
COMPETÊNCIAS INTERPESSOAIS

LIDERANÇA
E PASTOREIO

Há algum tempo ouvi a seguinte frase:
“Há pessoas que nasceram para mandar e outras
para obedecer”. Mas, penso que todos nasceram
para cuidar e serem cuidadas. É o sacerdócio ou

pastoreio de todos os crentes.

Como você avalia seus relacionamentos a partir desta frase?
Você concorda com a afirmação?

FASCÍCULO 6 Em se tratando de liderança, compartilhar a vida é o mesmo
que exercer influência.

Este modelo de líder-pastor faz as seguintes perguntas:

1. Como posso ajudar meus filhos a terem um futuro
brilhante?

2. Como posso ajudar meus semelhantes para terem
melhores condições de vida?

3. Como servir melhor, com mais humildade?

Há alguns anos corrigi meu filho por um erro. Eu o persuadi
a pedir perdão imediatamente. Tempos depois, cometi uma
falha contra ele, que me disse, sem pensar muito: “Quando
eu erro, tenho que me desculpar. E agora, você não me
pedirá perdão?

Desde então, percebi que perdão não é algo a ser imposto
pela hierarquia social, mas é um dom a ser aprendido e
desenvolvido.

Liderar pelo perdão é reconhecer fraquezas quando falho.
Hoje, tiro um tempo mensal para “lavarmos as roupas sujas”
do relacionamento. Nos tornamos mais amigos, nos
respeitamos e nos amamos cada vez mais e não preciso da
hierarquia para expressar minha autoridade.

Liderar pelo perdão é suportar as imperfeiçoes pessoais e
dos outros. É corrigir as rotas, dar as mãos e continuar
juntos em direção à conquista de sonhos.

Treinamento e Desenvolvimento
Espiritual e Missionário

Uma das grandes formas de sentir a influência de sua
liderança é colocar-se no lugar de servo. Ouvir as histórias
de quem segue suas regras. Por exemplo, viva um dia
como os filhos, brinque do que brincam e preste atenção
na conversa. Uma criança para liderar não precisa gritar,
apenas tem a iniciativa e criatividade para sugerir a
diversão e construir as regras.

Cite 10 palavras que representem o jeito infantil de liderar.
Expressões que os adultos precisam amadurecer para vivê-
las e melhorar os ambientes das relações que vivem:

A liderança é aprendida ou genética?

Cite o nome de 3 dos líderes mais influentes do mundo na
década de 90 e descreva suas características:

1.

2.

3.

Cite 3 dos líderes mais influentes do século 21 e descreva
suas características:

1.

2.

3.

O que estes líderes representam para a humanidade? O que
você pode aprender com eles?

Liderança não é função, mas influência. Por isso, o zelador ou

o empresário, sendo servos, liderarão pessoas para uma

transformação social.

Somos individualmente responsáveis pela

influência que exercemos, e consequências que

não vemos resultarão de nossas palavras e ações.
Ellen G. White. Mente, Caráter e Personalidade (II), 1989, p. 434
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Questionar quem deve ser o chefe, é como discutir quem

deve ser o saxofonista num quarteto: evidentemente,

quem o sabe tocar. Henry Ford

Liderança não é sobre títulos, cargos ou hierarquias. Trata-

se de uma vida que influencia outra. John C. Maxwell

Já parou para pensar no poder do perdão para líderes?

Como você lida com o perdão nos relacionamentos?

O que você entende por liderar pelo perdão?

Que tal criar estratégias para reconquistar relacionamentos,
a partir do ato de perdoar?

Um líder-pastor é especialista em construir soluções para
problemas. Se responsabiliza por pessoas e cumpre prazos
e promessas.

Não encontre a falha, encontre um remédio. Henry Ford

No livro O Monge e o Executivo, James Hunter considera a
relação entre expressões de amor e liderança da seguinte
forma:

• Paciência: Mostrar autocontrole

• Bondade: Dar atenção, apreciação e incentivo

• Humildade: Ser autêntico e sem pretensão ou arrogância

• Respeito: Tratar os outros como pessoas importantes

• Abnegação: Satisfazer as necessidades dos outros

• Perdão: Desistir de ressentimento quando prejudicado

• Honestidade: Ser livre de engano

• Compromisso: Sustentar suas escolhas

• Serviço e Sacrifício: Pôr de lado suas vontades e
necessidades; buscar o maior bem para os outros.

Como você pode transformar o mundo, a partir do pastoreio
de sua igreja?

Quais dos tópicos acima mais aparecem em sua forma de
liderar?

“Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu

futuro que deixa de existir”. Steve Jobs - Apple

“A chave do sucesso nos negócios é perceber para onde o

mundo está indo e chegar lá primeiro”. Bill Gates – Microsoft

“O maior risco é não arriscar. Em um mundo que muda

muito rápido, a única estratégia em que a falha é garantida

é não arriscar”. Mark Zuckerberg - Facebook

Estes homens mudaram o mundo

liderando inovações tecnológicas.

Liderar é uma forma de pastorear.



COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

PASSO A PASSO PARA UM
ESTUDO BÍBLICO EFICAZ

FASCÍCULO 6

Em toda cidade penetrada, precisamos lançar firme

fundamento para uma obra permanente. Importa

seguirmos os métodos do Senhor. Fazendo trabalho

de casa em casa, dando estudos bíblicos em casas de

famílias, o obreiro pode conseguir acesso a muitos que

estão buscando a verdade. Mediante o abrir as

Escrituras, a oração, o exercício da fé, ele deve ensinar

ao povo o caminho do Senhor.

Testimonies, vol. 7, pág. 38
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A Bíblia não está acorrentada. Pode ser levada a todas as portas,

e suas verdades apresentadas à consciência de cada homem. À

semelhança do nobre povo de Beréia, muitos, por si mesmos,

examinarão diariamente as Escrituras, para ver se estas coisas

são assim. “Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas

a vida eterna, e são elas que de Mim testificam.” João 5:39.

Jesus, o Redentor do mundo, ordena aos homens não só que

leiam, mas examinem as Escrituras. É-nos cometida essa grande

e importante obra e, se a fizermos, seremos grandemente

beneficiados, pois não ficará sem recompensa a obediência às

ordens de Cristo. Ele há de coroar com sinais especiais de Seu

favor esse ato de lealdade em seguir a luz revelada em Sua

Palavra. Conselhos Sobre a Escola Sabatina, pág. 84.

Treinamento e Desenvolvimento
Espiritual e Missionário

PARA UM ESTUDO BÍBLICO EFICAZ

Que tipo de apelo o texto acima faz ao seu coração?

ANTES DO ESTUDO BÍBLICO
1. Orar durante a semana pedindo que o Espírito Santo use você, e

solicitando a Deus que o interessado/estudante seja impressionado

com asverdades bíblicas;

2. Revisar o estudo a ser ministrado no próximo encontro com o

interessado/estudante;

3. Marcar dias e horários acessíveis e tranquilos para o aluno;

4. Separar os materiais para o estudo: Bíblia e Guias de estudos.

DURANTE O ESTUDO BÍBLICO
5. Ganhar a confiança dos interessados levando-lhes alguma

lembrança (pão integral, CD de músicas ou estudos, presentinho

para os filhos);

6. Tornar-se amigo dos interessados (separar os cinco a 10 primeiros

minutos do estudo para ouvir parte da história de vida da pessoa ou

um testemunho ocorrido entre um estudo e o outro);

7. Ter perseverança e tempo para ao aluno;

8. Pontualidade para começar e para terminar (entre 1h e 1h20 é o

tempo ideal);

9. Estar em oração e disposto a ser usado por Deus;

10. Orar no início e no finaldo estudo;

Preciso fazer o melhor que me é possível no levar ao

nosso povo a mensagem de que o Senhor tem almas

sinceras em todas as nossas cidades, e que elas

devem ser buscadas. Ele não está satisfeito com o

progresso que temos fe i to . Mui tas c idades

permanecem ainda por assim dizer intactas. Os que se

empenham no trabalho de advertir os habitantes de

nossas grandes cidades, obterão certa educação no

ganhar almas para Cristo. ... Como se converterão elas

a menos que a verdade lhes seja exposta com

diligência, regra sobre regra, mandamento sobre

mandamento?

Evangelismo, p.463
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Comente o texto acima, com base nos passos para ministrar
um estudo bíblico com sucesso:

Se metade do tempo agora usado em pregação, fosse

dado ao trabalho de casa em casa, ver-se-iam

resultados favoráveis. Efetuar-se-ia muito bem, pois os

obreiros poderiam entrar em íntimo contato com o povo.

O tempo passado a visitar discretamente as famílias e,

quando, entre elas, a falar a Deus em oração, entoar-

Lhe louvores e explicar Sua Palavra, fará muitas vezes

mais benefício do que uma série de conferências

públicas. Muitas vezes a mente é impressionada com

força dez vezes maior por apelos pessoais do que por

qualquer outra espécie de trabalho. A família assim

visitada recebe pessoalmente o que se fala?

Evangelismo, p.463
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Descreva sua impressão sobre o poder do evangelismo
pessoal na forma de dar estudo bíblico:

11. Ter respeito pela opinião do aluno e por sua religião;

12. Dar testemunhos pessoais sobrevitórias espirituais;

13. Falar com entusiasmo, demonstrando sua crença na verdade

estudada;

14. Não deixar o aluno sem respostas (caso não saiba responder a uma

pergunta, anote-a e fale que irá pesquisar para levar uma resposta no

próximo encontro ou pesquise-a no smartphone e dê a resposta na

hora);

15. Ser assíduo no estudo. Cancelá-lo apenas em ocasiões extremas e

inescapáveis;

16. Sempre perguntar se ficou alguma dúvida e se o aluno entendeu o

assunto;

17. Anunciar o tema do próximo estudo para deixar o aluno mais

interessado;

18. Fazer apelos solicitando que o aluno/interessado se manifeste quanto

ao estudo do dia;

19. Caso ele tome a decisão pelo batismo antes do término do estudo,

aceite a solicitação e no próximo encontro leve o pastor comvocê.

DEPOIS DO ESTUDO BÍBLICO
20. Antes de se batizar, a pessoa já deve ser aluna de uma Unidade de

Ação.

21. Depois do batismo, permaneça acompanhando o aluno, levando-o

para ministrar estudos bíblicos a novos interessados.

Um obreiro que tenha sido preparado e instruído para a

obra, que seja regido pelo Espírito de Cristo, efetuará

incomparavelmente mais que dez obreiros que saiam

deficientes no conhecimento e fracos na fé. Uma pessoa

que trabalhe em harmonia com o conselho de Deus e

em unidade com seus irmãos, será mais eficiente para

realizar o bem, do que dez que não compreendam a

necessidade de confiar em Deus e de agir em harmonia

com o plano geral da obra.

Review and Herald, 29 de maio de 1888
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• Vou seguir todos os passos para ter estudos bíblicos

resultando em discípulos batizados e guardando

todas as verdades bíblicas;

• Vou ampliar o número de pessoas com quem

estudo a Bíblia para __________

MEU COMPROMISSO

Defina: o que é um estudo bíblico de sucesso?

De acordo com estes itens, quais seus pontos fracos como
instrutor bíblico? Descreva e comente-os:

B
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» SER ESPIRITUAL
» SER EMPÁTICO
» SABER ESCUTAR
» CONHECIMENTO BÍBLICO
» BOA REPUTAÇÃO

Não custa nada lembrar os
PONTOS ESSENCIAS DE
UM INSTRUTOR BÍBLICO:


