PRINCÍPIOS PRÁTICOS DE LIDERANÇA
Nome: ...............................................................

Prof: Pr. Gleison

- Objetivo: O aluno deve conhecer e aplicar os princípios práticos de liderança.
- Sistema de avaliação: Teste (6,5) e Tarefas feitas e apostilas preenchidas (3,5 - cada apostila 0,5)
Total de aulas: 7
3 PRINCÍPIOS DE OURO - AULA 4
1.Quem chega ao topo ............................. fez alguma coisa errada
- Os bons líderes levam outros consigo para o topo.
- A credibilidade de um líder começa com o sucesso pessoal e se confirma na iniciativa de ajudar os outros
a alcançar sucesso também.
- Quando líder se mantém distante e se isola, desconhece as necessidades dos seus liderados e de seus
sonhos.
- Uma forma de não chegar sozinho ao topo é treinar novos líderes e delegar corretamente. Pratique os 4
passos no treinamento do liderado:
1.Ensina-se a teoria ao liderado.
2.O líder demonstra na prática a tarefa e o liderado ...........................
3.O liderado executa a tarefa e o líder observa e ........................
4.O liderado ................................. sem a presença do líder.
- Em Luc 10, Jesus envia 72 discípulos como parte do treinamento.
2.Os líderes se destacam nos momentos mais ................................
Como identificar uma situação difícil:
- Quando a decisão demanda riscos.
- Situação onde a decisão poderá ser questionada ou criticada.
- Quando tomar uma decisão impopular para manter-se fiel à visão.
- Quando precisar perseverar na liderança vivendo um problema grave pessoal ou familiar.
- Poucos recursos para cumprir a missão.
- Quando estiver sendo desacreditado.
Os momentos difíceis:
1.Mostram quem somos de fato.
2.Ampliam a nossa visão.
3.Nos ajudam a quebrar limites.
4.Revelam o poder de Deus.
Quais foram as atitudes do rei Josafá no momento difícil, durante o ataque dos amonitas e moabitas aos
israelitas, em 2 Cron 20.1-28 ?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
3.Líderes de sucesso tem ............................... naquilo que faz
- Escolha o trabalho que ama, e nunca terá que trabalhar um dia se quer.
- Thomas Edson disse: - “Nunca trabalhei um único dia em minha vida. Tudo foi muito divertido”.
- É o segredo para alcançar o máximo potencial.
A paixão nos capacita a:
1.Prosseguir quando outros ..................................
2.Acreditar no .....................................
3.Realizar sonhos.
4.Liderar inspirando e motivando pessoas.
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Esqueça o ...................................... e siga a sua paixão:
PESQUISA
- Uma pesquisa foi realizada com 1500 pessoas durante 20 anos. Foram divididas em duas categorias, a A
foram aqueles que escolheram a formação acadêmica pensando no retorno financeiro. Pensando em
ganhar dinheiro primeiro para depois fazerem o que quisessem. Os da categoria B foram aqueles que
primeiro pensaram naquilo que gostavam e escolheram seu curso em função disso e o retorno financeiro
como uma consequência.
- Categoria A = 1245 (83%)
- Categoria B = 255 (17%)
Conclusão: Depois de 20 anos havia 101 milionários, sendo 1 da categoria A e 100 da categoria B. O autor
concluiu que o sucesso financeiro dos milionários deveu-se ao trabalho que consideravam apaixonante.
Quais as atitudes do rei Davi que demonstraram paixão e inspiraram seus liderados a contribuírem de forma
generosa para a construção do Templo, em 1 Cron 29.1-9 ?
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

APLICAÇÃO PRÁTICA - PAIXÃO
1.Qual é a sua verdadeira paixão? O que você gosta tanto a ponto de fazer de graça, se necessário?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
2.Quanto tempo você dedica no seu trabalho atual? Seu trabalho é prazeroso? Que percentual de tempo
você considera agradável ao realizar seu trabalho?
(
(
(
(

) 90% ou mais - Você está no lugar certo. Comemore.
) 75% a 89% - Faça alguns ajustes simples para equilibrar com a sua paixão.
) 50% a 79% - Você precisa fazer ajustes muito importantes.
) 49% ou menos – Você precisa mudar de emprego ou carreira.

2

