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 Como estabelecer um processo de 
desenvolvimento de líderes que ofereça 
sustentabilidade para o envolvimento prático 
na missão integral.

 Elementos da proposta:
◦ Lideres – ser e atuar como líder

◦ Desenvolvimento de líderes

◦ Processo de desenvolvimento

◦ Foco na missão integral



 Como definir líder e liderança

 Líderes podem ser desenvolvidos

 Podemos estabelecer um processo

 O que é missão integral





Características do SER Características do ATUAR

 O líder é...  O líder faz...



 Escreva a sua definição!



 Como definir líder e liderança

 Líderes podem ser desenvolvidos

 Podemos estabelecer um processo

 O que é missão integral



 Há uma discussão se a liderança é algo inato 
(inerente desde o nascimento) ou se é uma 
habilidade que pode ser desenvolvida.

 O foco na liderança carismática privilegia o 
aspecto inato – “a pessoa nasce para ser líder 
e com características inerentes”.

 O foco na liderança que se exerce a partir da 
maturidade de vida e desenvolvimento de 
certas habilidades contempla a possibilidade 
da formação e desenvolvimento de líderes.



Barry postner e James Kouzes em “O Desafio da 
Liderança – como aperfeiçoar sua capacidade de 
liderar. Editora Campus, 5ªed, 2013.

 “Realmente, não se trata da personalidade do líder, 
mas de como a pessoa se comporta como líder.”

 É para esta conclusão que convergem todos os 
dados: “se você quiser exercer impacto 
significativo sobre as pessoas, sobre as 
organizações e sobre as comunidades, vale a pena 
investir no aprendizado dos comportamentos que 
podem transformá-lo no melhor líder possível.”



 Como definir líder e liderança

 Líderes podem ser desenvolvidos

 Podemos estabelecer um processo

 O que é missão integral







 Como definir líder e liderança

 Líderes podem ser desenvolvidos

 Podemos estabelecer um processo

 O que é missão integral



 Será que há uma missão parcial?

 Estamos falando sobre a Integralidade do 
Evangelho a Serviço da Missão de Deus à qual 
a Igreja é convidada a engajar-se.

 Precisamos de servos e servas engajados na 
missão de liderar o povo de Deus na direção 
de realizar a missão de Deus em sua 
inteireza.



Via Negativa

1. Missão Integral não é “estratégia de evangelização”

2. Missão Integral não é “ministério de ação social”

3. Missão Integral não é “teoria missiológica”

4. Missão Integral não é “diaconia”

5. Missão Integral não é outro nome para “teologia da libertação”

Vórtice Elucidativo

1. Missão Integral é uma teologia bíblica do evangelho

2. Missão Integral é uma interpretação da Grande Comissão à luz do 

Mandato Sócio-Cultural

3. Missão Integral é a Missão da Igreja e a Teologia que serve à Igreja

4. Missão Integral é o próprio evangelho



 Líder é uma pessoa que serve 
em liderança

 Líderes podem ser desenvolvidos

 Podemos estabelecer um processo

 Uma vez que Deus nos chama para 
contemplar a integralidade do Evangelho na 
missão, temos o desafio de preparar líderes 
cristãos para todas as esferas a vida humana.



A fé em Cristo precisa seguir a 
Cristo na construção de uma vida 
individual e coletiva marcada pelo 
compromisso com uma ética de 
amor, justiça, verdade e 
integridade.



www.aliancaevangelica.org.br



 “Gestão (liderança) é a habilidade e arte 
de liderar pessoas e coordenar processos, a 
fim de realizar a missão de 
qualquer organização.” 
(Afonso Murad)



"O pastor, como um líder ou gestor, 
tem de identificar os pontos 
fortes e as especializações 
das pessoas, colocá-las nos 
lugares certos, equipá-las 
para o serviço e habilitá-las 
a trabalhar no todo 
harmonioso e produtivo 
conhecido como 
o corpo de Cristo."





1. Capacitação de pessoas para atuarem em 
conjunto

2. Inserção na cultura

3. Compromisso com metas e valores 
compartilhados

4. Aprendizado constante

5. Comunicação e responsabilidade

6. Critérios de desempenho

7. Resultado focado em seu destinatário



 A gestão trata dos seres humanos. 

 Sua tarefa é capacitar as pessoas 
a atuar em conjunto,

 Efetivar suas forças e

 Reduzir suas fraquezas.

Ponto de contato bíblico-teológico


Ef. 4.16 Dele (Cristo) todo o corpo, ajustado e unido 
pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-
se a si mesmo em amor, na medida em que cada 
parte realiza a sua função.

 O ensino de Paulo comparando o funcionamento 
da Igreja ao corpo humano, I Cor. 12.12ss



 A gestão está inserida na cultura, 
pois trata da integração das pessoas 
em um empreendimento comum. 

 Os gestores fazem a mesma coisa em qualquer 
parte do mundo, mas muda o como.

 Tradições, história, cultura do lugar ajustam a 
forma de atuar e lidar com as pessoas.

Ponto de contato bíblico-teológico
 Tradução do significado da esperança messiânica 

dos judeus aos gentios.
 A transição da Igreja de Jerusalém para Antioquia e 

pelo império romano.
 Evangelho – um termo da Pax Romana



 Toda organização requer 
compromisso com: 

 metas comuns e 
 valores compartilhados, 
 de forma a ter objetivos simples, 

claros e unificantes
Ponto de contato bíblico-teológico
 Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, 

Judéia, Samaria e até aos confins da terra.
 “Façam discípulos... de todas as nações... 

ensinando-os a guardar o que vos ensinei.”



 A gestão capacita a organização e cada um de 
seus componentes a crescer e a desenvolver-se à 
medida que mudem as necessidades e 
oportunidades.

 Líderes estão sempre em processo
de aprendizado e convidando seus
liderados a aprender (uso de perguntas)

Ponto de contato bíblico-teológico

E o que de mim mesmo aprendeste ensina a 
homens... (Paulo a Timóteo)

As diferentes eclesiologias na história e nos 
diferentes lugares.



 A organização está ancorada na comunicação 
e na responsabilidade individual

 Para executar bem seu trabalho, todos os 
seus componentes consideram e

 Comunicam com clareza aquilo que oferecem 
aos outros e aquilo que recebem deles.

Ponto de contato bíblico-teológico
Corpo de Cristo, membros um 

dos outros, servindo uns aos 
outros com os dons comparti-
lhados por Cristo.



 Como um ser humano, a organização necessita de 
diversos indicadores para avaliar sua saúde e 
desempenho.

 O desempenho está entranhado em qualquer 
organização e na sua gestão.

 Deve ser medido, avaliado e melhorado

PlanejarPlanejarPlanejar

ExecutarExecutarExecutarVerificarVerificarVerificar

AtuarAtuarAtuar



Ponto de contato bíblico-teológico


I Ts. 1.3 Lembramos continuamente, diante de 
nosso Deus e Pai, o que vocês têm 
demonstrado: 
◦ o trabalho que resulta da fé, 

◦ o esforço motivado pelo amor e a perseverança

◦ proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus 
Cristo. 
4 Sabemos, irmãos, amados de Deus, que ele os 
escolheu 

 As palavras às sete igrejas do Apocalipse



 Dentro de qualquer organização só há custos;

 O resultado é exterior a ela, 
está no seu público-alvo.

Ensino bíblico-teológico

A igreja como povo chamado a servir os de 
fora – I Pe. 2.9

 “O filho do homem não veio para ser servido, 
mas para servir e dar a sua vida.”



 Equipes, organizações e comunidades 
precisam de pessoas que dem um passo à 
frente e assumam responsabilidade.

 Numa sociedade em constante mudanças, 
que afetam as organizações,

 Sem liderança, as oportunidades não serão 
identificadas e nem aproveitadas



 Posner e Kouzes tem pesquisado e escrito 
sobre as práticas adotadas pelos líderes para

 Transformar valores em ações

 Visões em realidade

 Obstáculos em inovações

 Isolamento em solidariedade e

 Riscos em recompensas



 Posner e Kouzes fizeram a pergunta a 
milhares de líderes:

 O que você fez quando deu o melhor de si 
como pessoa na condição de líder?

 Desbravam o caminho

 Inspiram uma visão comum

 Questionam o processo

 Capacitam outras pessoas para ação

 Animam corações



 Posner e Kouzes fizeram a pergunta a 
milhares de líderes:

 O que você fez quando deu o melhor de si 
como pessoa na condição de líder?

 Modelam o estilo

 Inspiram uma visão comum

 Questionam o processo

 Capacitam outras pessoas para ação

 Animam corações



Os títulos não fazem líderes.

Ordens não produzem 
liderados.

A maneira como vocês se 
comporta faz a diferença – dê 
o exemplo!



 Os líderes exemplares sabem que, 
se quiserem promover o 
engajamento e alcançar os mais 
altos padrões, precisdarão ser os 
modelos dos comportamentos 
que esperam nos outros

 I Pedro 5 “não como dominadores, 
mas oferecendo exemplo”



 O sonho ou a visão é a força que 
amolda o futuro

 “Eu os levarei para uma terra que 
mana leite e mel.”

 Quais serão os benefícios antes 
de iniciar o projeto.

 Engajamento não se impõe, se 
inspira



 Evoque as aspirações 
compartilhadas

 Todos temos sonhos

 Todos queremos trabalhar por 
mais do que o salário

 “Sonho como um anseio 
compartilhado e que atende ao 
bem comum.”



 As melhores experiências de 
liderança envolvem mudança do 
status quo

 Moisés chamou o povo para 
deixar de ser escravo no Egito 
depois de 400 anos

 E nos momentos duros tiveram 
saudades das panelas do Egito



 As mudanças e o novo trazem 
insegurança e receito

 Há tendência a permanecermos na 
zona de conforto

 Líderes são pioneiros, dispostos a 
mergulhar no desconhecido



 Projetos bem sucedidos não 
dependeram de uma única pessoa

 O trabalho em equipe é 
indispensável.

 Equipe acima dos participantes

 Os líderes estimulam colaboração 
promovendo a confiança e 
facilitando os relacionamentos



 Servir e atender às necessidades 
alheias, não só às próprias, reforça 
a confiança no líder.

 Fortalecer os outros, aumentando 
a autodeterminação e 
desenvolvendo competências, é 
mais provável que se esforem ao 
máximo e superem as expectativas



 Os desafios são árduos 

 Pode surgir exaustão, frustação e 
desencanto

 Bate vontade de desistir!

 É hora do encorajamento!

 “O reconhecimento é a moeda 
mais poderosa e não lhe custa 
nada”



 Uma das suas atribuições como 
líder é demonstar apreço pelas 
contribuições das pessoas e 
promover uma cultura de 
celebração dos valores e das 
vitórias, fomentando o espírito de 
comunidade.”

 Miriam após a travessia do Mar!



 Os líderes que as usam com mais 
frequência são muito mais eficazes

 Os dados demonstram que o 
engajamento e o comprometimento no 
local de trabalho sse explicam em 
grande parte pela maneira como os 
líderes se comportam, não se 
correlacionando com as características 
específicas dos liderados.



 “Não se trata da personalidade do 
líder, mas de como a pessoa se 
comporta como líder.”

 Se você quiser exercer impacto 
significativo sobre as pessoas, sobre as 
organizações e sobre as comunidades, 
vale a pena investir no aprendizado 
dos comportamentos que podem 
transforma-lo no melhor líder possível.



 Modele o Estilo

◦Esclareça os valores, encontrando 
a própria voz e expressando os 
valores comuns

◦Dê o exemplo, alinhando as 
ações com os valores comuns



 Inspire uma Visão comum

◦Veja o futuro, imaginando 
possibilidades vibrantes e 
dignificantes.

◦Arregimente outras pessoas para 
uma visão comum, evocando as 
aspirações compartilhadas.



 Questione o Processo

◦Busque oportunidades, tomando 
a iniciativa e olhando para fora à 
procura de soluções e de 
melhorias inovadoras

◦Experimente e arrisque, 
engendrando constantemente 
pequenas vitórias e aprendendo 
com a experiência



 Capacite os outros para a ação

◦Estimule a colaboração, 
promovendo a confiança e 
facilitando os relacionamentos

◦Fortaleça os outros, aumentando 
a autodeterminação e 
desenvolvendo competências



 Anime os corações

◦Reconheça as contribuições, 
demonstrando apreço pela 
excelência individual

◦Comemore os valores e as 
vitórias, criando o espírito de 
comunidade



 O que acontece no coração daquele que passa a ser 
em uma organização ou de um grupo de pessoas?

 A que tentações está sujeito?

 Como lidar com elas?

 Como fazer desse processo 
uma oportunidade de crescimento 
humano, profissional e espiritual?



Tiago 1.14, 15:

14 Cada um, porém, é tentado pelo 
próprio mau desejo, sendo por este 
arrastado e seduzido. 
15 Então esse desejo, tendo concebido, 
dá à luz o pecado, e o pecado, após 
ter se consumado, gera a morte.



 A ambigüidade do poder à luz da 
Bíblia:

 Ao mesmo tempo que enraiza-se em 
Deus e se destina a servir ao bem,

 Há denúncias sobre o uso maléfico do 
poder e sua raiz demoníaca.



 O rei recebe unção de Deus para 
governar na justiça e misericórdia, 
Salmo 72.

 O sacerdote tem a sublime tarefa de 
mediar o culto a Deus e o seu perdão 
ao povo, Lev. 4.20.

 O profeta interpreta a palavra de Deus 
e alerta para a fidelidade à aliança, Jer. 
7.25



 “Mas abundam textos nos quais se 
denuncia que o rei tornou-se um 
tirano poderoso, as instituições 
sagradas do sacerdócio decaíram num 
formalismo vazio, e até profetas foram 
comprados pelo poder e já não falam 
a partir de Deus.” (Is. 28.7s; Ez. 34.2-
5)



5 O Diabo o levou a um lugar alto e mostrou-

lhe num relance todos os reinos do mundo.
6 E lhe disse: “Eu te darei toda a autoridade 
sobre eles e todo o seu esplendor, porque 
me foram dados e posso dá-los a quem eu 
quiser. 7 Então, se me adorares, tudo será 
teu”

 Um convite a “vender a alma ao diabo”

 Mas Jesus sabe a quem deve servir.



 Poder é fazer valer sua vontade sobre os 
outros.

 No exercício do poder há grandes 
oportunidades de crescer pessoalmente e 
conduzir processos em vista do bem.

 Mas grandes riscos de tornar-se autoritária, 
“poderosa”, prepotente.



1. A onipotência, pensar que pode tudo!
 Querer estar presente em todos acontecimentos, 

controlar os processos e as pessoas, e resolver 
imediatamente todos os problemas que se 
apresentam.



1. A onipotência, pensar que pode tudo!
 Achar-se insubstituível e imprescindível

 Acreditou na afirmação da serpente: “sereis como 
deuses”

 “Torna-se um eterno ansioso e infeliz, 
uma pobre criatura 
que tem a ilusão de carregar 
nos seus ombros 
o peso do mundo.”



 Reconhecer serenamente até quando e em que 
condições sua ação interfere nos processos e nas 
pessoas.

 A paciência, a humildade e o bom senso são 
antídotos à onipotência.

 Gestão cooperativa, 
da partilha do poder 
(do “empoderamento”) 

 Cada pessoa torna-se responsável pela sua área de 
atuação, agindo de forma autônoma e 
interdependente.



 Reverenciando a Deus como único Senhor.

 “Jesus nega-se a adorar o tentador e não 
entra em sua lógica perversa.”

 “Adorarás ao Senhor, teu Deus, e só a ele 
prestarás culto.”



2. A auto-suficiência
 Acentua o egoísmo da pessoa, levando-a a pensar 

que se basta a si mesma.

 Pensa que aquilo que realiza é fruto do seu esforço 
pessoal e sua competência.

 Pensar em depender de Deus e dos outros é sinal 
de fraqueza.

 Assim exercido, o poder reveste-se de arrogância e 
de rigidez crescentes.



 Exercita a fé cada dia, entregando-se nas 
mãos de Deus.

 “Confia-lhe seus projetos e questiona se 
eles conduzem à maior glória de Deus.”

 Deixa-se ajudar e avaliar, nos 
relacionamentos com os membros de sua 
equipe.

 Reconhece seus erros e pede perdão.

 Cultiva para si e para os outros a autonomia 
com interdependência.



3. Orgulho e vaidade
 A vanglória das realizações.

 Normalmente se cerca de auxiliares bajuladores.

 Surge o personalismo, o “culto da autoridade”, o 
“culto à personalidade”.

 Surgem os títulos e os cargos

 “As instituições estão sujeitas à manipulação do 
sagrado, em favor das pessoas que o representam”.



Lucas 4.9-11
9 O Diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na 

parte mais alta do templo e lhe disse: “Se és o 
Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. 10 Pois 
está escrito:

“ ‘Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito,

para o guardarem;
11 com as mãos eles o segurarão,

para que você não tropece

em alguma pedra’.



 “Vigiar e orar”

 Vigiar – estar atento, com a consciência 
sensível, para perceber atitudes e ações.

 Orar – em sintonia com o Pai, 
desenvolvendo sabedoria iluminada pela fé.


Jo. 6.15 Sabendo Jesus que pretendiam 
proclamá-lo rei à força, retirou-se 
novamente sozinho para o monte.

 Romper com o esquema de bajulação à 
autoridade, que faz mal a todos.



 Quem cede às tentações do poder (na 
onipotência, na auto-suficiência, na vaidade 
e no orgulho) pode perder os limites éticos.

 “Afinal todo mundo faz assim. Ao menos, 
estou agindo para uma boa causa.”

 O favoritismo, o uso do poder em favor de 
um pequeno grupo, o uso interesseiro do 
poder.

 “Manda que essas pedras se transformem 
em pães.”



41 Quando os outros dez ouviram essas 

coisas, ficaram indignados com Tiago e 

João. 42 Jesus os chamou e disse: “Vocês 

sabem que aqueles que são considerados 

governantes das nações as dominam, e as 

pessoas importantes exercem poder sobre 

elas. 



43 Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem 
quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser 
servo; 44 e quem quiser ser o primeiro deverá ser 
escravo de todos. 
45 Pois nem mesmo 
o Filho do homem veio 
para ser servido, 
mas para servir e 
dar a sua vida 
em resgate por muitos”.


