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A longevidade das oliveiras é grande. Estima-se que algumas das oliveiras presentes em Israel tenham mais de 2500 anos de idade.
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APRESENTAÇÃO

O presente Caderno de textos do Seminário de Formação Básica em Teologia se trata
de um riquíssimo material epistemológico de embasamento nos fundamentos
Doutrinários e Teológicos, visando o nivelamento e a capacitação daqueles que desejam
investir na carreira do Ministério Eclesiástico.
Vivendo num século de trevas e de adoecimento no meio de uma religiosidade doentia e
alienada, a preparação teológica é de vital importância para a sobrevivência intelectual e
espiritual da Igreja, daí darmos total apoio ao referido Curso, referendando o seu
conteúdo de altíssimo nível, que nos garante a credibilidade de seu criador o nosso
Apóstolo Yves Marcel Garcia, profundo conhecedor da Palavra de Deus, e através do
qual se assegura a excelência do ensino.
Com Carinho à você querido estudante, discípulo(a) e Líder,
Apóstolo. Dr. Thomé E. Tavares Filho, PhD
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Introdução
Sem sombra de dúvida, o mundo tem sofrido não com a ausência de líderes, mas tem
necessitado de líderes com o caráter do Reino dos Céus, a grande necessidade está em
termos lideres saudáveis. E Essa será a proposta desta apostila, apresentaremos como
formar um líder e como esse líder se manter continuamente dentro das veredas Eternas
da Palavra de D’us.
Meu Desejo é que possamos mergulhar neste oceano de conhecimento que são as
Escrituras Sagradas, convido você a vir comigo,

Em meu Fraterno Shalom,

Yves Marcel Garcia.
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1. Formando um líder

Pela transgressão da terra muitos são os seus príncipes, mas por homem(líder) prudente
e entendido a sua continuidade será prolongada. Provérbios 28:2










Nada acontece até se tenha um líder;
Tudo se edifica ou derruba conforme a liderança;
Liderar é influenciar;
Neemias é um exemplo de liderança mais destacado na Bíblia, por quê? Porque
era um líder verdadeiro, porque compreendia o que um líder precisava ser e
fazer, porque se organizou para realizar proezas incríveis em tempo recorde.
Alguém está seguindo você?
Se você é um líder verdadeiro não precisa lembrar isso a ninguém;
O Fundamento da liderança é o caráter, e não o carisma;
Você precisa inspirar as pessoas para que o sigam;

Alguns temperamentos na Bíblia, D’us que lhe usar conforme a personalidade que
ele mesmo lhe criou:
1. Paulo era colérico (Pontos fortes: determinação, habilidade de liderança e
praticidade; Pontos que precisam ser trabalhados: egocentrismo, intolerância e
impaciência),
2. Pedro era sanguíneo (Pontos fortes: são comunicativos, resilientes, adaptáveis e
entusiastas; Pontos que precisam ser trabalhados: impulsividade, falta de atenção,
superficialidade e exagero),
3. Moisés era melancólico (Pontos fortes: lealdade, dedicação e sensibilidade;
Pontos que precisam ser trabalhados: egoísmo, pessimismo e inflexibilidade),
4. Abraão era fleumático (Pontos fortes: são equilibrados e confiáveis; Pontos que
precisam ser trabalhados: lentidão, resistência as mudanças e indecisão);







Reputação é o que as pessoas dizem que você é, e o Caráter é o que realmente
você é;
Líderes bons tem uma mensagem digna de ser lembrada;
Líderes bons tem um estilo de vida digna de ser considerada;
Líderes bons tem uma fé digna de ser imitada;
A liderança pode ser aprendida;
No Momento em que deixarmos de aprender, deixaremos de ser líderes;
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Jesus alimentou as multidões, mas passou a maior parte de seu tempo
dedicando-se a treinar líderes, porque liderança pode ser aprendida;
O que diz preciso aprender, preciso crescer, é o que vai ter sucesso;

CONTEXTO HISTÓRICO DE NEEMIAS
A cidade de Jerusalém foi destruída no ano 586 a.C. Os judeus que viviam ali foram
deportados para Babilônia (hoje, Iraque). Deviam estar no cativeiro durante 70 anos,
mas, no ano 537, foi permitido que um primeiro grupo retornasse. No ano 516, o
templo de Jerusalém foi reconstruído. Esdras foi o líder do segundo grupo de judeus que
regressou a Jerusalém em 458. Logo, em 445, Neemias pediu autorização para voltar a
Jerusalém com um terceiro grupo, a fim de reconstruir os muros da cidade. Naqueles
dias, as cidades eram protegidas pelos muros que as rodeavam. Se um inimigo atacava a
cidade, poderia levar até seis meses para abrir espaço e entrar, graças a esses muros.
Quando Neemias entrou em cena, os muros de Jerusalém já estavam destruídos há
décadas. Já naquela época, os judeus viveram em cativeiro na Babilônia durante algum
tempo. Finalmente, foi permitido que retornassem, pouco a pouco, e, depois, que
reconstruíssem o templo. A cidade, porém, continuava em ruínas e os muros, um monte
de escombros. Isso criava dois grandes problemas:
I — Os habitantes estavam indefesos. Sem proteção, os habitantes de Jerusalém eram
vulneráveis diante dos ataques e das provocações.
Ao se verem indefesos, sentiam-se também desanimados e derrotados. Quando um
exército entrava em uma cidade e se apoderava dela, a primeira coisa que se fazia era
destruir seus muros. Era um símbolo da derrota e do desamparo. Com seus muros
destruídos, Jerusalém era uma desonra para o povo de Deus. Era como uma declaração:
"Deus os abandonou". Muitos deles criam que Deus havia feito isso. Afinal de contas, o
cativeiro de Israel era conseqüência de sua desobediência. Deus havia dito: "Se não
passarem a se comportar como povo escolhido que são, permitirei que uma nação
inimiga invada sua cidade". O povo não se comportou como era devido, de maneira
que Deus permitiu a entrada da nação inimiga. Ele cumpre o que promete. Agora
estavam de volta e até tinham reconstruído o templo. Estavam vivendo em meio aos
escombros, sua moral estava no chão, sentiam-se derrotados, desalentados e
deprimidos. Como e natural, criam que Deus continuava aborrecido com eles. O que
faria falta num momento como aquele? Um líder. Aqui entra em cena Neemias. Palavras
de Neemias, filho de Hacalias: No mês de quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava
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na cidade de Susã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros
homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do
cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: "Aqueles que
sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e
humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo
fogo". Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me,
jejuando e orando ao Deus dos céus. O que estamos lendo aqui e o diário de Neemias.
E a sua historia, escrita por ele mesmo. Nas suas palavras, lemos como ele conseguiu a
permissão de um rei estrangeiro — um homem que não era crente — para voltar a
Jerusalém e reconstruir seus muros. Aquele era o mesmo rei que, quando, pela primeira
vez, os judeus intentaram reconstruir o muro, havia ordenado que não o fizessem. Talvez
você já tenha passado pela experiência de tentar mudar a maneira de pensar de alguém
depois que negou com grande firmeza o que você pediu. não é fácil! Neemias fez com
que isso acontecesse. Nesse notável diário pessoal, vamos encontrar o interior desse
líder. "Enquanto eu estava na cidade de Susã..." Susã não era a capital do império
Persa; era uma espécie de palácio de veraneio. Neemias nos diz: "nessa época eu era o
copeiro do rei". Assim ele ganhava a vida. Esse era ele, um copeiro. No Antigo
Testamento, esse rei e conhecido por três nomes diferentes. Em alguns lugares, ele e
chamado "Artaxerxes", que significa "grande rei". Em outros, e chamado "Azaras", que
significa "pai venerável". No livro de Daniel, ele tem o nome de "Dario, o medo". Isso
nos diz algo sobre a forma com que os povos tratavam seus governantes naqueles dias,
já que um só homem era conhecido por três nomes diferentes. E provável que, por ser
copeiro do rei, Neemias ocupasse o segundo cargo em importância dentro do reino. O
copeiro do rei era uma combinação do primeiro ministro, guarda-costas, agente pessoal
de segurança e ajudante do rei. Era a pessoa na qual o rei mais confiava. O título de
Neemias se origina, em parte, de suas responsabilidades que incluíam a obrigação de
provar o vinho antes que o rei o bebesse, para assegurar-se de que não estava
envenenado. Naqueles dias, as tentativas de assassinato eram coisa comum. Se o
copeiro caísse, o rei saberia que se tratava, muito provavelmente, de algo mais que um
simples vinho em mal estado. Havia muitas pessoas que não gostavam de Artaxerxes e,
assim, a profissão de Neemias era muito perigosa. Neemias tinha de ser totalmente leal e
digno de confiança, e Artaxerxes lhe confiava a própria vida. Ainda que seja provável
que Neemias tenha nascido na Babilônia durante o cativeiro, ele não era persa; no
entanto, ocupava o segundo posto em autoridade como uma grande figura dentro do
governo persa. Deus sempre tem sua maneira de colocar seu povo na posição necessária
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e no momento precise Hanani, um dos irmãos de Neemias, acabava de voltar da uma
viagem a Jerusalém. Visto que Jerusalém está a uma distância de 1.300 a 1.600
quilômetros de Susã, e provável que ele tivesse levado uns dois meses nessa viagem
sobre lombos de camelo, atravessando o deserto uma viagem nada fácil. Neemias pediu
notícias a Hanani. Queria saber tudo o que estava acontecendo a sua família em
Jerusalém. "Só trago más notícias", disse-lhe Hanani. "O povo está deprimido, nossos
parentes estão desalentados e os muros continuam caídos. Reconstruíram o templo, mas
toda a cidade está em ruínas. estão invadindo a cidade e o povo está realmente
desalentado. Mas notícias, irmão!". No versículo 4, vemos a reação de Neemias:
"Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e
orando ao Deus” Neemias se sente triste com as notícias e envergonhado pelo povo de
Deus. Nos versículos seguintes, leremos sua oração. Veremos também que Jeremias não
orou apenas uma hora ou apenas um dia. As Escrituras dizem que ele ouviu as notícias
no mês de quisleu e foi no mês de nisã quando o rei o deixou ir. Havia orado, chorado,
jejuado e lamentado durante quatro meses. É claro que levou a sério aquelas notícias, e
que as guardava no mais profundo do coração. Neemias e homem de oração. Em seu
diário lemos onze orações; mais que em qualquer outro livro da Bíblia. Por que você
acha que Deus o escolheu para ser líder? Teria sido em virtude da sua vida de oração?
• Por que Deus escolheu a Neemias como líder? Entre todas as pessoas possíveis, por
que Deus escolheu a Neemias, o copeiro de um rei pagão? Há três razões para isso:
Vejamos...
II — Neemias era sensível diante das necessidades que via ao seu redor Deus viu o
coração de Neemias, e o que ele viu o fez sorrir.
Neemias era um homem que se importava com o que Deus se importava. Ele tinha uma
vida boa na Babilônia. Sim, era judeu, mas havia nascido ali na Babilônia, durante o
cativeiro. Nem sequer havia visto Jerusalém. Os problemas de Jerusalém pareciam estar
a um milhão de quilômetros de distância. Quando, porém, ouviu falar do povo de Deus
— deprimido, desalentado e derrotado — ele levou a sério essas notícias. Os líderes são
sensíveis diante das necessidades das pessoas que os rodeiam. Este é o primeiro
Princípio de liderança que encontramos no livro de Neemias.
Deus usa pessoas que se importam com o que Deus se importa.
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Para Deus, era importante o fato de os muros de Jerusalém estarem caídos. Neemias se
importou com o que Deus se importou, e isto fez dele um líder. Bob Pierce, o fundador
da Visão Mundial, dizia: "Quero que meu coração se quebrante diante das mesmas
coisas que quebrantam o coração de Deus". A primeira qualidade de um grande líder e a
sua sensibilidade diante das necessidades que estão ao seu redor.
III — Neemias era digno de confiança, Neemias era um homem de boa reputação.
Artaxerxes lhe confiou sua segurança pessoal.
Isso significa um grau muito alto de confiança. Deus usa pessoas que sejam dignas de
confiança, seguras e fieis. Quem e fiel no pouco, também e fiel no muito, e quem e
desonesto no pouco, também e desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos
de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiara as
verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que e
dos outros, quem lhes dará o que e de vocês? Nenhum servo pode servir a dois
senhores; pois odiara um e amara outro, ou se dedicara a um e desprezara outro. Vocês
não podem servir a Deus e ao Dinheiro, apresenta quatro formas pelas quais Deus prova
nossa fidelidade. Uma delas consiste em observar como servimos no Ministério liderado

por outra pessoa. Antes de nos confiar um Ministério próprio, ele quer ver como nos
comportamos diante da liderança de outra pessoa.
Outra das formas tem a ver com a administração de nossas finanças. A Bíblia indica com
clareza que nosso estilo pessoal na administração do dinheiro determina o quanto Deus
pode abençoar nossa vida. Se as riquezas terrenas não podem ser confiadas a nós, quem
vai nos confiar os verdadeiros tesouros espirituais? Até que ponto você quer que Deus o
abençoe? A decisão e sua. Peça-lhe que o faça digno de confiança e generoso, assim
como ele mesmo e digno de confiança e generoso
IV — Neemias era disposto. Quando houve necessidade de um líder, Neemias disse: "Eu
me ofereço! Aqui estou; envia-me a mim!
"Ele tinha o cargo mais invejável de todo o reino, e o problema estava a 1.600
quilômetros de distância. Levaria meses para chegar ali de camelo. Para Neemias, teria
sido muito mais fácil permanecer onde estava levando a vida fácil do palácio. Ele,
porém, disse: "Eu vou! Não sou construtor, mas vou reconstruir os muros!". Não tinha as
habilidades necessárias para esse trabalho, mas tinha um coração disponível. Deus o
escolheu porque era sensível e de confiança, e se colocou a sua disposição. Deus não
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busca nos líderes capacidade tanto quanto busca a credibilidade, a confiabilidade e a
disponibilidade. Essas qualidades são, todas elas, questão de decisão. Talvez você diga:
"Eu não tenho esses dons, o talento ou o intelecto necessário". No entanto, não é essa a
pergunta que Deus está fazendo a você. Deus quer saber:
•Ele pode acreditar em você? Você tem caráter?
• Seu caráter está sendo desenvolvido?
• Você e sensível com as pessoas?
• Você e digno de confiança?
• Deus pode se apoiar em você?
• Você está disposto? Nada acontece enquanto não houver quem providencie uma
liderança para executar. Tudo pode ser edificado ou destruído de acordo com os líderes.
Deus quer usá-lo como líder em seu lar, seu negócio ou sua igreja. Você está disposto a
deixar que Deus o use? Você está pronto para a liderança?

REFLEXÕES SOBRE LIDERANÇA
Vamos refletir...
• Você e sensível diante das necessidades que vê ao seu redor, ou se encontra tão
envolvido com o que está fazendo, que não pode escutar a voz de Deus?
• Você está consciente das necessidades que os membros de sua família têm?
• Você está consciente das necessidades de seus companheiros de trabalho?
• Você está consciente das maiores necessidades de sua igreja?
• Você poderia mencionar essas necessidades?
• O que comove seu coração?
• Você é confiável?
• Você e digno de confiança?
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• Você está disposto? Deus meu, quero estar disposto a deixar que tu me uses no lugar,
no momento e da forma que tu quiseres. Se você diz estas palavras com sinceridade,
Deus vai usá-lo. E quando você deixar que Deus o use, Ele o fara em grande medida.
Nestes dias em que as pessoas estão buscando esportes radicais e adrenalina, não há
emoção maior que a de nos deixar ser usados por Deus para o seu Reino Pai, pedimoste que nós sintamos desafiados pela vida de Neemias quando estudarmos sobre esse
homem. Os princípios têm milhares de anos, mas aplicam-se hoje em nossa vida
agitada. Senhor, queremos ser sensíveis e dignos de confiança, e nos colocamos a tua
disposição. No nome de Jesus. Amém.

APLICAÇÃO - A formação de um líder, Aplicando os propósitos de Deus, Como você
poderia ser um líder a serviço do Senhor?
Comunhão — Como cristãos, não podemos sobreviver sozinhos. Precisamos de pessoas
que pensem como nós para crescer e prosperar. Os pastores e líderes, especialmente,
precisam do apoio de seus amigos para seguir em frente.
Um NEF pode fazer uma grande diferença no desenvolvimento de sua vida espiritual.
•Você faz parte de um NEF(Núcleo de Evangelismo Familiar), ou tem um amigo de
confiança?
•Como você pode ajudar outros membros do corpo de Cristo a se tornarem líderes
capacitados?
•Existe alguém em seu grupo ou igreja a quem você pode apoiar em seu crescimento
espiritual?
Discipulado — Aprender a ser um líder eficaz requer aprender a ser mais como Cristo.
•Lembre-se de que o exemplo de Cristo e servir a outros.
•A liderança requer maturidade, a maturidade necessária para entender que você não
deve esperar as condições adequadas. Comece de onde está.

Ministério — Onde quer que interajamos no corpo de Cristo, de alguma forma nós
ministramos uns aos outros.
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• Procure transformar-se em uma influência para o bem.

Evangelismo — Quando influenciamos outros para Cristo, nós nos tornamos, de fato,
suas mãos e seus pés. Jesus passou seu tempo aqui treinando outros para que fossem
como ele e pregassem seu exemplo quando seu tempo houvesse terminado.
• Decida conduzir as pessoas a Cristo por meio do seu exemplo— não as afugente.

Adoração — Quando adoramos a Deus, aprendemos mais a respeito do que ele é.
• Separe uns momentos para agradecer a Deus por seu exemplo e peça que ele o ajude
a ser mais como ele é.

UMA REFLEXÃO....
Neemias reconheceu que o povo de Jerusalém estava indefeso, vencido e desprotegido.
Eles necessitavam desesperadamente de uma liderança. Pense em qual foi à origem de
seu problema.
• Neemias estava disposto a deixar uma posição segura e cômoda para ajudar a seu
povo.
O que você esta disposto a deixar para solucionar os problemas que Deus lhe tem
revelado?
Lembre-se: na liderança, a confiança é mais importante que a disponibilidade. Em quem
você pode confiar sempre?
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2. O líder que ora

E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha
perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse; porém a ninguém achei.
Ezequiel 22:30.





A Eficácia na liderança pública é determinada pela vida particular do líder;
Antes de fazer qualquer coisa, os líderes devem orar;
Na oração, o líder mostrar a sua dependência de D’us;
Não há nada que D’us não esteja disposto a fazer por alguém que depende dele
(João 15.5);
Orar alivia a sua carga;
A liderança produz estresse, e o alívio se encontra de joelhos;
Orar libera o poder de D’us;
O líder ora sobre os problemas que enfrenta (Neemias 1:5-11);
O líder ora baseando sua petição no caráter de D’us: Ele é grande, temível e
cumpre suas promessas;
O líder ora reconhecendo suas falhas e se coloca na dependência de D’us
(Neemias1:6-7);
Os líderes aceitam a culpa, os perdedores a passam a outros (Salmos 51:4);
Os líderes invocam as promessas de D’us;
A Bíblia possui 7 mil promessas que nos espera para tomarmos posse delas.
O Líder é específico na oração (Neemias1:10-11);
Espere grandes coisas de D’us, e faça grandes coisas para D’us;













Quatro caraterísticas de orações que D’us responde:
1.
2.
3.
4.

Oração com convicção;
Oração de confissão;
Oração segura;
Oração de Compromisso;

Quatro passos para eficácia na Oração:
1.
2.
3.
4.

Fundamente-se sua oração no que D’us é;
Confesso suas fraquezas e pecados a D’us;
Reivindique as promessas;
Comprometa-se a fazer parte da solução.
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3. Planejamento do líder

Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor;
pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11


Primeiro um líder com propósito, ora, e depois ele planeja;

Por que fazer planos?




D’us faz planos (1Cor.14:33);
D’us Organiza (Pv4:26);
Devemos ser mordomos do que D’us nos dar (Ef 5:15-17);

Como fazer planejamento?














O líder pensa em todos os detalhes; (Pv 13:16)
O líder deve se preguntar: Onde estou agora? Onde quero estar? Como posso
chegar lá?
Os líderes criam tempo para pensar;
Os líderes se preparam para as oportunidades;
Não planejar é mesmo que planejar o fracasso (Neemias 2:1-2);
Os líderes seguem adiante apesar de seus temores;
Os líderes fixam metas graduais, O que ser? Fazer? E Ter? ;
D’us nos pede para sonhar grande e ir devagar, gradualmente;
Os líderes fixam datas limites (Neemias 2:6);
Os líderes preveem os problemas (Neemias 2:7);
O líder pensa muito mais adiante que os demais;
Os líderes calculam o preço;
Os líderes eficazes oram e depois planejam;

Os líderes estão dispostos a pedir ajuda a outros





A liderança tem seus riscos (Tiago 4;2);
D’us é especialista em mudar corações (Pv21:1);
Não cometa o erro de supor que ninguém quer se envolver-se, porque você
ainda não pediu. (Neemias 2:8);
Não há nada que D’us não esteja disposto a fazer por uma pessoa que vê a visão
que Ele tem;
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O Êxito exige a parte de D’us e também a minha;

Você precisa ter um plano





Um plano para testemunhar;
Um plano para ler a Bíblia;
Um plano para orar;
Se Seus planos procedem do Senhor, vão ser suficientemente grandes para que
Ele (D’us) caiba nele.
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4. Um líder motiva outras pessoas

“Então lhes disse: Bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está
assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo; vinde, pois, e reedifiquemos
o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Então lhes declarei como a mão
do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito;
então disseram: Levantemo-nos, e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem.
O que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesém, o árabe,
zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram: Que é isto que fazeis? Quereis
rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, e disse: O Deus dos céus é o que nos fará
prosperar: e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos; mas vós não tendes
parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém.” Neemias 2:17-20






















Para motivar pessoas um líder deve implementar mudanças necessárias;
Um líder deve esperar oposição;
Um líder espera o momento oportuno;
Não há oportunidade sem oposição;
Nunca tome uma decisão de importância quando estiver cansado (Ec 8:6);
Um líder avalia a situação real;
Os grandes líderes protegem seus planos de uma morte prematura;
Os bons lideres fazem a própria investigação;
Um líder se identifica com seu povo;
Quando alguém lança a culpa sobre os outros, diminui a motivação deles;
Um líder não esconde a seriedade do problema;
As melhores ideias não são minhas, nem suas, são NOSSAS;
Neemias motivou o povo baseado no que Pessoas de D’us representava,
mostrando que a situação de Jerusalém era uma vergonha pois os Judeus
declaravam crer em um D’us todo poderoso;
A maior motivação da vida não é externa ou interna, e sim a ETERNA;
Um líder encoraja com seu testemunho pessoal;
As pessoas se sentem mais inclinadas a seguir pessoas que a seguir programas;
Um líder responde a oposição com rapidez e firmeza;
No mesmo momento em que fizer uma declaração pública de sua fé, você se
converterá num alvo para os que não compartilham dela;
O Tamanho de seu D’us determina o tamanho de suas metas;
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Dramatize o problema;
Os grandes líderes inspiram o trabalho em equipe;
Peça respostas específica;
Bons líderes se posicionam;
O Líder enfrenta a realidade;
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5. Um líder projeta

Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios 14:40















A motivação sem organização leva à frustração;
Se você não precisa de uma organização nova, não a crie, faça tudo o que puder
para trabalhar com o que já existe;
As organizações mais sólidas são as mais simples;
Em todos os projetos há duas classes: Os que trabalham e os que se esquivam do
trabalho;
Um líder delega tarefas;
Divida as grandes metas em tarefas pequenas;
Desenvolva descrições claras das tarefas;
Entregue a cada pessoa a tarefa que mais se ajuste à sua forma;
O que responsabilidade de todos não é responsabilidade de ninguém;
Alguém tem de assumir a responsabilidade concreta de cada coisa;
Um líder motiva;
Se você tem a ideia, o dom e o interesse, então isso te diz respeito;
O Líder promove unidade, a colaboração é um princípio para a boa organização;
Reunir-se é um bom começo, manter-se junto é progredir, pensar juntos é ter
unidade, e trabalhar junto é triunfar;

Bons Princípios para um líder em uma organização






Manter as coisas simples;
Trabalhe com os que querem trabalhar;
Designe tarefas específicas;
Permita um sentido de pertencer;
Encoraje o trabalho em equipe;

Outros Princípios







Um líder administra;
As boas organizações estabelecem linhas de autoridades claras;
Um Líder agradece;
AS PESSOAS FAZEM O QUE VOCÊ INSPECIONA, NÃO QUE VOCÊ ESPERA;
As boas organizações reconhecem e recompensam os esforços;
UM DISCÍPULO QUE NÃO SERVE, NÃO SERVE, E É UMA CONTRADIÇÃO;
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D’US se interessa pelo que você está fazendo
D’US vê tudo que se faz em seu nome, e se interessa o suficiente para anotar
tudo o que vê;
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6. O líder lida com seus opositores

E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se
indignou muito; e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos, e do
exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isto?
Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que
foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem,
contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra.
Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua
cabeça, e dá-os por presa, na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniqüidade, e não se
risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores.
Porém edificamos o muro, e todo o muro se fechou até sua metade; porque o coração
do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os
árabes, os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de
Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo,
E ligaram-se entre si todos, para virem guerrear contra Jerusalém, e para os desviarem
do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de
dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos
carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro.
Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disto, nem verão, até que entremos
no meio deles, e os matemos; assim faremos cessar a obra.
E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, dez vezes nos disseram: De
todos os lugares, tornarão contra nós. Então pus guardas nos lugares baixos por detrás
do muro e nos altos; e pus ao povo pelas suas famílias com as suas espadas, com as suas
lanças, e com os seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados,
e ao restante do povo: Não os temais; lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai
pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que,
ouvindo os nossos inimigos que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho
deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia,
metade dos meus servos trabalhava na obra, e metade deles tinha as lanças, os escudos,
os arcos e as couraças; e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá.
Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com
uma das mãos fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores cada um trazia a
sua espada cingida aos lombos, e edificavam; e o que tocava a trombeta estava junto
comigo. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: Grande e extensa
é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros.
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No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco; o nosso Deus
pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra; e metade deles tinha as lanças desde a
subida da alva até ao sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: Cada um
com o seu servo fique em Jerusalém, para que à noite nos sirvam de guarda, e de dia na
obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que
me seguiam largávamos as nossas vestes; cada um tinha suas armas e água. Neemias
4:1-23.











Um líder faz frente à oposição;
O Escárnio é a primeira tática que os inimigos costumam escolher;
Quando alguém o ridiculariza, é provável que tenha medo de que você esteja
com a razão;
O escárnio é contagioso;
Os inimigos tramam uma resistência, levando a uma conspiração;
Os rumores sempre são espalhados pelos que estão mais perto do inimigo;
Os rumores vão se tornando mais exagerados à medida que se repetem;
Quando os lideres compreendem que seus inimigos usarão rumores para atacalo, podem-se preparar para resistir à sua violência;
Líderes não engolem os rumores;
Os líderes compreendem que os rumores são exagero da verdade;

O desanimo aparece quando estamos na metade do projeto, e deve haver quatro causas
principais:
1.
2.
3.
4.

A Fadiga;
A Frustração;
O Fracasso;
O Temor;

Os inimigos sempre têm dois objetivos: dificultar a palavra de D’us e deter a obra de
D’us.
Qual a resposta correta aos nossos opositores?





Confie em D’us;
Neemias orou;
Quando ridicularizarem você líder, não enfrente as pessoas, converse com D’us;
Quanto maior a hostilidade, mais você vai precisar confiar em D’us;
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O escárnio nunca poderá deter o que você está fazendo, a menos que você
permita;
Os líderes respeitam seus opositores;
Não subestime seus opositores;
Os líderes sabem em que pontos são vulneráveis e reforçam esses lugares;
Os líderes precisam edificar e lutar ao mesmo tempo;
Se passarmos o tempo todo apagando incêndios, nunca terminaremos o nosso
trabalho;
Nunca Lute sozinho cada vez que enfrentar a oposição;
Neemias reuniu os seus, aliviou seus temores, reforçou sua confiança e lhes
levantou a moral, essa é a tarefa do líder;
O Temor ao SENHOR, substitui o temor ao homem;
Os líderes negam-se a abandonar seu chamado;
Os líderes são modelos de perseverança;
O líder é o último a se entregar, o último a abandonar o barco, o líder se recusar
a se render;
A perseverança é a prova máxima da liderança.
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7. O líder resolve os conflitos

E, se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Marcos 3:25






A Divisão e a discórdia são armas que usa se usa as para lutar entre si;
Muitos conflitos tem a ver com questões financeiras, veja quando se faz um
evento ou sobre os dízimos e ofertas das igrejas. As estatísticas dizem que as
maiorias dos divórcios se dão por conta das questões financeiras;
São os problemas internos que destroem mais do que qualquer pressão externa;
Nós seres humanos temos a tendência de querer as coisas à nossa maneira;

Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres, contra os judeus, seus irmãos.
Porque havia quem dizia: Nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos; então
tomemos trigo, para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: As nossas
terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos, para tomarmos trigo nesta fome.
Também havia quem dizia: Tomamos emprestado dinheiro até para o tributo do rei,
sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de
nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos; e eis que sujeitamos nossos filhos e
nossas filhas para serem servos; e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas, que já
não estão no poder de nossas mãos; e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas.
Ouvindo eu, pois, o seu clamor, e estas palavras, muito me indignei.
E considerei comigo mesmo no meu coração; depois pelejei com os nobres e com os
magistrados, e disse-lhes: Sois usurários cada um para com seu irmão. E convoquei
contra eles uma grande assembléia. E disse-lhes: Nós resgatamos os judeus, nossos
irmãos, que foram vendidos às nações, segundo nossas posses; e vós outra vez
venderíeis a vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram, e não acharam
que responder. Disse mais: Não é bom o que fazeis; porventura não andaríeis no temor
do nosso Deus, por causa do opróbrio das nações, os nossos inimigos?
Também eu, meus irmãos e meus servos, a juros lhes temos emprestado dinheiro e trigo.
Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus
olivais e as suas casas; como também a centésima parte do dinheiro, do trigo, do mosto
e do azeite, que vós exigis deles. Então disseram: Restituir-lhes-emos, e nada
procuraremos deles; faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes, e os fiz
jurar que fariam conforme a esta palavra. Também sacudi as minhas vestes, e disse:
Assim sacuda Deus todo o homem da sua casa e do seu trabalho que não confirmar esta
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palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse: Amém! E louvaram
ao Senhor; e o povo fez conforme a esta palavra. Também desde o dia em que me
mandou que eu fosse seu governador na terra de Judá, desde o ano vinte, até ao ano
trinta e dois do rei Artaxerxes, doze anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do
governador. Mas os primeiros governadores, que foram antes de mim, oprimiram o
povo, e tomaram-lhe pão e vinho e, além disso, quarenta siclos de prata, como também
os seus servos dominavam sobre o povo; porém eu assim não fiz, por causa do temor de
Deus. Como também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos; e
todos os meus servos se ajuntaram ali à obra. Também dos judeus e dos magistrados,
cento e cinqüenta homens, e os que vinham a nós dentre as nações que estão ao redor
de nós, se punham à minha mesa. E o que se preparava para cada dia era um boi e seis
ovelhas escolhidas; também aves se me preparavam e, de dez em dez dias, muito vinho
de todas as espécies; e nem por isso exigi o pão do governador, porquanto a servidão
deste povo era grande. Lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a
este povo. Neemias 5:1-19






Havia inflação, preços altos, e escassez de alimentos;
Só porque estamos fazendo a obra do SENHOR, isso não nos isenta dos
problemas, isso não significa que nosso carro, por exemplo, não pode quebrar;
Havia impostos elevados, e nas dificuldades, existem sempre os “espertões”;
As Raízes dos conflitos internos e da discórdia estão no egoísmo;
Trabalhar com as pessoas é a maior satisfação para um líder e também sua maior
frustação;

SOLUÇÃO PARA OS CONFLITOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quando estamos brigando entre nós mesmos, a nossa equipe se destrói;
Não aceite as reclamações e acusações entre os líderes;
Nosso papel como líder é proteger a harmonia;
Ire-se contra as contendas, mas com a ira correta, ire-se contra a divisão;
Pense antes de falar, na ira podemos ter reações erradas;
Quando nos iramos, atuamos para nos vingar, mas quando nos iramos com a ira
de D’us, atuamos com justiça;
7. Confronte em particular aquele que o ofendeu;
8. A ira impulsiva põe você em problemas;
9. Reflita antes de falar;
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10. Os problemas que se ignoram não melhoram os problemas;
11. OS LIDERES DEVEM TER A CORAGEM DE CONFRONTAR;
12. O CONFRONTO É TAREFA DOS LÍDERES;
13. QUANDO O CONCEITO DA IGREJA É DE QUE NELA EXISTEM DIVISÕES,
ELA PERDE A EFICÁCIA;
14. O conflito é a fonte de todos os conflitos;
15. Os líderes só pedem aos outros, aquilo que façam o que eles mesmos já estão
fazendo;
16. O líder deve manter a unidade a todo custo;
17. Unidos somos muito mais fortes;
18. Ame o suficiente para confrontar. Diga a verdade com amor;
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8. O líder é tentado

Mas os primeiros governadores, que foram antes de mim, oprimiram o povo, e
tomaram-lhe pão e vinho e, além disso, quarenta siclos de prata, como também os seus
servos dominavam sobre o povo; porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus.
Como também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos; e todos
os meus servos se ajuntaram ali à obra. Também dos judeus e dos magistrados, cento e
cinqüenta homens, e os que vinham a nós dentre as nações que estão ao redor de nós,
se punham à minha mesa. E o que se preparava para cada dia era um boi e seis ovelhas
escolhidas; também aves se me preparavam e, de dez em dez dias, muito vinho de todas
as espécies; e nem por isso exigi o pão do governador, porquanto a servidão deste povo
era grande. Lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo.
Neemias 5:15-19
AS VANTAGENS DA LIDERANÇA PRIMORDIAIS:




Posição;
Poder;
Privilégio;

“O PODER CORROMPE, E O PODER ABSOLUTO CORROMPE DE MANEIRA
ABSOLUTA”
AS TRÊS TENTAÇÕES DA LIDERANÇA:
1. Você será tentado a fazer mau uso da posição;
2. Você será tentado a abusar do seu poder;
3. Você será tentado a tirar lucro dos seus privilégios;

“HÁ DIFERERENÇA ENTRE SER CHEFE E SER LÍDER”

“A LIDERANÇA NÃO É SENHORIO”
A MANEIRA DE MANTER SUA INTEGRIDADE COMO LÍDER


Torne mais profunda sua reverência a D’us;
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As promoções vêm de D’us, e não das pessoas. Alguém disse; Não precisamos
conhecer os homens-chave, se conhecemos o homem que tem as chaves;
Desenvolva o amor pelas pessoas;
Os perdedores se concentram no podem conseguir, os lideres naquilo que podem
dar;
Os que abusam do poder não tem temor reverencial a D’us, nem amam o seu
povo;
Discipline-se para buscar as recompensas Eternas;
Se você ama de verdade as pessoas, não abusará delas e nem se utilizará delas
de forma errada;
Quanto mais alto você chega na liderança menos liberdade terá;
Líderes eficazes se centralizam nas suas responsabilidades e se esquecem dos seus
direitos;
Se não há responsabilidade, tampouco há autoridade;
D’us não nos chama ao sucesso, chama-nos à fidelidade;
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9. O Segredo do sucesso

Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesém, o árabe, e o resto dos nossos
inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda
que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesém
mandaram dizer-me: Vem, e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono.
Porém intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: Faço uma grande
obra, de modo que não poderei descer; por que cessaria esta obra, enquanto eu a
deixasse, e fosse ter convosco? E do mesmo modo enviaram a mim quatro vezes; e da
mesma forma lhes respondi. Então Sambalate ainda pela quinta vez me enviou seu
servo com uma carta aberta na sua mão; E na qual estava escrito: Entre os gentios se
ouviu, e Gasmu diz: Tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificas o muro; e tu te
farás rei deles segundo estas palavras; E que puseste profetas, para pregarem de ti em
Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá; de modo que o rei o ouvirá, segundo estas
palavras; vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Porém eu mandei dizer-lhe: De
tudo o que dizes coisa nenhuma sucedeu; mas tu, do teu coração, o inventas.
Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: As suas mãos largarão a obra, e
não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos.
E, entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel (que estava
encerrado), disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e
fechemos as portas do templo; porque virão matar-te; sim, de noite virão matar-te.
Porém eu disse: Um homem como eu fugiria? E quem há, como eu, que entre no
templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus quem
o enviara; mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o
subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que assim fizesse, e
pecasse, para que tivessem alguma causa para me infamarem, e assim me vituperarem.
Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme a estas suas obras, e
também da profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me.
Acabou-se, pois, o muro aos vinte e cinco do mês de Elul; em cinqüenta e dois dias.
E sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor
de nós temeram, e abateram-se muito a seus próprios olhos; porque reconheceram que
o nosso Deus fizera esta obra. Neemias 6:1-16
“NEEMIAS NÃO SE DEU POR VENCIDO! CONTINUOU TRABALHANDO ATÉ
TERMINÁ-LO”
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SE VOCÊ QUER FAZER AS COISAS RAPIDAMENTE E BEM, TEM DE FAZER TRÊS
COISAS:
1. Continue trabalhando, apesar das distrações;
2. Continue trabalhando, apesar da difamação;
3. Continue trabalhando, apesar do perigo;
Alguns tópicos importantes:











A burocracia amarra o progresso;
Fale menos e trabalhe mais;
O Principal é manter como principal aquilo que é principal;
Os fracassados odeiam o sucesso;
Você sabia que casa vez que calunia alguém está fazendo a abra do diabo?
Satanás significa caluniador;
Ou você passa todo o tempo lutando contra as críticas ou continua trabalhando
no muro. Decida.
Nunca permita que medo o faça transgredir as leis de D’us;
Você precisa estar em comunicação constante com D’us também, para que
ninguém possa enganá-lo com uma “mensagem secreta de D’us”.
Satanás gosta de atacar lideres leigos;
Como as gerações futuras vão saber que você foi fiel a D’us? Vale a pena pensar,
mais uma coisa é certa: quando concluir seu projeto, e ele der frutos e o legado se
estabelecer, serão sinais da fidelidade do construtor (Você);

COMO TRIUNFAR DIANTE DAS DISTRAÇÕES, DA DIFAMAÇÃO E DO PERIGO?
1. O Líder precisa de um projeto motivador;
2. Enquanto você não descobrir um propósito que impulsiona sua vida, tudo o que
você está fazendo é existir. A propósito, qual seu propósito?
3. As grandes vidas são produzidas por um compromisso com uma grande causa;
4. A MASF TRABALHA COM ESSE PROPÓSITO: Colheita de Alma, conquista de
territórios e investimento em uma nova liderança a partir dos novos convertidos.
Focados também na reconstrução do homem interior, que se restaura a parti do
novo nascimento, experienciando e vivendo os frutos e dons do Espírito Santo,
tendo o discipulado como o pilar para a implantação Reino dos Céus. Conheça
mais, acesse nosso site: https://www.masfmd4.com
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5.
6.
7.
8.

O Líder precisa de uma perspectiva clara;
O que não está firme em algo, qualquer coisa derruba;
O Medo é a falsa evidência de que se parece real;
O Líder necessita de uma vida de oração contínua, para não cedermos ao
pânico das pressões;
9. Independente das circunstâncias siga em frente;
10. A Coragem não consiste na ausência do temor, A coragem consiste em adiante,
apesar do temor;
11. ONDE É QUE O INIMIGO ESTÁTENTANDO DESVIAR VOCÊ DO MELHOR
QUE D’US TEM PARA SUA VIDA?ÀS VEZES, PODERÁ SER DIFÍCIL
DISCERNIR, MAS COM FREQUÊNCIA, SATANÁS USA COISAS BOAS PARA
NOS AFASTAR DAS MELHORES; O QUE É QUE ESTÁ CONSUMINDO SEU
TEMPO E O AFASTANDO DO QUE REALMENTE É IMPORTANTE PARA SUA
VIDA?
12. Nunca é tarde para se voltar a D’us;

13. A VIDA NÃO PODE CHEGAR A TER UM PROPÓSITO MAIOR QUE O DE
SERVIR AO REINO DE D’US;
14. As grandes pessoas não são nada mais do que pessoas comuns que assumem
um grande compromisso com uma grande causa;
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10. O líder mantém o sucesso

Sucedeu que, depois que o muro foi edificado, eu levantei as portas; e foram
estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Eu nomeei a Hanani, meu irmão, e a
Hananias, líder da fortaleza, sobre Jerusalém; porque ele era homem fiel e temente a
Deus, mais do que muitos. E disse-lhes: Não se abram as portas de Jerusalém até que o
sol aqueça, e enquanto os que assisti-rem ali permanecerem, fechem as portas, e vós
trancai-as; e ponham–se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda,
e cada um diante da sua casa. E era a cidade larga de espaço, e grande, porém pouco
povo havia dentro dela; e ainda as casas não estavam edificadas. Então o meu Deus me
pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as
genealogias; e achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro e nele estava escrito
o seguinte: Estes são os filhos da província, que subiram do cativeiro dos exilados, que
transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia; e voltaram para Jerusalém e para Judá,
cada um para a sua cidade; Neemias 7:1-6
E uma parte dos chefes dos pais contribuíram para a obra. O governador deu para o
tesouro, em ouro, mil dracmas, cinqüenta bacias, e quinhentas e trinta vestes
sacerdotais. E alguns mais dos chefes dos pais contribuíram para o tesouro da obra, em
ouro, vinte mil dracmas, e em prata, duas mil e duzentas libras. E o que deu o restante
do povo foi, em ouro, vinte mil dracmas, e em prata, duas mil libras; e sessenta e sete
vestes sacerdotais. Neemias 7:70-72







A forma pela qual nos comportamos diante das vitórias fala muito sobre nós, fala
do nosso caráter e do nosso sistema de valores;
Quando alcançamos uma meta, temos a tendência de parar, e no tornarmos
acomodados, e isso é um grande problema, e leva ao fracasso muitos projetos
que tinham tudo para avançar;
Neemias nos ensina, que para manter o sucesso, é entender o que todo projeto se
divide em duas etapas, a primeira é a construção e a segunda é a consolidação;
Não fazer a transição entre construir e manter é a principal razão pela qual os
negócios quebram, as igrejas não crescem e as organizações fracassam;
O Problema da transição é este: Os líderes não sabem crescer com a organização,
não tem as habilidades necessárias para a próxima fase, como consequência,
enforcam a igreja, no momento que começam, se os líderes não adotam as novas
habilidades que fazem falta para manter o êxito, o que levantaram morrerá;
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Podemos admitir que existem pelo menos dois tipos de líderes: O Motivador e
Consolidador(Discipulador);
33

COMO MANTER O QUE SE CONQUISTA?
1. Recrutando e preparando líderes, envolvendo outras pessoas e lhes delegando
tarefas;
2. Registrando o progresso, mantendo um bom registro dos recursos;
3. Obtendo apoio financeiro, achando os recursos necessários para financias a
operação;
PARA MATER UMA LIDERANÇA CONSOLIDADORA É NECESSÀRIO:




Recrutar lideres;
Delegar funções
Forme lideres Íntegros, Piedosos (TERMOR) e fieis;

Tópicos importantes sobre a Consolidação:












O Que é obtido precisa ser cuidado;
Liderança é confiança;
O que não utilizamos, esquecemos (Isso se aplica a vida espiritual);
Nunca esteja seguro de que, por haver alcançado certo nível de êxito, você vai
permanecer sem nenhum esforço, no lugar que chegou;
Os sucessos do passado não são garantia de um sucesso continuo;
As ervas daninhas do espírito crescem até nos asfixiar, se descuidamos das coisas
básicas da vida cristã;
Crie um sistema de apoio que faça que nem tudo dependa de você;
As pessoas são mais importantes que o dinheiro;
Tudo o que tenha a ver com a obra de D’us é um ministério espiritual;
D’us se lembra de todos os passos de fé que damos e os reconhece;
O Líder deve buscar apoio financeiro para os projetos;
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11. Como ser um grande líder

QUAIS AS LIÇÕES QUE APREENDEMOS COM NEEMIAS
Compaixão;



O amor é fundamento da liderança cristã;
As pessoas não importam com o quanto sabemos, enquanto não sabem o
quando no importamos;

Oração (Meditação)





A liderança sem amor se torna simplesmente uma manipulação;
O tempo de meditação é essencial para a eficácia do líder;
Os grandes líderes sabem que seu tempo público deve estar equilibrado com seu
tempo à sós com D’us;
Meditar semeia em nossa mente o que deve ser apresentado;

Atitudes positivas




Os líderes devem ser encorajadores, não desanimadores;
Pratique o Sorriso;
Alegria é diferente da felicidade, a felicidade depende do que acontece, alegria é
interna;

Concentração



Os líderes sempre pensam no futuro;
O principal é que o principal, continue sendo o principal;

Criatividade


Como líder, você terá de enfrentar novos desafios, e os novos desafios exigem
novas soluções quando as mesmas coisas de sempre não funcionam;

Coragem



A Coragem é característica dos grandes líderes;
Se você quer caminhar sobre as águas, precisa descer do barco;
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Integridade


Seja um líder de consciência limpa;

Convicções



Os grandes líderes tem fortes convicções;
Base da convicção: Ter um motivo que impulsiona, perspectiva clara, oração
contínua e Intrépida perseverança;
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12. Liderando ao modo de Jesus
LIDERAR AO MODO DE NOSSO SENHOR JESUS, UM LÍDER ESPIRITUAL SEGUE
O SEU MODELO, VEJA:

Ajudava seus discípulos a conhecer a D’us



O que está em jogo é a eternidade, vida ou morte;
O que outros pensam sobre D’us vai fundamentar em maior medida o que
pensam sobre você; se você é impaciente e exigente, fará com que D’us pareça
também impaciente e exigente;

Ensinava-lhes a palavra de D’us


A palavra de D’us é o nosso fundamento;

Orava por eles


Adorar é desfrutar de D’us. Quando você aprende a viver com alegria para
Cristo, estará levando uma vida de adoração;

Inseria neles o caráter dEle


Meta da vida é crescer no caráter e semelhança de Jesus Cristo;

Protegia seu crescimento espiritual


O Sinal do líder espiritual é proteção, ele guarda os seus liderados;

Enviava-os para servirem a D’us


“A Meta do líder é trabalhar para ficar sem trabalho, não que não vai mas fazer
nada, porém ensinará outros a desenvolver ações no qual desenvolvera
anteriormente” (Explicar);

Foi modelo de compromisso



Comprometa-se com os propósitos de D’us para sua vida;
Seja um Jesus de carne e ossos para os liderados;
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QUESTIONÁRIO
1. Sobre os princípios estudados no tópico 5, responda: Como você poderia ajudar
os líderes e discípulos de sua congregação a desenvolver as atividades baseadas
em seus papeis?
2. Na formação de um líder, quais os princípios que deve fazer parte da vida dele
baseado na apostila?
3. Por que um líder deve manter uma vida de Oração?
4. Por que um líder deve planejar?
5. Como um líder deve motivar outras pessoas?
6. Como um líder enfrenta os opositores?
7. Como um líder resolve os conflitos?
8. Quais são as tentações da liderança?
9. Quais os segredos de uma liderança bem sucedida?
10. Como os líderes mantêm o sucesso?
11. O que é preciso para ser um grande líder?
12. Qual o modo da liderança de Jesus?
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