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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I.CONQUISTANDO A CONFIANÇA 
Confiança é o fundamento da liderança. Para conquistar confiança, o líder precisa buscar as 
seguintes virtudes: CARÁTER, COMPROMETIMENTO e COMPETÊNCIA.  

1. Caráter 
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. 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. Os 3 tipos de 
compromisso: Com Deus – Com a Missão – Com a Equipe. 
 
3. Competência  
- É a capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes para agir de modo eficaz 
numa determinada situação ou missão. Capacidade de planejar, organizar, lidar com os 
imprevistos, delegar, busca pelo conhecimento, manter a visão. 
 
II. APROFUNDANDO A CONFIANÇA 
 Para aprofundar a confiança entre líder e liderados é necessário: 
- Criar um senso de unidade. Como desenvolver unidade: ................................................................ 
.................................................................................................................................................................. 
- Ter o interesse genuíno na melhoria constante das pessoas. Como desenvolver: .................... 
................................................................................................................................................................. 
- Dar aos liderados uma liberdade moderada. Como desenvolver: .................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 
III.TREINANDO UM LIDERADO PARA APRENDER UMA TAREFA ESPECÍFICA: 

1. O líder ensina teoricamente como executar a tarefa.  
2. O líder executa a tarefa na prática e o liderado observa. 
3. O liderado executa a tarefa sob a supervisão do líder. 
4. O líder avalia e faz as observações e correções. 
5. O liderado executa novamente a tarefa e o líder confere as correções, se for o caso. 
6. O liderado executa sozinho. 

 
IV. DEZ PRINCÍPIOS DE OURO NA LIDERANÇA 

1. Não exigir dos .......................... o que eu não posso exigir de mim mesmo.  
Mateus 7.12 ...................................................................................................................................... 
 
2. Não ....................... por antecipação.  
Mateus 6.34 ..................................................................................................................................... 
 
3. Nunca deixar nada ................................. com qualquer pessoa.  
Mateus 5.23,24 ............................................................................................................................... 
 
4. Sempre ajudar as pessoas a ................................  
Gálatas 6.9 ...................................................................................................................................... 
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5. Esta obra é de Deus, sou apenas um ............................. no Reino.  

      1Coríntios 3.9 .................................................................................................................................. 
       
      6.Ser ............................ e celebrar a vida das pessoas.  
       1 Tessalonicenses 5.18 ................................................................................................................. 
 

7. Sou um aprendiz, por isso preciso sempre .............................. e aprender com os outros.  
Provérbios 18.15 .............................................................................................................................. 
 
8. O sucesso na obra de Deus é uma combinação de ......................... árduo, ....................... e 

graça de Deus.  
1 Coríntios 15.58 ............................................................................................................................. 
 Provérbios 9.10 .............................................................................................................................. 
 
9. Priorizar a ...................................., além de ser um mandamento, eles estarão sempre do meu 

lado nos momentos mais difíceis.  
1 Timóteo 5.8 .................................................................................................................................. 
 
10. O foco principal é a ............................... com Deus, estou só de passagem cumprindo uma 

missão. 
1 Coríntios 15.19 ........................................................................................................................... 
 
V.CAMPANHA 40 DIAS COM PROPÓSITO 
- Leitura do Plano de Bordo e entrega do Cartaz de Pontuação. 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO 
Orientações gerais para todas as matérias: 
- 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, com o 
limite de uma falta por este motivo, por rodada.  
- 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  
 
Orientações específicas para esta matéria 
• Valor do teste: 5,0  
• Apostilas com todas as tarefas e exercícios preenchidos: 1,0  
• Participação na Campanha 40 dias com Propósito:  95% a 100 % = 4,0    90% a 94% = 3,0     80% a 
89% = 2,0 

 


