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         ESSENCIAIS DA LIDERANÇA - 3 C’s  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                       
 
Confiança é o fundamento da liderança. Para conquistar confiança, o líder precisa buscar as seguintes 
virtudes: CARÁTER, COMPROMETIMENTO e COMPETÊNCIA.  

1.CARÁTER 

“Liderança é ter capacidade e vontade de mobilizar pessoas para um objetivo comum e ter o caráter que 
inspira confiança.” (Marechal  Montgomery) 
Caráter é a soma de nossos hábitos, virtudes e vícios. O modo como o líder trata das circunstancias da 
vida diz muito sobre seu caráter. As crises não formam necessariamente o caráter, mas certamente o 
revelam.  
Algumas verdades sobre caráter: 
1.Caráter é mais do que .........................  
2.Talento é um dom, mas caráter é uma ................................. 
3.Caráter produz ............................. nas pessoas lideradas. 
4.Os líderes não podem estar acima das ................................. do próprio caráter.  
5.O Talento não pode estar ....................... do caráter. 
Pessoas que conquistam altas posições, mas não tem estrutura de caráter para sustentá-las nos 
momentos de crise ou pressão, desabam.  
 Leia 1 Sam 15.15,19-21 e responda qual foi o problema de caráter de Saul que o fez perder o reinado: 
.................................................................................................................................................................... 
Pensamentos formam ações. Ações formam hábitos. Hábitos formam caráter. Caráter forma destino. 
 
2.COMPROMETIMENTO 
- É “vestir a camisa,” colocar o coração. É compromisso e responsabilidade nos momentos difíceis. Não é 
uma emoção, mas uma escolha. Começa no coração, mas exige atitude e perseverança. 
- As pessoas acreditarão em você, se você primeiramente acreditar em sua causa. As pessoas 
primeiramente aceitam o líder, depois os seus planos.   
Com Deus – Mat 16.24 .............................................................................................................................. 
Com a Missão – Col 3.23,24 ..................................................................................................................... 
Com a Equipe – Jo 10.11 .......................................................................................................................... 
 
O líder precisa saber que o comprometimento: 
- Começa no ......................... Col 3.23      - É duradouro quando é baseado em ........................ 2 Ped 1.5 
- Exige ......................... Rom 5.3   - É demonstrado por ..................... intenso e ..........................  Ne 4.23 
 
3.COMPETÊNCIA  
- É a capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes para agir de modo eficaz numa 
determinada situação ou missão. 
Conhecimento. Prov 13.16 ..................................................................................................................  
Planejamento. Prov 16.3 ..................................................................................................................... 
Atitude – Fil 2.5 ................................................................................................................................... 
Delegação – Ex 18.14-25 .................................................................................................................... 
Visão – Fil 3.13,14 .............................................................................................................................. 
- A visão começa no coração. 
- A visão pode ser fruto de um descontentamento com a situação (status quo). 
- A visão dá a direção. Todos querem saber para onde estão indo. 
- A visão motiva.  
- A visão atende as necessidades dos outros. 
- A visão mobiliza pessoas. 
- A visão exige fé. 
- Deus deve estar por trás da visão. 
- Comunique a visão, sempre que possível. 
 
TAREFA: 
Avalie de 0 a 10 os 3 C`s na sua liderança: Caráter ......    Comprometimento......    Competência ...... 
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