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Liderança comunicacional é a capacidade que um líder possui para organizar suas ideias e 
desenvolver uma mensagem eficaz que inspire nas pessoas o comprometimento desejado para 
alcançar um objetivo. Não existe liderança sem comunicação. É a competência mais desejada. 
 
1.BUSQUE EMPATIA 
O líder precisa ter a capacidade de colocar-se no lugar da outra pessoa, ou seja, sentir ou pensar o 
que o seu liderado poderia estar sentindo ou pensando em determinada situação.  
Mateus 7.12 ................................................................................................................. ............. 
 
2.SAIBA ESCUTAR 
Capacidade de ouvir o outro com a responsabilidade de observar o seu comportamento e os seus 
sentimentos para depois dar uma resposta apropriada. O líder que escuta ativamente atrai as 
pessoas e elas se sentem compreendidas e passam a confiar no líder.  
2 Reis 5.13 ...............................................................................................................................  
 
3.DÊ O FEEDBACK 
É um parecer sobre uma pessoa ou grupo de pessoas na realização de um trabalho com o intuito 
de avaliar o seu desempenho. É uma ação que revela os pontos positivos e negativos do trabalho 
executado com o objetivo de melhoria. Também é uma resposta a uma missão recebida. 
Prov 15.23 ................................................................................................................................. 
 
4.SEJA CONSISTENTE 
Nada frustra mais os membros de nossa equipe do que líderes que não se decidem. 
Ne 4.7-9 ............................................................................................................................. ........ 
 
5.SEJA CLARO 
Sua equipe não pode executar suas instruções se não entenderam o que é para ser feito. Não 
tente impressionar ninguém com sua inteligência, mas sim com sua simplicidade direta. 
Ne 2.17-18 .......................................................................................................................... ....... 
 
6.SEJA CORTÊS 
Todo mundo merece respeito, não importa qual sua posição ou que tipo de relação tem com o 
líder. Quando é cortês com seu pessoal, você dá o exemplo a toda a organização. 
Mat 26.50 .............................................................................................. ..................................... 
 
7.AUTOMOTIVAÇÃO 
Um líder automotivado é aquele que acredita entusiasticamente na sua própria força interior, que 
não depende de fatores externos para se motivar, ou seja, não cria expectativas nas coisas, 
sistemas ou pessoas. 
1 Sam 17.45 ..................................................................................................................... .......... 
 
8.ACREDITE   
A credibilidade precede os grandes comunicadores. Acredite no que você diz. Depois, viva o que 
você diz. Não existe maior demonstração de credibilidade do que a convicção em ação. 
1 Sam 17.36 ........................................................................................................................... . 
 
9.BUSQUE REAÇÕES 
Nunca se esqueça de que o objetivo da comunicação é a ação. Toda vez que falar às pessoas, dê-
lhes algo para sentir, para lembrar e para fazer. 
Luc 10.37 ................................................................................................................... .............. 
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LÍDERES TOCAM O CORAÇÃO ANTES DE PEDIR UMA MÃO 
Tocar o coração vem antes. Isto quer dizer que a grande motivação dos liderados ao trabalho vem 
do interior e o líder tem um papel fundamental neste processo.  
 
Como o líder pode melhorar isso? 

 O líder tem que comunicar a visão regularmente. O pessoal está mais disposto a tomar uma 

ação quando é movido por uma causa. 

 Quando explica o propósito em fazer determinado trabalho. 

 Quando o líder se preocupa com o bem-estar da equipe.  

 Quando busca desenvolver um relacionamento de confiança com a equipe. 

 Quando o líder apresenta os benefícios a serem recebidos durante ou após a realização do 

projeto. 

CONFRONTE QUANDO NECESSÁRIO 
Muitos não se sentem bem para confrontar, mas é necessário. Uns tem medo de serem rejeitados 
ou hostilizados, outros acham que vão criar mais problemas e ainda, alguns querem ficar bem com 
todos, por isso buscam aceitação. A realidade é que o confronto quando feito corretamente é bom 
para ambas as partes, e precisa ser feito, porque os dois crescem. O propósito do confronto é 
sempre o crescimento com mudança de atitude. Por isso a Bíblia diz:  
 
- Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas ............................. 
uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o Dia. Hebreus 10:25 
 
Orientações para um CONFRONTO POSITIVO: 

1. Confronte rápido. 
2. Não diga o que você acha, mas apresente o que Deus diz. Use sempre uma base bíblica. 
3. Aborde a ação errada e não a pessoa. 
4. Seja específico.   
5. Faça tudo com respeito e cordialidade. Não use sarcasmo ou rispidez.  
6. O objetivo é sempre restauração e reconciliação. 
7. Leve a pessoa entender a necessidade de confissão e arrependimento. 
8. Explique a necessidade de reparações. Ajude a pessoa a consertar o problema. 
9. Dê a pessoa o benefício da dúvida. 
10. Afirme-o como irmão em Cristo e que deseja o bem dele. 

 
TAREFAS: 
1.Um integrante do GA procurou o líder para dizer que se sentiu ofendido com um comentário de 
uma pessoa do grupo. O que você faria? ....................................................................................  
 
2.Dois irmãos começam a discutir usando palavras ofensivas durante um compartilhar no GA. O 
que você faria? ........................................................................................................................... ... 
 
3.Você como integrante do GA viu o filho de um irmão do GA quebrar o limpador de para-brisa do 
carro de outra pessoa do GA. O que você faria? ........................................................................ 
 
4.Chegou ao seu conhecimento que uma pessoa do GA está muito aborrecida com outra pessoa 
do GA por causa de uma prestação de serviço mau feita. O que você faria? ............................... 
 
5.Você como líder ficou sabendo que um homem do grupo está com problema sério no casamento 
e quase divorciando. Você ficou sabendo através da esposa dele. O que faria? 
 
 

AVALIAÇÃO 

- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    

- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada.  

- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana seguinte para marcar dia e 

hora da segunda chamada.  

- Média para aprovação no SENIB: 6,0 

 

Avaliação: TESTE= 10,0 
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