PRINCÍPIOS PRÁTICOS DE LIDERANÇA
Nome: ...............................................................
- Objetivo: O aluno deve conhecer e aplicar os princípios práticos de liderança.
- Sistema de avaliação:

Prof: Pr. Gleison

Teste (6,5) e Tarefas feitas e apostilas preenchidas (3,5 - cada apostila 0,5)

Total de aulas: 7

COMPROMETIMENTO - AULA 2
Confiança é o fundamento da liderança. Para conquistar confiança, o líder precisa buscar as seguintes
virtudes: CARÁTER; COMPROMETIMENTO; COMPETÊNCIA.
COMPROMETIMENTO
- É “vestir a camisa,” colocar o coração. Comprometimento é compromisso e responsabilidade nos
momentos difíceis. Inspira e atrai pessoas. Demonstra convicção. As pessoas acreditarão em você, se você
primeiramente acreditar em sua causa. As pessoas primeiramente aceitam o líder, depois os seus planos.
COMPROMETIMENTO COM A OBRA DE DEUS
- Só pode ser comprovado por meio de uma Vida dedicada a Deus. Focada.
Aquele que Ara a terra não pode simplesmente deixar de Arar. Ou fazê-lo de qualquer forma.
Habacuque 2.2 - Então o Senhor respondeu: "Escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia
facilmente.
O Senhor dá uma instrução a Habacuque para que todas as pessoas que passassem por ele subessem de
seu foco e de sua dedicação para com a missão.
Se você espera demonstrar compromisso com Deus, comece a ter compromisso com Sua obra.
Salmos 122:1,2 - Alegrei-me com os que me disseram: "Vamos à casa do Senhor! "
Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém!
O salmista demonstrava profunda alegria pelo “simples” fato de ser convidado a ir à casa do
Senhor.
Seu compromisso com Deus exige que você tenha compromisso com a Igreja de Deus.Ela é o
corpo de Cristo na Terra.
1.Comprometimento começa no coração
- Tudo o que fizerem, façam de todo o ............................., como para o Senhor, e não para os homens,
sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão
servindo. Colossenses 3:23,24
2.Comprometimento é demonstrado pela .......................
- A medida real do comprometimento é atitude. A atitude demonstra até que nível está o comprometimento
com uma causa.
- Seja a ....................... de vocês a mesma de Cristo Jesus, Filipenses 2:5
3. Comprometimento é demonstrado pelo ..............................
- Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma
arma. Ne 4.17
- Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo nem tirávamos a
roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Ne 4.23
4. ................................. é sinal de comprometimento
- Surgirão muitos obstáculos e provas, porém haverá momentos em que o comprometimento será a única
coisa que nos levará adiante.
- Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a .......................... produz
perseverança . Romanos 5:3
5.Comprometimento com a missão e com a .............................
- O líder manterá sempre o foco no alvo, porém não deverá esquecer-se da sua equipe. O líder estará
sempre preocupado com o crescimento e bem estar de seus liderados.
- Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Filipenses 2:20

NEEMIAS: UM LÍDER COMPROMETIDO
Identifique nas passagens os momentos em que Neemias demonstra comprometimento na sua liderança na
reconstrução dos muros de Jerusalém:

Ne 1.1-4 ...........................................................................................................................................
Ne 2.1-5 ...........................................................................................................................................
Ne 2.11-20 .......................................................................................................................................
Ne 4.1-6 ...........................................................................................................................................
Ne 5.1-13 .........................................................................................................................................
Ne 5.14-19 .......................................................................................................................................
TAREFA - Para melhorar seu comprometimento:
1.Meça-o: pegue sua agenda e seu talão de cheque e veja como usa seu tempo e seu dinheiro. Avalie
quanto tempo passa no trabalho, com a família, na igreja, atividade física e lazer.
........................................................................................................................................................
2.Saiba pelo que vale a pena morrer: o que na sua vida você não pararia de fazer independente das
circunstancias? ...............................................................................................................................
3.Método Thomas Edson: quando ele tinha uma boa ideia, anunciava a imprensa e depois sob pressão ia
para o laboratório. Compartilhe seus planos com alguém e poderá estar mais comprometido em cumprir
aquilo que anunciou.
Com o que você poderia se comprometer mais? ..........................................................................................
Com quem você poderia compartilhar? ....................................................................................

