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LIDERAR PESSOAS E SITUAÇÕES DIFÍCEIS 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                          
O propósito da liderança é levar as pessoas aonde não conseguiriam ir por conta própria, inspirá-las e 
equipá-las para fazer aquilo que se achavam incapazes de realizar e alcançar objetivos que só podem ser 
conquistados por um grupo unido. 
Um grande desafio do líder é conseguir “explorar” (aproveitar) o melhor de cada um, para que consiga dar 
o melhor de si. Mesmo que seja uma pessoa difícil, ou que já esteja desacreditada. 
 
I.Lidando com pessoas difíceis  
Tipos de pessoas: 
- “O tanque de guerra” – Vai passar por cima de você, se você permitir. 
- “O ideiudo” – Dá muitas ideias que geram trabalho para os outros e nunca para ele. 
- “O pessimista” – Diminui o entusiasmo e coloca “areia” na ideia dos outros e nas próprias. 
- “O astronauta” – Está sempre na lua e fora de órbita. 
- “O melindroso” – Ressente-se facilmente. Tem que ter muito cuidado para falar com ele. 
- “O maçarico” – Aumenta o problema. Ao invés de apagar o fogo, coloca mais fogo ainda. 
- “O sabe-tudo” – Fez tudo na vida. Uma pessoa no lugar dele teria que viver 200 anos. 
- “O perfeccionista” – Prende-se aos detalhes e esquece do todo.  
- “O procrastinador” – Sempre deixa para depois e empurra com a barriga. 
- “O genioso” – Não tolera nada e pode explodir a qualquer hora quando contrariado. 
- “O fuxiqueiro” – Fala para os outros tudo que vê, ouve e pensa. 
- “O bateria descarregada” – Precisa ser empurrado para cumprir a missão recebida. 
 
O que fazer com estas pessoas? Jesus teve que lidar com muitas pessoas difíceis. 
1.Não vai conseguir ......................... a todos. Nem Jesus pôde fazê-lo. Jo 5.30 
2.Não entre no jogo deles. Confronte-os dizendo a verdade em amor. Mat 22.18 
3.Nunca se ............................ Isto apenas o coloca no mesmo nível deles. Rom 12.19 
4.......................... por eles. Deixe Deus tratá-los. Mat 5.44 
5.Encoraje-o a mudar. Jo 5.14 
6. ..................... quando perceber melhora. Luc 7.9 
 
II. Como tomar decisões difíceis 
Todo desafio, mudança ou crise é um momento de tomada de decisão difícil e a maneira como o líder trata 
e se comporta nessas situações é que faz a diferença entre o bom líder e os demais. 
Uma decisão difícil: 
- Demanda riscos. 
- Pressupõe uma batalha interna. 
- Distingue o líder 
 
Para decidir lembre-se: 
- Não vai conseguir liderar as pessoas se depender delas. 
- Orar sempre. 1 Tes 5.18 
- Busque um conselheiro sábio. Prov 15.22 
- A paz é o juiz na decisão. Col 3.15 
- Sempre em conformidade com a palavra de Deus. 
 
Erros e acertos nas decisões de líderes: 
1 Cron 10.13,14 ....................................................................................................................... 
2 Cron 26.16 ............................................................................................................................ 
2 Cron 33.11-13 ...................................................................................................................... 
Neemias 4.9,14 ....................................................................................................................... 
2 Samuel 24.10,13 .................................................................................................................. 
Gal 2.11-16 ............................................................................................................................. 
2 Cron 10.6-14 ........................................................................................................................ 
 
 
FORMA DE AVALIAÇÃO – Ver apostila da aula 2. 
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