de balanço em todos os aspectos da vida cristã: Pv 16:11 
2 - O adversário procura apenas uma brecha para acertar seus dardos: Ef 4:27 

B) E servisse eu de modelo a quantos hão de crer Nele para a vida eterna: 1 Tm 1:16b 
C) Paulo serviu de modelo para o seguinte mandamento: amarás o Senhor de todo espírito, alma,  
     força e entendimento: Mt 22:37 

1 - Não considerou a sua própria vida como preciosa para si: Fl 3:8,17,18 
2 - Trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça: 1 Co 15:10 
3 - Fiel até o fim para com a visão celestial: At 26:19 

D) Veio das trevas, porém, vive na luz: 2 Co 4:6 
E) A natureza humana do homem deseja ver exemplos vivos no mundo real: Jo 1:1 
F) Quando você seguir a Cristo, pode repetir; “vinde após mim”: Mc 1:17; 1 Co 11:1 
G) Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado: Fl 3:12b 

 

II - Líderes Incentivam Timóteos A Serem Exemplos: 
A) Transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros: 2 Tm 2:2 
B) Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações: Mt 28:19 
C) Não despreze pequenos inícios: At 9:25,26 
D) Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens: Mt 5:16a 
E) Líderes têm iniciativa para agirem em obediência a Deus; dispostos: Is 6:8; 1 Sm 3:8 

 

III - Líderes São Altamente Expostos A Crítica: 
A) Jesus passou pela CPI do Senado de Israel sobre Ele continuamente: Jo 5:18 
B) Meus irmãos, não se tornem muitos de vocês mestres, pois irão receber maior juízo: Tg 3:1 
C) Moisés era um porta-voz para Deus, mas quis matá-lo: Ex 5:15-23; 17:2 
D) Todos quantos querem viver piedosamente, em Cristo Jesus, serão perseguidos: 2 Tm 3:12 

 

IV - Líderes São Pais Na Fé: 
A) Porque, ainda que tivésseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, 

muitos pais; pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus: 1 Co 4:1 
B) Pais conhecem Deus e princípios eternos do poder, santidade, bondade de Deus: 1 Jo 2:12-14 
C) Pais herdam as promessas com paciência e fé: Hb 6:12 
D) Pais corrigem e disciplinam seus filhos, no espírito de amor, para o bem deles: Hb 12:9-13 
E) Corrige o teu filho, e ele te dará descanso; vida: Pv 29:17; 23:13; 22:15; 15:10; 3:11 
F) Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém beijos são enganosos: Pv 27:6 
G) Pais intercedem e gastam a vida pelos filhos: 2 Co 12:15; Gl 4:19 
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 “O LÍDER E A OBEDIÊNCIA”   

LIÇÃO TRÊS 
 

I -  Sem Obediência Não Pode Avançar Com O Senhor: 
A) Fale Sim para Deus e Não para o diabo: Tg 4:7 
B) Precisa ficar desesperado a respeito a vontade de Deus / Jesus, nosso exemplo: Mt 26:38,39 
C) Nos tempos mais difíceis, Jesus mostrou Sua humanidade: Mt 26:40-42 
D) Entramos na Sua presença quando perdemos nossa presença: Sl 27:8; 16:11 
E) Todos que buscam o Senhor descobrem a mesma coisa; Sua ti graça basta: 2 Co 12:10 
F) A carne sofre para o espírito ser exaltado: Rm 8:18; Hb 5:8 
G) Vencer o mal com o bem: Rm 12:21 
H) Seja imitador de Jesus; submeta-se em espírito e subjugue a carne: Ef 5:1; 1 Co 9:27 
I) Propus-te a vida e a morte, a bênção e a maldição; escolhe pois a vida: Dt 30:19 
J) Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de plenamente guardar 

todos seus mandamentos: Dt 28:1 
K) O Senhor exige mais dos líderes do que dos leigos; as águas de Meribá: Nm 20:8-13 
L) Se o chefe não está feliz, ele fará sua vida miserável: Lc 6:38 

  

II -  Relacionamento Leva A Firmeza: 
A) Aqueles que conhecem a seu Deus poderão dizer Não ao diabo: Dn 11:32 
B) Torna-se mais importante agradar a Deus do que ao mundo: Pv 1:8-19 
C) O sangue de Jesus leva-nos a andar na luz como Ele está na luz: 1 Jo 1:7 
D) Saul quis agradar às multidões / o povo em vez de agradar a Deus: 1 Sm 15:15 
E) Paulo e Barnabé preferiram agradar a Deus que aos homens: At 14:14-19 
F) A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza: 2 Co12:10 
G) Reconhecendo e obedecendo, submissão e autoridade podem exaltar ou diminuir: Lc 7:8 

 

III -  Procrastinação É  Obstinação E Desobediência: 
A) Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto do lar 

Visto que rejeitaste a Palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti /  não sejas rei: 1 Sm 15:23 
B) Portas abrem por determinado tempo; para Israel, era tarde demais: Nm 14:35,40 
C) O Mar Vermelho e o Rio Jordão são exemplos de obediência rápida: Ex 14 
D) O amanhã terá os seus cuidados; basta a cada dia o seu próprio mal: Mt 6:34b 
E) Não era permitido guardar o Maná por mais de um dia; o trabalho de hoje: Ex 16:15; Js 5:12 
F) Maná escondido é a Palavra que o Espírito dá para você hoje: Ap 2:17,26; Sl 2:8 

 

IV -  Obediência Vai Te Exaltar: 
A) E Moisés era fiel, em toda a casa; Cristo porém, como Filho, em sua casa: Hb 3:5,6 
B) Pois a vossa obediência é conhecida por todos: Rm 16:19 
C) Não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então, te deleitarás 

no Senhor Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de 
Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse: Is 58:13b-14 

D) Se você quiser e me ouvir, comerá o melhor desta terra: Is 1:19 
E) Buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a Sua justiça, e todas estas coisas vos 

serão acrescentadas: Mt 6:33 
F) Atitudes carnais vão minar qualquer bom fundamento e levarão a destruição: Hb 12:15 
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 “LÍDERES ESTABELECEM ALVOS”   

LIÇÃO QUATRO 
 

I - Líderes Tenham Direção / Sabem Onde Estão Indo: 
A) Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco: Lc 6:39 
B) Líderes têm visão, porque enxergam o Senhor: 1 Co 11:1; At 26:13-18 
C) Jesus, o Cristo, é um líder e sabe onde está indo; Vinde após mim: Mt 4:19a ;  Jo 14:5 
D) Nós não conhecemos o caminho, até que Ele nos revele: Js 3:4; Mt 7:7; Ef 1:18; Hb 4:16 
E) Líderes olham para frente, não de onde vieram: 1 Sm 22:1,2; Lc 7:34 
F) Pessoas gastam meses planejando suas férias e apenas dois minutos para alvos da vida 

 

II - Deus Criou Você Para Imaginar Grandes Coisas: 
A) Homem, você foi criado a imagem e semelhança de Elohim: Gn 1:26 
B) Outrora, sem a lei, eu vivia; mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado: Rm 7:9 

1 - Na infância todos nós sonhamos naturalmente; aprendemos a não sonhar quando adultos 
2 - Porque, se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida; ouvindo não pode finalmente 

apagar a vontade das crianças de sonharem grandes: Gl 3:21b 
C) Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos; e o odiaram ainda mais: Gn 37:5 
D) Na 3ª série a maioria das crianças não fazem mais perguntas / conformidade: Rm 12:2a 
D) E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, mente: Ef 4:23 

1 - Permita que o Espírito de Deus ungisse a sua mente para imaginar de novo: 1 Jo 2:27 
2 - Usando 10% da capacidade humana é normal; usando 11% produz 4X’s 

E) Permita que a Palavra e o Espírito quebrem todas as fortalezas: 2 Co 10:3-5 
F) Seja liberto das ataduras da morte pelo sangue: Jo 11:44; Ap 12:11 

 

III - Criando Visão: 
A) Onde não há visão da revelação do plano redentor de Deus, o povo se corrompe: Pv 29:18 

Bíblia Amplificada 
B)Vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões: Jo 2:28b 

1 - Sonhos não são esclarecidos; visão sem trabalho é sonho 
2 - Visões são tatuagens na alma; obra sem visão é fardo 

C) Paulo tinha um alvo, a visão celestial: At 26:19 
D) Na torre de Babel, eles tinham uma visão; o Senhor disse: agora não haverá restrição para tudo 

que intentam fazer; todos falando a mesma coisa: Gn 11:6b 
G) Porque, como imagina em sua alma, assim ele é: Pv 23:7 
H) Aconselho-te que compres     colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas: Ap 3:18 
I) Busca a vontade de Deus para sua vida e ministério - visão virá: Hb 4:16 

1 - O Senhor está esperando você no trono da graça para revelar a visão: Ef 1:18 
2 - Vendo e ouvindo cria capacidade divina, ou seja, graça: Jo 11:40 
3 - A única coisa que Deus vai abençoar é a Sua vontade: Hb 10:7 
4 - Até ser convencido em fazer a vontade de Deus, vai tentar fazer a sua própria: Mt 26:42 

J) Lembre-se da lição de Abraão; fortaleceu-se dando glória a Deus: Rm 4:20 
K) Se mudar a direção frequentemente, as pessoas perdem a confiança: Js 3:4 
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 “LÍDERES ESTABELECEM ALVOS”   

LIÇÃO QUATRO (continuação) 

 

IV - Escreve A Visão Para Esclarecer: 
A) Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus 

me dirá e que reposta eu terei à minha queixa O Senhor me respondeu e disse: Escreve a 
visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo Porque a visão 
ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará; se 
tardar, espera-o, porque, certamente, virá: Hab 2:1 

B) John Gatler escreveu 114 itens com 14 anos de idade; aos 40 cumpriu mais de 100 
1 - Quis conhecer todos os países do mundo; conheceu 110 
2 - Subir o Monte Everest; ir a lua; domar um leão; escrever livros 

C) Anthony Clark determinou que em cinco anos seria o homem mais forte no mundo 
D) Os que esperam no Senhor; sobem com asas como águias: Is 40:31 
E) Seja específico tanto quanto possível; voar aos limites da sua imaginação: Ef 3:20 
F) Proporcione um ambiente positivo, de fé 
G) Visualize com o espírito do vosso entendimento: Ef 4:23; Js 1:8; Sl 1:2; 39:3 
H) Nos EUA: 40 milhões vivem da assistência social; ou seja, não tem visão ou sonhos; 61% têm 

alvos limitados; vivem de cheque a cheque, semana a semana; 10% têm alvos; 03% têm alvos 
escritos 

 

V - Visualização - O Desejo Do Justo É Somente Bom: 
A) Criar expectativa ajuda a eliminar o que é nebuloso 
B) Então, conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes E 

lhe disse: Será assim a tua posteridade: Gn 15:5 
C) Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco: Nm 13:17-21 
D) Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti ata-os aos dedos, escreve-os na 

tábua do teu coração: Pv 7:1-3 
E) Abrão esperava um filho; Respondeu Abrão; Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo 

sem filhos e o herdeiro da minha casa é o damasceno Eliezer: Gn 15:2 
F) Começar a ver onde vai chegar e não de onde veio ou onde está: 2 Co 5:17 
G) Vence o medo com fé; a Palavra, o Nome e o Sangue: 2 Tm 1:7 
H) Josué lembrou a promessa e venceu 31 nações /  obstáculos / 1 por dia: Js 1:3;12:7-24 
I) Pode-se ver no espírito, pode-se crer para realização: 2 Co 5:7 

 

VI - Estabeleça Prioridades: 
 A) O Senhor é a N 1; buscai  primeiro o reino de Deus: Mt 6:33 

B) Família é a N 2; Não coloque sua família à frente de Deus ou seu trabalho antes da sua 
família; Deus criou casamento e família antes da Igreja: Gn 2:18-25 

C) Trabalho ou ministério, é a Nº  3; o trabalho serve a família e não vice-versa 
D) Não pode trabalhar todos os alvos com o mesmo querer; o mais importante para você deve 

receber maior atenção e ter prioridade 
 
 
 
 
 



LIDERANÇA N
O

 1 

 “LÍDERES ESTABELECEM ALVOS”   

LIÇÃO QUATRO (continuação) 

 

VI - Estabeleça Prioridades: 
E) Alvos devem ter balanço; assim atingindo todas as áreas da vida, não somente financeira  

mas também, espiritual / não negligenciando um em favor de outros: 
1 - Espiritual: leitura bíblica, oração, fruto e dons do Espírito  
2 - Familiar: amadurecimento do casamento, formatura dos filhos, cura em tudo 
3 - Social: desenvolvimento  
4 - Lar: ter casa própria e paga, aquisição de bens, reformas, etc 
5 - Financeiro: projetar seu salário para os próximos dez / vinte anos, aposentaria 
6 - Ministério / Carreira / o que gostaria de atingir para o Senhor 

 F) As ordens dadas pelo chefe têm prioridade sobre as demais; o chefe é O Senhor! 
 

VII - Coloque Em Ação: 
A) Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos: Pv 16:3 

1 - As ações deverão estar em linha com a visão e a vontade de Deus 
2 - Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem: Ex 14: 15 

B) Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu: Hb 11:8 
C) Fé sem obras é inoperante: Tg 2:20 
D) Ide por todo o mundo e pregai; preparação é ação para realizar o alvo: Mc 16:15 

 

VIII - Resiste Ao Medo Com As Armas Espirituais: 
A) Para derrubar as fortalezas de todo o seu passado; não será como era: 2 Co 10:3-5 
B) Continue no espírito, busque confirmação nele e não na carne: Gl 5:16,17 
C) Resiste ao medo, que é um espírito, com a Palavra: Is 54:14; 2 Tm 1:7; Mt 4:4 

 

IX - Mantenha Uma Agenda E Grave As Respostas: 
A) George Müller, chamado pai da fé no século 200, tinha 20,000 respostas de oração registradas 
B) Mantenha-os perante ti / em oração / em meditação: Pv 4:20 
C) Lembrarás do Senhor porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas: Dt 8:18 

 

X - Fale As Promessas De Deus Fora Da Sua Boca: 
A) Pelas quais nos têm sido doados as suas preciosas e mui grandes promessas, p/ que por elas 

vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção do mundo: 2 Pd 1:4 
B) Dunimus é liberado da sua boca: Rm 10:6,9,10 
C) Creio, por isto falo: 2 Co 4:13 
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 “O LÍDER É RESISTENTE Á MEDO”   

LIÇÃO CINCO 
 

I -  Resiste Ao Diabo E Ele Fugirá De Vós: 
A) F-E-A-R “false evidence appearing real”; fatos falsos com aparência de real 
B) A primeira e principal arma contra você será o medo: Is 54:14; Mc 4:37-40; 5:35,36 
C) A forma mais freqüente do diabo atacar a visão celestial é com o medo: Js 1:6, 7,9,18 
D) Resiste a ele em fé, com a Palavra: 1 Pd5:9; Mt 14:22-31 

1 - Crendo nas circunstâncias  medo; crendo na Palavra  fé: Nm 14; Hb 3:18 
2 - A fé opera por amor e o perfeito amor lança fora todo medo: 1 Jo 4:18 
3 - O Senhor sempre disse não temais, porque Eu sou contigo: Js 1:5; Is 43:5; Mt 28:20 

E) Medo é opressão satânica; o espírito de medo paralisa o homem: Is 54:14; 2 Tm 1:7 
F) A raiz de todo medo é o pavor da morte: Hb 2:14,15 
G) Em Cristo vencemos sempre;  fica na presença, em oração: Rm 8:35; 2 Co 2:14 

 

II -  Medo Como Instrumento Para Motivação: 
A) Três formas de motivação: 

1 - Medo; porém, quando o líder não está presente isto não funciona 
2 – Incentivo por terceiros; prêmios funcionam enquanto aumentarem  
3 - Incentivo próprio; encorajamento mediante valores; ética de trabalho: Pv 1:8,9 

B) A lei, o Judaísmo, o Islão e toda justiça própria leva ao medo: Ex 19:18 
C) Debaixo da lei pessoas procuram motivar a outros mediante medo: Rm 6:14; Gl 3:10,11 
D) Use o amor de Deus para lidar com ovelhas medrosas: 1 Jo 4:17,18 

1 - Tenha certeza que você reconhece o fluir no amor de Deus: Rm 5:5; At 3:6 
2 - Lide pessoalmente com todas as formas de falta de perdão: Ef 4:29 
3 - Pessoas machucadas têm a tendência de ferir outros facilmente: Hb 12:15 

 E) Mantenha a visão perante a liderança; explique cem vezes de formas diferentes: Hab 2:1-3 
  

III -  Motivação E Manipulação: 
A) Tentar controlar pessoas fora da Palavra e do Espírito é manipulação: 1 Sm 15:23 
B) Abuso tem sua origem em medo de perder o controle: 1 Sm 18:8-10 
C) Ás vezes, as mesmas características que levam à liderança, movem para a manipulação 
D) Ver: Abner; Joabe; Absalão: 2 Sm 2:14-16; 3:22-27; 14:28-31; 15:1-13 
E) Às vezes, o Senhor permite decisões erradas para revelar seu coração: Nm 14:39-45 

 

IV -  Medo E Imaginações: 
A) Vãs imaginações, produzidas por fatos manipulados com a mente natural: 2 Co 10:3-5 
B) A batalha espiritual é literalmente para a sua mente: Ef 6:12; 1 Tm 6:12 
C) Renovar a mente com a semente incorruptível / custa trabalho e tempo: Pv 23:23 
D) Saber que está passando pelo vale da sombra da morte: Sl 23:1; Tg 1:2 
E) Eu posso tomar uma atitude em tudo; lembre quem é em Cristo: Fl 4:13; Nm 13:33; 14:6-9 
F) Creia no Senhor e veja-O na sua frente: At 2:25-27; 1 Sm 17:45,46 
G) Quando O Senhor ordenou Israel para “não temais”, Ele falou o porque, isto é, porque 

Estou contigo Se Deus está contigo quem pode ser contra: Gn 15:1; Js 1:6; Jr 1:8; Rm 8:31  
 
 
 



LIDERANÇA N
O

 1 

 “O LÍDER É CORAJOSO”   

LIÇÃO SEIS 
 

I - Tudo O Que Está Prometido Acontecerá Se Não Desmaiar: 
A) O adversário vem atrás da semente; alvos escritos representam a semente: Mc 4:14,15 
B) Medo paralisa para não realizar a ação, ou seja, para herdar a terra da promessa: Js 1:6 

1 - Baixo estima própria gera medo; não conhecendo sua posição em Cristo: 1 Co3:2b 
2 - Traumas durante os anos de formação impacta o resto da vida adulta 
3 - Sementes são facilmente destruídas / somente pisa ou negligenciar eles: Mc 4:16,17 

C) O Senhor prometeu a Josué que em todo lugar que colocasse a planta do pé seria dele: Js 1:3 
1 - O Senhor deu a Josué trinta e uma vitórias, conquistas, e tudo prometido: Js 12:7-24 
2 - Tudo quanto fora prometido a você acontecerá também si continuar em fé: Lc 1:45 

D) Jeová falou quatro vezes sê forte e corajoso porque no mundo terá tribulação: Js 1:6,7,9,18 
 

II - Formas De Motivação: 
 A) Líderes espirituais são motivados por si mesmos por intermédio do Espírito e a Palavra: Zc 4:6 
B) Deus usa fé para motivação, não medo; incentivos: Mc 5:36; Hb 11:6b 

1 - Não use o medo para tentar motivar filhos, funcionários ou obreiros 
2 - Quando o gato não está perto os ratinhos brincam; quando o líder não está por perto 
3 - Com Jeová no arraial, Israel ainda pecou: vê Números 

C) Estudos provam que bônus só funcionam se cada ano houver aumenta 
D) Motivação própria, incentivo próprio: não precisa de outros para empurrar 
E) Quando conhecer o amanhã, o hoje não é tão ruim; porque eu sei que Ele vive: Jo 11:40 
F) Libere amor sobre os que estão manifestando medo: Mt 14:30,31; 1 Jo 4:7,8 

 

III - Controlando Mediante Medo E Manipulação: 
A) Controlando outros mediante medo; se não fizer certo, Cristo não vai te levar quando vier; se 

não tomar banho, as baratas vão te pegar na cama; se não produzir na impressa, tchau! 
B) O que o leva para motivá-lo ao sucesso, vai também levá-lo a controlar os outros: Saul 
C) Abuso sexual ou verbal é motivado pelo espíritos / aprender a tomar decisões no espírito 

1 - Medo de tomar a decisão errada leva o homem a permitir que sua esposa tomá-la 
2 - A luta consiste entre o espírito controlador e o controlado: 2 Cor 10:3-6 
3 - O Senhor ordena balança; submetei-vos uns aos outros: Ef 5:21 

D) Homens são criados para liderar mulheres, mas não para dominá-las: Gn 1:26; Ef5:25 
E) Ministre aos tímidos e medrosos com amor, paciência e informação: 1 Co 13:8 
F) Falsos profetas tentam controlar outros mediante medo, ameaças e profetizando destruição 

 

IV - Sendo Libertos De Quem Vai Ministrar: 
A) Precisa libertação de quem vai eventualmente ajudar: At 26:17 
B) Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro: Pv 29:25 
C) Precisa ser cheio do Espírito para proclamar libertação, não beija mãos: Lc 4:18,19 
D) Aquele que tem muitos amigos sai perdendo / apreciar as amizades que tiver: Pv 18:24 
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 “O LÍDER É CORAJOSO”   
LIÇÃO SEIS (continuação) 

 
V - Quem Quiser Ser Chefe Deve Ser Servo De Todos: 

A) PARA SUBIR PRECISA, PRIMEIRO, DESCER: Mt 20:27 
1 - Fui missionário por quatro anos, mas quando voltei a Rhema lavei privadas: GWF 
2 - Em Campina Grande, depois de doze anos, ainda servi no ministério de socorros 
3 - Quanto maior o orgulho, maior o tempo no deserto; por isto Moisés precisou de 40 anos 
4 - Jesus precisou de apenas 40 dias; Jesus tinha carne, não orgulho: Mt 4:2; Hb 5:8 

B) Servindo nunca desqualifica para ser líder; ministrar para outros em amor: Ef 4:15 
C) Descubra o porquê das pessoas serem amarguradas, raivosas, impacientes 
D) Supra informação para os liderados; não resuma que as pessoas sabem; exerça paciência! 

1 - A tendência é sentir medo, quando pessoas fazem o desconhecido: Mt 14:30 
2 - Atitudes negativas desenvolvem-se quando não lida com os medos; ex: computadores, falar 

em público, vendas, coisas altamente técnicas 
3 - Sente ao lado de pessoas novas na Igreja, grupo dos jovens, almoçando / Jesus juntou disc 

E) Fale palavras certas: “como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no tempo; 
Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma” Pv 25:11; 16:24 

F) A informação que damos para pacificar é como derrubar fortalezas; aquilo que é contra o 
conhecimento de Deus: 2 Co 10:3-6 

G) Uma qualidade de liderança é de ver uma necessidade e satisfazê-la; socorros: 1 Co 12:28 
H) Seja humilde para ser exaltado; não permita que orgulho o impeça: Tg 4:10; 1 Pd 5:6 
I) Diga não a carne, orgulho, contenções, atitudes erradas: Lc 9:23,24 

 

VI - Fé Mobiliza, Medo Paralisa: 
A) Israel esqueceu quem era quando chegou ao Mar Vermelho: Ex 14:11,12 

1 - Moisés estava preparado em oração e esperando no Senhor: Is 40:31 
2 - Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que, hoje, vos fará! 

B) A morte e a vida estão no poder da língua: Pv 18:20,21 
C) A respeito de Golias, Davi disse; Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele; teu servo 

irá e pelejará contra o filisteu: 1 Sm 17:32-37 
1 - Davi encorajou o rei; Davi lembrou-se das vitórias passadas; o leão, o urso e o gigante 
2 - Patrões procuram primeiramente lealdade; segundo honestidade 

D) Davi ouviu sobre Golias e agiu OUSADAMENTE na aliança com Jeová: 1 Sm 17:36,45,46 
E) Um em mil crentes testificam da fé aos outros; medo domina 999% 
F) Busquei ao Senhor, e Ele me acolheu livrou-me de todos os meus temores: Sl 34:4 
G) Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações: S 46:1-3 
H) Muitas vezes quando as pessoas tinham visões o Senhor avisava para não temer, sabendo que 

o adversário tenta roubar: Gn 15:1; Ex 14:13; At 27:22-25 
I) Medo do sucesso; sucesso leva a responsabilidade e este ao trabalho 
J) Medo da derrota; leva o homem a ser negativo em tudo; atitude de caranguejo 
K) Responsabilidade começa e termina com o líder: não temais!!! 
L) José,  Davi e Daniel ministravam coragem para os reis: Gn 4:1 Sm 17:32; Dn 2:29,30 
M) Determine que você será um catalisador de fé onde quer que ande: Nm 14:24; Js 1:3 
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 “O LÍDER ADMINISTRA SEU TEMPO”   
LIÇÃO SETE 

 

I - Procrastinação É Incredulidade Sutil: 
A) Remindo o tempo, porque os dias são maus; mediante conhecimento Ef 5:16 
B) Tempo perdido nunca pode ser reutilizado; conheça a vontade de Deus e aja: Ef 5:17 
C) Uma das coisas mais preciosas que você tem é o tempo; Deus dá, a todos, 24 horas por dia 

1 - A lei de sementeira e colheita é; plantar, esperar, e colher 
2 - Tempo torna-se importante quando leva a sério seus alvos escritos 

D) Alguém disse que Deus é como um jogador de xadrez, Ele não mexe fora da ordem: Tg 4:8 
E) Procrastinação vem quando não planeja resolver algo;  possíveis causas são: Pv 1:2-7 

1 - Medo; conheça quem é em Cristo Jesus: 2 Co 5:17 
2 - Falta de vontade; espera no Senhor e Ele renovará sua força: Is 40:31 
3 - Preguiça; veja a formiga: Pv 6:6 

 F) O Senhor dá vitória sobre todos seus inimigos / também procrastinação: Js 1:3; 2 Co 2:14 
 

II - Deus É Deus De Ordem: 
A) Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa / Agora: Is 38:1b; 2 Co 6:2 
B) Estabeleça ordem em sua vida e depois pode ministrar para outros: At 3:6 
C) Ajude os quebrantados de coração deste mundo e você será líder: Mt 11:28 
D) No princípio Elohim viu desordem e recriou a terra para dar nova ordem: Gn 1:2 
E) Sem a Palavra nada do que foi feito foi Deus quem fez: Jo 1:3 
F) Aprenda a profetizar a Palavra sobre sua desordem para criar ordem: Jo 17:8 
G) Ordem opera paz e descanso na sua vida: Gn 2:2 
H) Organização começa com a liderança; se a Igreja é morta, o cadáver está no púlpito! 

 

III - Como Organizar: 
A) Reconheça que tempo é um recurso dado por Deus; Jesus nos deu 6 horas na cruz 
B) Permita que Deus lide com sua atitude; tempo é dinheiro; tempo é o recurso que Deus te deu 

para realizar Sua obra na terra 
C) Compre e use uma agenda ou caderno para praticar organização e prioridades 

1 - Lista de afazeres para hoje com prioridades; as coisas mais importantes primeiro 
2 - Forcas a pensar e praticar organização 
3 - Planejar seu trabalho e trabalhe para planejar 
4 - Não elimine dias livres ou descanso necessário; Deus criou o descanso para homem 

D) Estabeleça alvos atingíveis; evite passos gigantes 
E) Aprenda a dizer não para pessoas quando não tem testemunho do Espírito  
F) Aprenda a delegar autoridade; retire as mãos, mas supervisione: Gn 3 
G) Compreenda seu papel; líder, pai, mãe, filho, funcionário, pastor, ministro: Ef 1:18 
H) Administração de bagunças; elimine ramos infrutíferos: Jo 15:2 
I) Elimine interrupções que nos faz gastar tempo como falar horas no telefone, jogar vídeo game 

TV, DVD, jogo após jogo, passear no shopping denovo 
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 “O LÍDER SOLUCIONA PROBLEMAS”   
LIÇÃO OITO 

 

I - Delegação De Autoridade: 
A) O Senhor tem todas as soluções, não os problemas; buscai ao Senhor: Jr 33:3 
B) Há caminhos que ao homem parecem direitos; mas são caminhos de morte: Pv 14:12 

 1 - Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor; pensamentos de paz e 
não de mal, para vos dar o fim que desejais: Jr 29:11 

2 - Mas andarás no espírito e não cumprirás a concupiscência da carne: Gl 5:16 
C) 95% do tempo de executivos são gastos solucionando problemas 

1 - A Igreja é um hospital, sala de cirurgia, muletas e doutor: Lc 4:18,19; Mc 16:18 
2 - Se não agüenta o calor sai da cozinha; dê lugar aos verdadamente chamados 

D) Subindo em liderança, mais tempo gasto em planejamento, decisões e soluções 
E) Moisés apontava homens capazes para solucionar pequenos problemas: Ex 18:13-27 

1 - Líderes precisam conhecer os caminhos do Senhor para chegarem à solução: At 2:28 
2 - O Senhor tem um plano e o plano é revelado quando busca o Senhor: Mt 7:7 
3 - Toma meu julgo e aprende de mim; o boi novo resista a força do velho: Mt 11:29 

F) Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão: Ex18:22 
G) Líderes precisam se esforçar para conhecer a vontade do Senhor: Ef 5:17 

1 - Deus não estava no vento, terremoto ou fogo mas na voz: 1 Rs 19:11-13 
2 - Renove a mente e prove se os espíritos procedem de Deus: Rm 12:2; 1 Jo 4:1 

H) Delegação é total; você somente supervisiona: Gn 3; Mc 16:15 
1 - A visão de Jesus com K Hagin; “se você não tivesse repreendido, eu não poderia ter feito”  
2 - Autoridade e responsabilidade foram entregues, totalmente, para a Igreja: Mt 28:18 
3 - Conhecer e cooperar com a visão da empresa, Igreja ou ministério: At 26:19 

 

II - Atitudes Corretas Solucionam Problemas: 
A) Atitudes são essenciais; O desejo do justo é somente bom: Hb 4:12; Pv 11:23 
B) A atitude determina a altitude; o contrário resulta em catástrofe e destruição 
C) Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração: Sl 37:4 
D) Não critique ou julgue, porém, discirna: Mt 7:1; Rm 2:3; 1 Cor 2:15 
E) Quem julga a outros normalmente está fazendo nada; o espírito fariseu: Mt 21:15,16 
F) Em controle quando passar nos desertos: 1 Rs 17:1-3; Is 48:10; Mt 4:4-10 
G) Não para tua glória, mas para a de Deus: Mt 26:39 
H) Andar pela fé; todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas: Hb 11:13 

 

III - Cinco Pontos Para Tomar Decisões: 
A) Se alguém necessita de sabedoria peça a Deus; a sabedoria de Cristo: Tg 1:5; Rm 8:14 
B) Diagnostique o problema corretamente; Josué e Calebe: Nm 13:30, 33 
C) Junta e analisa os fatos; fatos são substâncias preciosas: Pv 24:3,4; 18:13 
D) Identifique o resultado desejado com custo / benefício; Procure planos e soluções 

alternativas; conheça os aspectos positivos e negativos de cada plano 
E) Tome uma ação positiva; demora de decidir causa deterioração dos fatores: Tg 2:17 
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 “O LÍDER E A INTEGRIDADE”   
LIÇÃO NOVE 

 

I - Integridade E Fruto Do Espírito Reinando Em Sua Vida: 
A) Integridade;  prosperidade; inocência; sendo completo, cheio, e reto; Uma qualidade de 

completa honestidade, sinceridade, virtude, sem qualquer engano 
B) A integridade dos retos os guia; as decisões difíceis são tomadas: Pv 11:3; 191; 20:7 
C) Em Cristo temos tudo no espírito; o potencial é realizado em Cristo: Cl 3:10; 2 Pd 1:4 
D) Estou andando no espírito e pela fé enquanto prossigo para o alvo: Fl 3:14 
E) O Espírito Santo vai levar você de glória em glória / não é questão de ter ou não ter: 2 Co 3:18 
F) Os homens mais inocentes, sábios, e fortes todos caíram da mesma forma - a mulher 

 

II - Integridade E As Palavras Da Sua Boca: 
A) Seja a tua palavra: Sim, sim; não, não O que disto passar vem do maligno: Mt 5:37 

 1 - Faça promessas que pode realizar; pedindo dinheiro emprestado; cheques pré-datados;   
       cartão de credito; dividas em geral 
2 - Ananias e Safira morreram porque contaram metade da verdade: At 5:1-11; Pv 13:5 
3 - Pagando dívidas; o ímpio toma emprestado e não paga: Sl 37:21 
4 - Quando deu sua palavra, já jurou, mesmo sem usar a palavra jurar  
5 - Falando sobre outros em graça: Ef 4:29; Tg 4:11; 1 Pd 3:10 

B) Não fale contra liderança; Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis: 1 Cr 16:22 
C) Confiança pastoral; o que pessoas contam em segredo não revele aos outros: Rm 8:36 
D) Piadas sem graça pode manchar sua integridade; doutrinas estranhas: 1 Tm 6:20 

1  - A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos: Pv 15:2 
2 - As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados: Ec 12:11 

E) No muito falar não falta transgressão; normalmente baixa estima própria: Pv 10:19a 
F) O diabo é pai da mentira; o justo aborrece a palavra da mentira: Jo 8:44 

 

III - Integridade E Compromisso Com Jeová: 
A) A vaca, a galinha, e o porco tinham festa para o fazendeiro; quem era comprometido? 
B) Determine andar em aliança com O Senhor, não com o mundo: Rm 12:2 
C) Deus assumiu compromisso com cada uma das suas promessas: Hb 1:3; 6:16-19 

1 - Seu compromisso será provado: Gn 22:1; Dt 8:2; Jz 2:21,22; Sl 26:2; Lc 4:1,2 
2 - O Senhor convida-nos a prová-Lo: Ml 3:10    

D) A idéia que não dá para ser honesto no seu ramo de trabalho é fortaleza do adversário 
E) O que jura com dano próprio e não se retrata: Sl 15:4b 

1 - Guarda compromissos e cumpre-os; caráter é edificado com altos custos 
2 - Não pode ser uma pessoa de fé até aprender a falar com convicção: Mc 11:23,24  
3 - Honestidade é provada quando o que quer está acessível: Gn 39:7-13; 1 Sm 24:1-10 

F) Integridade é provada no meio de necessidade: necessidade leva ao furto para ter provisão 
quando não esta andando em graça: 2 Rs 5:19-27 

G) Não tenha medo de fazer compromisso; compromisso mostra fé em ação: Ec 5:5,6 
H) Conheça sua aliança com Jeová / Jeová Jiré suprirá: Is 43:25 
I) Se vai trabalhar para uma firma ou ministério, faça com todo o coração: Cl 3:17 
J) Mostra-me com quem anda, e eu mostrarei quem é; amizades limitam ou inspiram crescimento: 

1 Co 15:33 
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 “O LÍDER E INTEGRIDADE”   
LIÇÃO NOVE (continuação) 

 

IV -  Tomando O Que Não É Seu:  
A) Porque pelo fruto se conhece a árvore: Mt 12:33 

1 - Jim Baker; vendia muitos discos e livros e justificou seus altos salários 
2 - Jimmy Swaggart; o criticou e acabou no mesmo erro: Rm 2:1 

B) Apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos: Cant 2:15  
1 - Livros pedidos emprestados mostram integridade 
2 - Mais que trezentas fitas do IBVC não voltaram 

C) Geazi quis o prato e as vestes que Eliseu resusou: 2 Rs 5:19-27 
D) Se algo não é seu, e você tomou, é necessário voltar para o dono correto 
E) O homem é provado pelos louvores que recebe; sempre devolva ao Dono: Pv 27:21 

 

V -  José Não Quis Levar Nada De Potifar:  
A) Logrou José mercê perante ele, a quem servia; e ele o pôs pôr mordomo de sua casa e lhe 

passou às mãos tudo o que tinha E, desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o 
que tinha    Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me pôr mordomo o meu 
senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos    
como pois cometeria  eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gn 39:4,5 

B) De ninguém cobiçar prata, ouro, dinheiro, roupa, carros, casas ou nada: At 20:33 
C) O ministério não se vende; não praticar acepção de pessoas: Rm 2:11;Ef 6:9; Tg 2:1[P[ 
D) Tentação é um convite para errar o alvo; integridade escolhe a Deus:  Mt 6:33; Mc 4:22 
E) No momento da tentação Deus é auxilio, porém, no prazo longo só o caráter: 2 Pd 1:5-10 

1 - E não deixes cair em tentação; mas livra-nos do mal: Mt 6:13  
2 - Vigiai e orai, para que não entreis em tentação: Mt 26: 41 
3 - Cair é espontâneo devido circunstâncias, porque não era meditado ou planejado 
 

VI -  Não Senta Na Roda Dos Escarnecedores:  
A) Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta 

na roda dos escarnecedores: Sl 1:1 
B) Israel virou-se contra Davi na rebelião de Absalão: 2 Sm 15 
C) Pouco de fermento leveda todo o pão; fé em mentiras vem por ouvi-las: Mc 4:24 
D) O diabo tenta afastar você de quem mais tem condições de ajudá-lo / liderança, chefe: Ef 4:26 
E) Depois a coração está contaminada com más notícias não tem comunhão com liderança e os 

contaminados procuram se justificar mediante contaminando outros: Nm 16 
 

VII -  Lideres Mostram Exemplo Em Se Vestir:  
A) Para que a tua nudez não seja ali exposta: Ex 20:26 
B) Vestuário correto é; composto, discreto, limpo, não extremos: Pd 1:16; Tg 1:13;: 1 Pd 3:3 
C) Extremos são raramente a vontade de Deus; mantenha balanço: Pv 11:1; 16:11; 20:23 
D) Cultura entra em alguns casos; todas as coisas para todos os homens: 1 Cor 10:33 
E) Não permita que sua liberdade sirva para atropelar a consciência dos fracos: 1 Cor 8:9 
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 “O LÍDER E HONRA”   
LIÇÃO DEZ 

 

I - Andando Em Honra: 
A) Honra; “um senso acentuado de ética, conduta, honestidade e integridade” 

B) Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, os que me 
desprezam serão desmerecidos: 1 Sm 2:30b 

C) Na criação Deus coroou o homem com glória e honra dando-lhe o domínio: Sl 8:5b,6 
1 - Elohim, o nome do Senhor para aliança, delegou autoridade assim honrou o homem 
2 - Quando Jesus ressuscitou, Ele devolveu autoridade à Igreja e a honrou  
3 - O Senhor honrou a Igreja dando; o Seu nome, Sua vida, Seu Espírito, Sua Palavra 

D) Ser submisso a Deus e aos homens reconhecendo e honrando a autoridade ordenada pôr 
Deus; isto é grato a Deus: 1 Pd 2:13-20; 1 Tm 6:1 

F) Nos chamou para a sua própria glória e virtude: 2 Pd 1:3 
 

II - Como Andar Em Honra: 
A) Honestidade e honra andam de mãos dadas: 1 Pd 2:12; 3 Jo 4 
B) Manter uma atitude que honra a Deus; Jesus chamado Belzebu pêlos religiosos, porém, 

continuou andando no espírito; não reagiu mas respondeu: Mc 3:21-30 
C) Quem habitará no seu tabernáculo; quem há de morar no seu santo monte: Sl 15:1-5 
D) Se purificar destes erros, será utensílio para honra: 2 Tm 2:14-26 
E) Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a 

naufragar na fé: 1 Tm 1:18-20 
1 - Operar sua fé com ações demonstrando o que crê / permite que Deus revela para eles, não 
     que você precisa chamar a atenção dizendo; viu, não ti disse?: Fl 2:12 
2 - Abandonar a fé = rejeitar a boa consciência; O que não é de fé é pecado: Rm 14:23 

F) Andando em aliança, em submissão ao Senhor, traz honra: Pv 3:16; 15:33; Rm 12:1 
G) Quando ética e integridade dependem das circunstâncias, isto é ética do mundo: Cl 3:4 
H) Honrando os pais é o primeiro mandamento com promessa: 1 Cor 11:1; Ef 6:2,4 

1 - Deus deu a vara como forma de correção honrosa para os filhos: Pv 13:14; 23:13 
2 - Batendo com a mão, puxando orelha, chutando, é humilhando  

I) Honra sua esposa / marido, tratai-a com dignidade: 1 Pd 3:7 
J) Com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros: Rm 12:10; 2:1-3 

 

III - Insensatos Não Entendem Honra: 
A) Como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim, a honra não convém ao insensato; 

pessoas que procuram autoridade como meio de tomar honra a força: Pv 26:1 
      1 - Sem honra não entendem nem admitem que tem feito coisa errado: 1 Tm 6:10a 
      2 - O ex-governador da Paraíba deu tiros no rosto do governador dizendo que era honra 
B) O quadro de honra era Jesus suportando a cruz não fazendo caso da ignomínia: Hb 12:2 
C) Desobediência é desonra; Adão desobedeceu; filhos honram em o-b-d-cer: Ef 6:2 
D) Joabe, general de Davi, era homem ambicioso ao ponto de fazer o que era desonroso para 

manter sua posição de liderança: 1 Cr 11:6; 2 Sm 19:13; 20:9,10 
E) Judas fez o que era desonroso quando entregou Jesus: Lc 22:3-6 
F) A máfia opera num tipo de honra que é falsificado; movido pôr medo / na fim eles acabam 

matando um ao outro em nome de desonra: Jo 5:41 
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 “O LÍDER E HONRA”   
LIÇÃO DEZ (continuação) 

 

IV - Honra É Carregada De Autoridade: 
A) E Deus os abençoou e lhes disse  dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e 

sobre todo animal que rasteja pela terra: Gn 1:28 
1 - Adão perdeu autoridade no jardim e a entregou a satanás: Gn 3:1-10, Lc 4:6 
2 - Jesus, mediante Sua vitória na cruz e ressurreição, restaurou: Mt 28:18; Ap 1:18 
3 - Deu  para a Igreja e disse ide pôr todo o mundo: Ef 1:21; Fl 2:9, 10; Mc 16:15 

B) Homem foi coroado com autoridade; reis usam coroas: Sl 8:6 
C) O privilégio de usar autoridade é uma honra: Sl 149:9 
D) Os ungidos do Senhor são protegidos por Deus: 1 Cr 16:22; 1 Jo 5:18 
E) A honra que vem de Deus depende da aliança não das obras: Pv 21:21; 1 Pd 3:7 
F) É honroso estar debaixo de autoridade: Rm 13:3-5; Hb 2:6-9 
G) Deus fez você um embaixador de reconciliação; isto é uma honra: 2 Cor 5:17-20 

 

V - Procurar Honra Que Vem Unicamente De Deus: 
A) Eu não aceito glória, honra, que vem dos homens Como podeis crer, vós os que aceitais glória 

uns dos outros e, contudo, não procurais a  glória, honra, que vem do Deus único: Jo 5:41,44 
B) Jesus honrou O Pai e curou no dia de Sábado, provocando a ira religiosa: Jo 5:16-19 
C) Quem obedece a Palavra, honra o Pai; quem não honra o Filho, não honra o Pai: Jo 5:23 
D) Quando homem procura honra que vem do homem, tenta adquirir sem honra: Nm 16 

1 - Davi desonrou Urias, quando tentava cobrir seu primeiro pecado: 2 Sm 11 
2 - Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas: Mt 23:6 

E) Jesus venceu o adversário de forma legal e entregou direito à Igreja: Mc 16:17,18 
F) Honra é carregada de autoridade; Jesus deu Seu nome e aliança à Igreja: Ap 12:11 
G) A honra que vem somente de Deus é domínio e autoridade no espírito: Ef 6:13 
H) Mediante a Igreja, Jesus Cristo ainda honra a aliança feita com Abraão: Gl 3:29 

 

VI - Vendendo A Unção: 
A) Balaão era um profeta do Senhor e vendeu tudo pôr lucros de ganância: Nm 22-24 
B) A doutrina de Balaão, ensinou a Balaque a armar ciladas pôr $: Jd 11; Ap 2:14 

1 - O ministério não se vende, nem pode ser comprado 
2 - O verdadeiro dar é sem cobranças de outras coisas; manipulação através de $ 
3 - Dízimos pertencem ao Senhor; cuidado com pessoas que administram seu dízimo 

C) Favoritismo pôr causa de ofertas ou posição; acepção de pessoas: Rm 2:11; Ef 6:9; Cl 3:25; Tg 
2:1; 1 Pd 1:17 

D) Abraão tomou o cuidado para ninguém dizer; eu fiz Abraão rico: Gn 14:23 
1 - Jacó não aceitou nada de Labão o ladrão: Gn 30:31 
2 - A parte dos que desceram à peleja, tal será a parte dos que ficaram / Deus honra todos  
     igualmente baseado na intenção do coração, não das obras: 1 Sm 30:24 
3 - Eliseu não cobrou, nem aceitou pagamento para o sobrenatural: 2 Rs 5:14-16 
4 - Paulo disse; De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes: At 20:33 
5 - Praticando uma vida de dar é segurança contra ganância de lucro; Mamón / no fim si não  

consegue dar algo, aquilo vai ser seu dono e manipular você para fazer tudo possível para 
guardar ou manter: Mt 6:24 
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 “O LÍDER E A ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS”   
LIÇÃO ONZE 

 

I - A Primeira Qualificação É Aprender A Amar Pessoas: 
A) Você é feito da substância de Deus, assim tem o potencial dele: Gn 1:26 
B) Ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê: 1 Jo 4:20b 
C) Desejar ajudar pessoas a sair de problemas; orar por eles: Lc 4:18 
D) O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas: Jo 10:11 
E) Provar às pessoas que tem compromisso com elas, depois vão seguir-lo: 1 Cor 13:4-7 
F) Buscar provisão divina para amar as pessoas difíceis desenvolve graça: Rm 5:5; 2 Cor 12:9 

 

II - Edificar Relacionamentos Duradouros: 
A) Regras sem relacionamentos leva à rebelião 

1 - Jesus pôde repreender Seus discípulos porque eles sabiam que Jesus os amava 
2 - Israel não se ligou com a lei porque não conhecia Jeová 

B) Eu sou a videira, vós, os ramos Quem permanece em Mim, e Eu, nele, esse dá muito fruto; 
porque sem mim nada podeis fazer: Jo 15:5 

C) Ganhar o direito de liderar as pessoas; Moisés, Davi, Paulo: Ex 3-12; 2 Sm 5; Mt 4:19 
D) Aprender escutar as pessoas; Seja rápido no ouvir e tardio de falar: Tg 1:19 
E) Passe tempos juntos; investir tempo em pessoas, eventos, almoço, jantar, e escutá-los 
F) Honrar pessoas publicamente; Jesus falou bem das sete Igrejas antes reprender-las: Ap 3,4 
G) Aprender as áreas de força e as áreas de fraqueza; fiscal de frutos: Jo 1:42,48; 1 Cor 2:14 

 

 III - Dar Espaço Para As Pessoas Errarem: 
A) Não penalizar porque fez decisão errada, mas porque não está fazendo decisões: Ex 14:13 
B) Pessoas precisam estar confiantes em cada passo para não serem julgadas; Israel:  
C) Não interrompa nem abandone; sustente os projetos; conectados à visão: 
D) Lideres não são nascidos somente, mas formados: Is 48:10 
E) Lideres aprendem a vencer erros: 2 Cor 5:17 
F) Não mimar pessoas; tira-los do leite: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que 

 o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete: Gn 21:8 
G) Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono: Ap 3:21 

 

IV - Repreender Pessoas Somente Quando Necessário: 
A) Sementes de erro são fáceis de resolver; árvores são difíceis; rapidez e firmeza: Cl 4:6 
B) Repreende o sábio, e ele te amará: Pv 9:8b 
C) O filho sábio ouve a instrução   mas o escarnecedor não atende à repreensão: Pv 13:1 
D) Profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor: Ez 37:4 
E) Quando não chamar a atenção das pessoas / vai te custar caro: 1 Sm 15:22 
F) Há um tempo para tudo; tempo de guerra e tempo de paz: Ec 3:8 
G) Não desistir de pessoas; Davi e os valentes: 1 Sm 22:2 
H) Aprender a compartilhar a honra com os outros: Jo 17:22 
I) Administrar agradecimentos especificamente; exemplo; abraço, sorriso, aperto de mão, 

chamar em frente da Igreja para reconhecer um trabalho bem feito / o centurião: Lc 7:9 
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 “O LÍDER E COMUNICAÇÃO”   
LIÇÃO DOZE 

 

I - Comunicação Efetiva: 
A) A questão não é se comunicar ou não, porém, se comunicar bem: Ec 5:2 
B) Para realizar a vontade do Pai na sua vida precisa comunicar corretamente: Mt 4:19 
C) Determinar o que você quer comunicar; amor ou indiferença: Pv 16:3 
D) Esperar no Senhor para o tempo certo para comunicar: Pv 4:10; Is 40:31 
E) Humilhar-se perante o Senhor e Ele te exaltará; palavras vem quando escutamos: Tg 4:10 
F) Depois de ter ouvido é necessário praticar obediência no reino: Tg 1:22 
G) Falando a verdade em amor; ser transparente de quem você é: Ef 4:15; Fl 4:8 
H) Andar na luz e no espírito; quando andar na carne tudo dará errado: 1 Jo 1:7; Gl 5:16 
I) Cuidar da linguagem corporal; braços cruzados, rosto virado: Pv 3:5; 1 Pd 4:2 
J) Seja específico e sincero quando falar; seu sim, sim e não, não: Ef 4:25; Tg 5:12 

 

II - Tipos De Personalidades: 

       Para ajudar a entender melhor as pessoas e como lidar com elas  
A) O Sanguíneo 

1 - Positivo; Popular; positivo, arranja emprego fácil; charmoso; bom senso de humor, criativo; 
ativo; envolvido com outros; conta estórias e todos escutam; cheio de idéias; gosta de cores, 
fica envolvido com outros facilmente; precisa de amigos, tem dom de conversar 

2 - Negativo; motivado pôr emoções, não gosta de horários, difícil de dizer não, sempre ativo 
     ou fica insatisfeito, perde relação de tempo; distraído, fala demais sem escutar;  

B) O Melancólico 
1 - Positivo; Perfeccionista, trabalha bem sozinho, gosta de números, organizado, trabalha 
      lentamente porque faz com perfeição; forte senso de justiça, gosta de beleza e de artes, 
      analítico, responsável; típico contabilista; boa letra para escrever  
2 - Negativo; não gosta de mudanças, deprimido facilmente, idealístico, não trabalha bem em 

baixo de pressão, excessivamente organizado, mão fechada; econômico; difícil de agradar 
porque ninguém faz tão bem como eles, negativo, critico, não entendem porque os outros 
não são como eles 

C) O Colérico 
1 - Positivo; Poderoso; ativo, agressivo, líder natural, decisões rápidas, adora desafios, 
     organiza rapidamente, produção orientado, resolve problemas com facilidade; normalmente 

correto; decisivo e fica com a decisão certa ou errada; muito confiante, considerado ser a 
personalidade de sucesso 

2 - Negativo; falta sensibilidade com outros, empurra  as próprias idéias, arrogante, não precisa 
de amigos, trabalha de mais, procura devoção total, medo de perder controle, usurpa 
autoridade; nervoso, manipula outros, difícil de pedir perdão, colérico 

D) O Fleumático 
1 - Positivo; pacifico; calmo, indiferente, não nervoso, prestativo, bondoso, motivador, bom 
     administrador, poucos inimigos, não demonstra emoção com facilidade 
2 - Negativo; indiferente; difícil de convencer, procrastinação, trabalha lento, falta de 
     entusiasmo, difícil de agir, pacífico demais, falta de continuação, evita conflito, não gosta de 

mudanças; aparenta desinteresse que afasta pessoas dele ou dela 
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 “O LÍDER E A ADMINISTRAÇÃO DE $$$”   
LIÇÃO TREZE 

 

I - Dinheiro É Um Dos Mais Importantes Recursos No Reino De Deus: 
A) Sem dinheiro não pode realizar a vontade de Deus; O ide custa $: Rm 10:15 
B) Pela falta de entendimento meu povo está sendo destruído: Os 4:6 
C) Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro ou se 

devotará a um e desprezará ao outro, não podeis servir a Deus e às riquezas: Lc 16:13 
D) Aquele que é fiel em pouco é fiel em muito: Mt 25:21,23; Lc 12:42-44 
E) Seja aprovado pôr Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar: 2 Tm 2:15 
F) Dinheiro é espiritual, porque revela todo o coração: Mt 6:21; 1 Tm 6:10 
G) Igrejas se dividem mais sobre dinheiro do que qualquer outra área 

 

II - Dar É Sementeira: 
A) A Administração de dinheiro não é complicada se aplicar os princípios: Sl 25:4 
B) Não vai a nenhum lugar até pagar a Deus o que é dEle: Hb 6:8; Ml 3:10 

1 - A Primeira coisa quando receber seu salário ou sua renda: Pv 3:9 
2 - Não dê para a casa de algum morto; obras que não ministram a vida: Dt 26:14 
3 - Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos; exercer fé em obediência: 
4 - Se não der a César, então não vai pagar a Deus; pague impostos corretamente: Mt 22:21 

C) Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa: Gn 8:22 
D) Além dos dízimos é necessário dar sacrificialmente; o dízimo não é a semente: 2 Sm 24:24 
E) Dando aos rejeitados do mundo serão recompensados pôr Deus: Pv 19:17; Dt 14:29 
F) Plante em terra boa; aquilo que está produzindo fruto para o reino: Mc 4:20; Lc 8:8 
G) Investindo em ministérios permite relacionar-se com eles em espírito: 2 Rs 4:8-16 

 

III - Estabelecendo Alvos: 
A) Escrito e específico na área das finanças: Hb 2:1-3; Js 1:8 
B) Faça uma lista das despesas da casa - diminuir os custos = renda extra 
C) Do extra comece a diminuir as dívidas; sem ânimo dobre: Tg 1:6-8 
D) Saber onde quer ir, para poder planejar de acordo; chamar à existência: Rm 4:18 

 

IV - Planejar Estar Livre Das Dívidas: 
A) Conhecer sua condição financeira e prioridades das dívidas a serem pagas 

1 - Escrever o nome da companhia ou da pessoa e o balanço no débito 
2 - Estabelecer o valor de quanto vai poder pagar pôr mês 

B) Começa a andar na direção desejada: Tg 1:22 
C) Escute bem sobre planejamento para não perder; resiste ao diabo: Lc 8:18; Tg 4:7 
D) Não tome a atitude de “Deus faça alguma coisa”; você coloca seus pés na água: Js 3:15 
E) Eliminar os velhos hábitos de entrar em dívidas de novo; cartões de crédito: Pv 17:10 
F) Saindo das dívidas, você manifesta o fato de ser mais que vencedor: Rm 8:37 
G) Estabelecer um plano de poupar; profissionais dizem 10% da sua renda: Pv 6:6-8 
H) José preservou todo o Egito e a descendência de Abraão porque aconselhou guardar a 

abundância produzido nos primeiros sete anos: Gn 41:25-36 
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 “LÍDER EDIFICANDO EQUIPES”   
LIÇÃO CATORZE 

 

I - Há Poder Na Unidade: 
A) Equipe; “Um grupo unido e organizado para avançar em favor de um alvo comum” 
B) Um  persegue mil, e dois perseguem dez mil: Dt 32:30 
C) Unidade é uma chave para poder; ai ordena o Senhor a sua bênção: Sl 133:1-3 
D) Se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, 

pedirem, ser-lhes-á concedida pôr meu Pai que está nos céus: Mt 18:19 
E) Equipes e eu; cuidado com pessoas que sempre falam, “meu ministério”: Is 14:12-15 

1 - A síndrome do Eu Sou; satanás pensava que ele era grande e caiu 
2 - Elimas, o mágico pensava que ele era alguém importante: At 13:6-12 
3 - Para crescer precisamos da atitude de João Batista / eu preciso deminuir e Ele precisa  
     acrescentar: Jo 3:30 
4 - Jesus é o grande Eu Sou / e eu sou nada sem Ele: Jo 6:48; 8:58; 11:40 

F) Somente O Senhor é indispensável; todos os outros podem ser substituídos: Jo 12:32 
G) Quem não é pôr mim é contra mim; e quem não ajunta comigo espalha: Mt 12:30 
H) Unidade em casamento faz que não se interrompam as vossas orações: 1 Pd 3:7 
I) Igrejas prosperam e crescem quando há unidade e propósito: Fl 2:1-3 

  

II - O Que É Que Destrói Equipes: 
A) Não são necessariamente os três grandes pecados; matar, roubar ou fornicar 
B) Ciúmes; receio ou despeito de certos afetos não estando exclusivamente para si próprio; 

emulação, inveja: 1 Sm 18:6-9 
C) Invejas; o misto de ódio ou desgosto provocado pelo sucesso ou alegria de outro; o desejo de 

possuir um bem que outra pessoa possui ou desfruta: 1 Rs 21:1-16 
D) Iras; paixão que incita contra o bem; cólera, raiva, ódio, fúria: Gn 34; Jz 15:1-7; At 9:1 
E) Discórdias: discordância, desavença, desarmonia: At 15:36-41 
F) Dissensões; divergência, desavença, desarmonia, contraste: Nm 12:1-16 
G) Facções; imprensa militar feita de armas, bando sedicioso, contenção: Tg 3:14-17 
H) Tomando ofensas dos outros; aprendido dos pais ou de outros líderes: 
I) Ambição pôr carreira ou ministério: andar no espírito: Gl 5:16,17 
J) Espírito de crítica: Mt 7:1; Rm 2:3 
K) Não andando no espírito; amor: Gl 5:22; Ef 5:21; Rm 12:4-8; 1 Cor 13:4 
L) Atitudes determinam altitudes; 95% do que você realiza depende do seu ponto de vista; Paulo 

estava na prisão, porém, falou da alegria do Senhor 13 X’s: Fl 1-4 
 

III - Resolve Contendas: 
A) Onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e coisas ruins: Tg 3:14 
B) Tirar o fofoqueiro e as contenções cessarão; contendas apagam a unção: Pv  
C) Quando entender como as contendas abrem as porta para o diabo, vai parar de falar: Ef 4:27 
D) Andar em amor; amor tudo sofre: 1 Cor 13:8 
E) Orar no espírito frequentemente; este é o refrigério que dá descanso para a alma: Is 28:11 
 
 

 


