
COMPETÊNCIAS INTERPESSOAIS

TRABALHANDO EM EQUIPE

FASCÍCULO 9

Treinamento e Desenvolvimento

Espiritual e Missionário

#1 Ter visão sistêmica ou integral

Visualize cada parte do planejamento para identificar se cada

pessoa está ocupando a função certa na equipe. Quando você

trabalha em grupo, consegue visualizar os resultados antes

de iniciarem as ações?

Se montasse um time de futebol, cite o nome de pessoas do

seu convívio que você escalaria:

Na defesa:

No meio campo:

No ataque:

Se tivesse que apresentar um trabalho na escola ou na

faculdade, cite 3 pessoas que convidaria para o seu grupo:

1.

2.

3.

Ninguém conseguirá trabalhar em equipe se não aprender

a ouvir. Ninguém aprenderá a ouvir se não aprender a se

colocar no lugar dos outros.

Augusto Cury

Se tivesse que escolher os líderes para a sua Igreja ter os

melhores resultados missionários, quem estaria na sua lista?

Descreva o motivo pelo qual escolheu cada pessoa.

Nome: Motivo da escolha:

Há algum nome repetido em todas as listas? Comente!

Passos para se trabalhar bem em equipe

#2 Confiar e ser confiável

Seja como Jó. Ele era confiável aos contemporâneos (Jó 29)

e a Deus (Jó 1: 6-9). Seu caráter conferia-lhe autoridade.

Confiar nas pessoas é dar a elas a oportunidade de serem e

fazerem o melhor que podem.

#3 Entender a importância das opiniões divergentes

Como se sente ao trabalhar em um projeto com quem pensa

diferente de você?

As pessoas pensam e agem em velocidades diferentes. Por

isso, o trabalho em equipe precisa de hierarquia funcional,

para que as habilidades de uns compensem possíveis

deficiências de outros.

Do planejamento à execução do projeto, pensar diferente é

essencial e estratégico. Isso tende a tornar o processo mais

desafiador e a produzir resultados dignos de comemoração

coletiva, por serem a soma do melhor de cada um.

“Se quer ir rápido, vá sozinho.
Se quer ir longe, vá em grupo.”

Provérbio africano

Unir-se é um bom começo, manter a união é um

progresso, e trabalhar em conjunto é a vitória.

Henry Ford

#4 Sentir-se responsável pelos resultados

Seus relacionamentos são o reflexo do tempo e dinheiro que

você deposita neles. Quanto tempo e dinheiro tem investido

na melhoria das pessoas ao seu redor?

Um líder espiritual serve a Deus, enquanto cuida das

pessoas. Portanto, quanto mais pessoas você aproximar de

Jesus melhores serão os resultados. (Ah, as pessoas são o

próprio resultado.)

#5 Conhecer cada membro da equipe

De quais equipes você faz parte?

(    ) Família (    ) Trabalho (    ) Escola/universidade

(    ) Futebol (    ) Igreja (    ) Bairro

(    ) Política (    ) Outra: ______________________________

Quais as características mais marcantes das pessoas das

equipes às quais você pertence.

Família:

Amigos:

Vizinhos:

Nós temos que

aprender a viver

juntos como

irmãos, ou

pereceremos

juntos como

tolos.
Martin Luther King

Problemas no trabalho em equipe

1. INDIVIDUALISMO – viver numa comunidade onde é

“cada um por si” é como pular no fogo em busca de ouro.

A morte é certa e os sonhos se transformam em

pesadelos.

Cite 3 características que fazem você se ver como uma

boa pessoa para o trabalho em equipe:

2. FLEXIBILIDADE – somos livres para pensar, mas é

importante aceitar que há ideias melhores que as

nossas. Quem não muda, não aprende; e quem não

aprende é autoritário.

Como você lida com a inovação e os imprevistos?

3. FALTA DE COMUNICAÇÃO – “quem não se comunica se

trumbica” Chacrinha.

Explique esta frase no contexto do trabalho em equipe:

1.

2.

3.



COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

O QUE DIFERENCIA OS GRANDES

INSTRUTORES BÍBLICOS?

FASCÍCULO 9

Necessita-se um reavivamento no estudo da Bíblia

em todo o mundo. Cumpre chamar-se a atenção, não

para as afirmações dos homens, mas para a Palavra

de Deus. À medida que se fizer isto, realizar-se-á

poderosa obra. Quando Deus declarou que Sua

Palavra não voltaria para Ele vazia, queria dizer tudo

quanto disse. O evangelho deve ser pregado a todas

as nações. A Bíblia deve ser aberta perante o povo. O

conhecimento de Deus é a mais alta educação, e

encherá a Terra com suas maravilhosas verdades,

como as águas cobrem o mar.

Manuscrito 139, 1898

�

Grandes instrutores são focados na proclamação do Evangelho e
ensino da Bíblia. Eles levam pessoas ao batismo regularmente e
nunca passam um ano sem experimentarem a obra de João
Batista.

COMENTE E COMPARTILHE

• Vou discipular alguém para ser um novo instrutor

bíblico.

• Vou jejuar e me consagrar para a vocação de

instrutor bíblico, para a vida toda.

• Vou orar e trabalhar para conduzir pessoas ao

batismo este ano.

MEU COMPROMISSO

NÚMERO DE PESSOAS

CONDUZIDAS A Cristo!

Grandes instrutores bíblicos tem hábitos padronizados quanto à
ministração dos estudos. Dedicam seu tempo, habilidades,
recursos e amor a fim de conquistar o máximo de novos
discípulos possíveis.

COMENTE E COMPARTILHE

DISCIPLINA

Eles veem as oportunidades e não focam nos problemas.
Acreditam que água pode sair da rocha e sempre aproveitam a
oportunidade de andar sobre as águas. Acreditam no poder
transformador da Palavra, e insistem a fim de que todos os seus
semelhantes experimentem a Glória que conheceram. Para eles,
cada ser humano é candidato ao Reino dos Céus e precisa
experimentar a Revelação de Deus.

COMENTE E COMPARTILHE

FORMA DE PENSAR

Independente de traumas familiares, condições socioeconômicas
ou conhecimento bíblico em formação, eles andam com Cristo e
são respeitados. Têm crédito por sua doçura no falar, sua
sinceridade no olhar e sua empatia no ouvir. São confiáveis, e
Cristo sempre é um reflexo em suas palavras.

COMENTE E COMPARTILHE

O CARÁTER

Nossa obra foi-nos designada por nosso Pai celeste.

Devemos tomar a Bíblia, e sair para advertir o mundo.

Somos a mão ajudadora de Deus no salvar almas -

condutos pelos quais Seu amor deve fluir dia a dia

para os que perecem.

Testimonies, vol. 9, pág. 150

�

Não vos será possível influenciar os outros a se

transformarem enquanto vosso coração não se houver

tornado humilde, refinado e brando por meio da graça

de Cristo. Quando esta mudança se houver operado em

vós, ser-vos-á tão natural viver para beneficiar a outros,

como o é para a roseira dar suas perfumosas flores, ou

a videira produzir purpurinos cachos.

O Maior Discurso de Cristo, págs. 127 e 128

�

TRÊS

NÍVEIS DOS Instrutores
A instrução bíblica é sustentada por uma relação de discipulado
intencional e perseverante. O sucesso de cada nível requer
mudança no comportamento, pensamento e mesmo nas crenças
que os indivíduos têm sobre si, sobre o outro e sobre a Bíblia.

(linha de frente)
O Primeiro Nível

É o discípulo pregador da Palavra “olho no olho”, “face to face”. Ou
seja, é o indivíduo que abre a Bíblia diante das pessoas e fala com
convicção sobre a Verdade.

(pastoral)
Segundo Nível

É o discípulo formador de novos instrutores e capacitador de
instrutores experientes. É o que produz o relacionamento entre o
novo discípulo e a comunidade dos crentes. Ele visita, intercede.
Alusivamente ao episódio de Atos 6, é o que traz à liderança a
consciência da necessidade.

(técnico, treinador)
Terceiro Nível

Discípulo preparado para a coordenação de cursos e treinamentos
que atendam as necessidades dos instrutores de todos os níveis. É
o mentor que ensina a partir da experiência adquirida ao longo dos
anos.

Nome do novo instrutor bíblico

Quais os maiores desafios quanto à missão em sua igreja?

Descreva estes desafios de forma prática:

Treinamento e Desenvolvimento

Espiritual e Missionário


