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INTRODUÇÃO 
 
“Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um 

levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois, caindo, não haverá quem o levante.” 

ECLESIASTES 4:9-10 

 
  
  

Um dos maiores problemas que tem passado as igrejas na modernidade tem sido a dificuldade de                

liderar um grupo que em sua maioria são voluntários.  

O papel do líder se torna muito difícil quando a motivação e a recompensa não são, na sua maioria                   

tangíveis, pois passam do âmbito natural para o espiritual.  

Desta forma passamos a observar que para se ter uma liderança eficaz que passa por um processo                 

participativo, onde não é apenas uma pessoa decidindo e fazendo, mas o grupo, assim temos algumas etapas                 

de um processo a seguir.  

E veremos estas etapas de forma clara e objetiva na vida daquele que foi, é e será o maior líder que já                      

pisou nesta terra, JESUS. 

 

Então, seja bem-vindo ao Curso: “Aspectos de Liderança Compartilhada - Analisando o Modelo de              

Jesus Cristo! 

 

Tenha um bom estudo! 
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ASPECTOS DE LIDERANÇA COMPARTILHADA 
ANALISANDO O MODELO DE JESUS CRISTO 

 
 

DEFINIÇÃO DE TERMOS: 
- LIDERAR: é a arte de comandar pessoas, atraindo seguidores e influenciando de forma positiva           

mentalidades e comportamentos. 
- COMPARTILHAR: Dividir ou repartir (com alguém); partilhar; ter ou tomar parte em; participar de. 
- LIDERANÇA COMPARTILHADA: Liderança Compartilha é aquela que divide, que caminha lado a             

lado, que serve mais, que abre caminhos, que descobre meios de superar obstáculos junto com a equipe. É                  
uma liderança que incentiva, que desperta a motivação e o entusiasmo e está sempre disposta a ouvir e a                   
corrigir o passo se for necessário; que consegue despertar na equipe o desejo de envolvimento e                
comprometimento com as tarefas ou com as metas que deverão ser atingidas. 

 
 

ENTENDENDO O MODELO 
- Todos os modelos e princípios que encontramos na Bíblia, que devemos seguir e também ensinar, são                 

baseados em ensinos tanto no Antigo quanto no Novo Testamentos. No caso de Liderança Compartilhada,               
temos esse modelo estabelecido por dois grandes líderes, reconhecidos tanto no meio cristão, quanto no               
meio secular, que são: Moisés e Jesus. 

- NA VIDA DE MOISÉS: ÊXODO 18:13-26 (13, 17-18, 21-22, 24) (No dia seguinte, assentou-se Moisés                
para julgar o povo; e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até ao pôr-do-sol. Vendo, pois,                     
o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas                       
só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até ao pôr-do-sol? Respondeu Moisés a seu                     
sogro: É porque o povo me vem a mim para consultar a Deus; quando tem alguma questão, vem a mim,                    
para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés,                       
porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está                   
contigo; pois isto é pesado demais para ti; tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras; eu te                     
aconselharei, e Deus seja contigo; representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus,                
ensina-lhes os estatutos e as leis e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem                    
fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a                
avareza; põe-nos sobre eles por chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dez; para                   
que julguem este povo em todo tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos                   
julgarão; será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus to                    
mandar, poderás, então, suportar; e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés                 
atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes, de                  
todo o Israel, e os constituiu por cabeças sobre o povo: chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta                    
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e chefes de dez. Estes julgaram o povo em todo tempo; a causa grave trouxeram a Moisés e toda causa                    
simples julgaram eles.) 

- JESUS ENTENDEU ESTE PRINCÍPIO DESDE O INÍCIO DE SEU MINISTÉRIO: MARCOS 3:14             
(Então escolheu doze homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o evangelho. A esses                 
doze ele chamou de apóstolos.) 

1º ASPECTO DA LIDERANÇA COMPARTILHADA: ESCOLHER 
 

- Um dos grandes desafios da liderança compartilhada é saber escolher as pessoas certas para as vagas                
certas, é não agir pela emoção ou partidarismo, porém fazer um processo de seleção baseado no                
conhecimento prévio ou da aptidão das pessoas para desempenharem as tarefas a serem compartilhadas. 

- ORE PARA QUE DEUS LHE DÊ SABEDORIA NA ESCOLHA 
- LUCAS 6:12-13 (Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus.                    

E, quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu                 
também o nome de apóstolos:) 

- FAÇA SUA ESCOLHA DE ACORDO COM A APTIDÃO 
- MATEUS 4:18-20 (Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e                

André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos                  
farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram.) 

- DEIXE BEM CLARO PARA TODOS QUAIS SÃO OS ESCOLHIDOS 
- LUCAS 6:13-16 (E, quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu doze dentre eles,                 

aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu                   
irmão; Tiago e João; Filipe e Bartolomeu; Mateus e Tomé; Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado                 
Zelote; Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor.) 

- DEFENDA SEUS ESCOLHIDOS 
- LUCAS 22:31-32 (Jesus continuou: —Simão, Simão, escute bem! Satanás já conseguiu licença para              

pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo a fim de separá-lo da palha.                    
Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E, quando você voltar para mim, anime                    
os seus irmãos.) 

 
 

2º ASPECTO DA LIDERANÇA COMPARTILHADA: ENSINAR 
 

- O ensino faz parte do processo de compartilhar liderança, as pessoas têm que primeiro entenderem a                
visão, a missão e o propósito antes de estarem prontas a defendê-las. Passar tarefas sem ensinar é a                  
mesma coisa de pedir uma criança para pregar o prego em uma madeira sem lhe ensinar como se faz. 
-TREINAMENTO FORMA SOLDADOS, ENSINO GERA DISCÍPULOS 

- DEIXE BEM CLARO A VISÃO, MISSÃO E PROPÓSITO 
- JOÃO 3:13-21 (Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. —Assim                   

como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem                 
tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o                   
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mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida                     
eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. —Aquele que crê no                   
Filho não é julgado; mas quem não crê já está julgado porque não crê no Filho único de Deus. E é assim                      
que o julgamento é feito: Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque                  
fazem o que é mau. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as                       
coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que                     
possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus.) 

- MATEUS 18:11 (Porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido.) 
- JOÃO 6:27 (Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a                    

comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês porque Deus, o Pai,                    
deu provas de que ele tem autoridade.) 

- MATEUS 20:18-19 (—Escutem! Nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será               
entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da Lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos                   
não-judeus. Estes vão zombar dele, bater nele e crucificá-lo; mas no terceiro dia ele será ressuscitado.) 

- MATEUS 24:30 (Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão                   
e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens, com poder e grande glória.) 

- MATEUS 16:27 (Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então                    
recompensará cada um de acordo com o que fez.) 

- MATEUS 19:28 (Jesus respondeu: —Eu afirmo a vocês que isto é verdade: quando chegar o tempo em                  
que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês, os meus                   
discípulos, também vão sentar-se em doze tronos para julgar as doze tribos do povo de Israel.) 

- JOÃO 15:26-27 (Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da                   
verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim; e vós também testemunhareis, porque estais               
comigo desde o princípio.) 

- ATOS 1:6-8 (Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que                 
restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai                
reservou pela sua exclusiva autoridade; mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e                
sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da                  
terra.) 

- ENSINE PELO EXEMPLO: PONHA A MÃO NA MASSA  
- MARCOS 1:29-34 (Logo depois, Jesus, Simão, André, Tiago e João saíram da sinagoga e foram até a                  

casa de Simão e de André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Assim que Jesus chegou,                   
contaram a ele que ela estava doente. Ele chegou perto dela, segurou a mão dela e ajudou-a a se                   
levantar. A febre saiu da mulher, e ela começou a cuidar deles. À tarde, depois do pôr-do-sol, levaram                  
até Jesus todos os doentes e as pessoas que estavam dominadas por demônios. Todo o povo da cidade se                   
reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doenças e expulsou muitos                 
demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem Jesus era.) 

- MATEUS 4:21-25 (Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu                
irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes; e chamou-os. Então, eles,                 
no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando                 
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nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o                 
povo. E a sua fama correu por toda a Síria; trouxeram-lhe, então, todos os doentes, acometidos de várias                  
enfermidades e tormentos: endemoninhados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galileia,              
Decápolis, Jerusalém, Judéia e dalém do Jordão numerosas multidões o seguiam.) 

- LUCAS 9:38-42 (E eis que, dentre a multidão, surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre,                 
suplico-te que vejas meu filho, porque é o único; um espírito se apodera dele, e, de repente, o menino                   
grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar; e dificilmente o deixa, depois de o ter                   
quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó               
geração incrédula e perversa! Até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se                 
ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou; mas Jesus repreendeu o espírito imundo,                 
curou o menino e o entregou a seu pai.) 

- MOSTRE QUE CONFIA NELES 
- MARCOS 4:33-34 (Assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que                 

eles podiam entender. E só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos                
discípulos.) 

- MATEUS 26:36-38 (Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus                  
discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar; e, levando consigo a Pedro e aos dois filhos de                  
Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então, lhes disse: A minha alma está profundamente               
triste até à morte; ficai aqui e vigiai comigo.) 

- LUCAS 10:22-24 (Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai; e                    
também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E,                    
voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: Bem-aventurados os olhos que vêem as             
coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não                    
viram; e ouvir o que ouvis e não o ouviram.) 

- INCENTIVE-OS E ANIME-OS 
- JOÃO 15:11-16 (Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja                    

completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém                  
tem maior amor do que este: de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus                    
amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu                       
senhor; mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a                
conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim; pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos                   
designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a fim de que tudo quanto pedirdes ao                    
Pai em meu nome, ele vo-lo conceda.) 

- MATEUS 16:17 (Então, Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e                
sangue que to revelaram, mas meu Pai, que está nos céus.) 

- JOÃO 16:32-33 (Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e                      
me deixareis só; contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que                   
tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições; mas tende bom ânimo; eu venci o mundo.) 

- JOÃO 14:16-18 (E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre                     
convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não no vê, nem o conhece; vós                   
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o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós                 
outros.) 

- JOÃO 14:12 (Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que                    
eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai.) 

 
 

3º ASPECTO DA LIDERANÇA COMPARTILHADA: DELEGAR 
 

- Delegar é entregar, confiar e descansar. Somente se delega depois de ter feito a escolha e ter certeza que a                    
visão, missão e propósito estão claros.  

- ANTES DE DELEGAR DÊ AS ÚLTIMAS INSTRUÇÕES 
- MATEUS 10:5-8 (A estes doze enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos                

gentios, nem entreis em cidade de samaritanos; mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa                
de Israel; e, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos,                 
ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios; de graça recebestes, de graça dai.) 

- LUCAS 24:44-49 (A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda                  
convosco: importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na Lei de Moisés, nos Profetas e nos                   
Salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras; e lhes disse: Assim está               
escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se                     
pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois               
testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai; permanecei, pois, na cidade,                 
até que do alto sejais revestidos de poder.) 

- DÊ LIBERDADE PARA A AÇÃO 
- LUCAS 9:1-2(Tendo Jesus convocado os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os             

demônios, e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos.) 
- LUCAS 10:1 (Depois disto, o Senhor designou outros setenta; e os enviou de dois em dois, para que o                    

precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir.) 
 
 

4º ASPECTO DA LIDERANÇA COMPARTILHADA: DAR CONDIÇÕES 
 

- Mostre de que forma aqueles que compartilharão com você a liderança poderão desempenhar seu papel,               
dê-lhes as condições necessárias para alcançarem o objetivo pretendido. 

- ENSINE O CAMINHO E A FORMA COMO VOCÊ FAZ 
- MATEUS 10:8-15 (Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios; de graça             

recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos; nem                   
de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão; porque digno é o                   
trabalhador do seu alimento. E, em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é                 
digno; e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a; se, com efeito, a casa for digna, venha                    
sobre ela a vossa paz; se, porém, não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos                     
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receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos                  
pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra, no Dia do Juízo, do que                   
para aquela cidade.) 

- FIQUE A DISTÂNCIA – MOSTRANDO CONFIANÇA 
- MARCOS 6:7, 12-13 (Chamou Jesus os doze e passou a enviá-los de dois a dois, dando-lhes autoridade                  

sobre os espíritos imundos. / Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse; expeliam               
muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo.) 

- LUCAS 24:50-53 (Então, os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que,                
enquanto os abençoava, ia-se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, eles, adorando-o,              
voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo; e estavam sempre no templo, louvando a Deus.) 

 
 
 
 

5º ASPECTO DA LIDERANÇA COMPARTILHADA: COBRAR 
 

- Na liderança compartilhada uma das partes mais importante é verificar o resultado, a prestação de contas                
é o objetivo pra que se avalie as condições, o entendimento da visão e principalmente se os objetivos                  
estão sendo alcançados, e se há a necessidade de mais treinamento. 

- A NECESSIDADE DE SE RETORNAR AO “QG” 
- LUCAS 10:17A (Então, regressaram os setenta,) 

- A ALEGRIA PELA TAREFA COMPLETADA 
- LUCAS 10:17B (possuídos de alegria) 

- O RELATÓRIO É PASSADO 
- LUCAS 10:17C (dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome!) 

- A MOTIVAÇÃO TEM QUE SER CANALISADA PARA OS MOTIVOS CORRETOS 
- LUCAS 10:18-20 (Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei                    

autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente,                
vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o                 
vosso nome está arrolado nos céus.) 

 
 

6º ASPECTO DA LIDERANÇA COMPARTILHADA: RECOMPENSAR 
 

- Todos que executam uma tarefa procuram no final a recompensa pelo seu trabalho. Na liderança               
compartilhada não é diferente. Quando você delega autoridade para atingir objetivo tem que prever que               
após haverá a recompensa. 

- A RECOMPENSA É DECLARADA QUANDO SE CONVOCA AS PESSOAS PARA UMA           
ATIVIDADE 

9 
Seminário Teológico Casa de Profetas 

CNPJ: 35.188.581/0001-11 
Filiado e Acreditado à Vox Dei American University - Miami, Flórida (E.U.A.) – Site: www.voxdei.education 
Filiado a AETAL (Associação Evangélica de Educação Teológica na América Latina) – Site: www.aetal.com 

Rua Belmiro de Almeida, 56 - Bairro São Cristóvão - Belo Horizonte - MG - Brasil - CEP: 31230-230. 
Telefax: (31) 3025-7222 – E-mail: atendimento@seminariocasadeprofetas.org.br     Site: www.seminariocasadeprofetas.org.br  

ASPECTOS DE LIDERANÇA COMPARTILHADA 

ANALISANDO O MODELO DE JESUS CRISTO  

mailto:atendimento@seminariocasadeprofetas.org.br
http://www.seminariocasadeprofetas.org.br/


 

 
- MARCOS 10:28-31 (Então, Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos.                

Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou                  
mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba, já no                     
presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições; e, no mundo por                 
vir, a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos; e os últimos, primeiros.) 

- APOCALIPSE 2:7 (Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao vencedor, dar-lhe-ei                 
que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus.) 

- APOCALIPSE 2:11 (Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: O vencedor de nenhum                  
modo sofrerá dano da segunda morte.) 

- APOCALIPSE 2:17 (Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao vencedor, dar-lhe-ei                 
do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome                 
novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe.) 

- APOCALIPSE 2:26 (Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade                 
sobre as nações,) 

- APOCALIPSE 3:5 (O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei                
o seu nome do Livro da Vida; pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos                    
seus anjos.) 

- APOCALIPSE 3:12 (Ao vencedor, fá-lo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá;                
gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que                    
desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome.) 

- APOCALIPSE 3:21 (Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu               
venci e me sentei com meu Pai no seu trono.) 

- APOCALIPSE 21:7 (O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho.) 
- A RECOMPENSA É ALGO QUE AS PESSOAS FARÃO TUDO PARA ALCANÇAR 

- FILIPENSES 3:12-14 (Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição; mas prossigo                  
para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não                 
julgo havê-lo alcançado; mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e               
avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de                   
Deus em Cristo Jesus.) 

- 1 PEDRO 5:10 (Mas, depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor                     
sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com                 
Cristo, ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança.) 

- ATOS 5:40-42 (Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em o nome               
de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio regozijando-se por terem sido considerados dignos                
de sofrer afrontas por esse Nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar                     
e de pregar Jesus, o Cristo.) 

- 2 TIMÓTEO 4:7-8 (Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da                   
justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele Dia; e não somente a mim, mas                    
também a todos quantos amam a sua vinda.) 
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- A RECOMPENSA É SEMPRE CONFIRMADA PELO LÍDER EM CADA ETAPA DA           

CAMINHADA 
- MATEUS 10:22 (Sereis odiados de todos por causa do meu nome; aquele, porém, que perseverar até ao                  

fim, esse será salvo.) 
- MATEUS 24:13 (Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo.) 

- A RECOMPENSA É DADA AQUELES QUE FORAM FIÉIS AOS OBJETIVOS PROPOSTOS 
- MATEUS 25:34-40 (então, dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai!                  

Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me                   
destes de comer; tive sede, e me destes de beber; era forasteiro, e me hospedastes; estava nu, e me                   
vestistes; enfermo, e me visitastes; preso, e fostes ver-me. Então, perguntarão os justos: Senhor, quando               
foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos                       
forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos                   
visitar? O Rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes                  
meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.) 

- APOCALIPSE 7:13-17 (Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes, que se vestem de vestiduras                
brancas, quem são e donde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele, então, me disse: São                 
estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro,                 
razão por que se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário; e aquele                       
que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão                 
sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os                     
apascentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima.) 

- APOCALIPSE 22:12 (E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a                   
cada um segundo as suas obras.) 

 
 

7º ASPECTO DA LIDERANÇA COMPARTILHADA: REPRODUZIR 
 

- Quando a liderança compartilhada é eficaz ela automaticamente gerará novos líderes que farão o mesmo               
processo. Não tem como passar por todo o processo: escolher, ensinar, delegar, dar condições, cobrar e                
recompensar, sem entender que este é o melhor caminho para um líder que almeja gerar outros líderes que                  
levarão a frente a visão e a missão compartilhada, e com um forte desejo de alcançar o objetivo proposto. 

- OS NOVOS LÍDERES NÃO DISCUTIRÃO OUTROS PROCESSOS DE LIDERANÇA, A          
LIDERANÇA COMPATILHADA JÁ ESTARÁ EM SEUS CORAÇÕES 
- ATOS 1:15-17, 21-26 (Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos (ora, compunha-se a               

assembleia de umas cento e vinte pessoas) e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o                  
Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que                 
prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. / É necessário, pois,                 
que, dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando                 
no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha                    
conosco da sua ressurreição. Então, propuseram dois: José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e             
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Matias. E, orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois                
tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para                 
o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe, então, votado                  
lugar com os onze apóstolos.) 

- ATOS 6:1-6 (Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos              
helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária.              
Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós               
abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de                 
boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço; e, quanto a                
nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade; e                  
elegeram Estêvão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e                
Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes            
impuseram as mãos.) 

- ATOS 13:1-3 (Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger,                
Lúcio de Cirene, Manaém, colaço de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando,                  
disse o Espírito Santo: Separai-me, agora, Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então,                  
jejuando, e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram.) 

- ATOS 15:6-8, 12-13, 22-23 (Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão.                 
Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que, desde há muito,                 
Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho                 
e cressem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a                
eles, como também a nós nos concedera. / E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a                    
Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que                 
eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras: / Então, pareceu bem aos               
apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente               
com Paulo e Barnabé, a Antioquia: foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os                
irmãos, escrevendo, por mão deles: Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de                
entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações.) 

- A MAIOR PROVA DO SUCESSO DE UM LÍDER É QUANDO SEUS SUCESSORES O COPIAM 
- I CORÍNTIOS 11:23-25 (Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês: que o                 

Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse:                      
“Isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim.” Assim                   
também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: “Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o                     
seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam                 
isso em memória de mim.”) 

- COLOSSENSES 3:13 (Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha            
motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós;) 

- I JOÃO 2:3-6 (Ora, sabemos que o temos conhecido por isto: se guardamos os seus mandamentos.                 
Aquele que diz: Eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a                   
verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o              
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amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele: aquele que diz que permanece nele, esse deve também                 
andar assim como ele andou.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO DO CURSO 
 

“Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da 

terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, 

porque assim foi do teu agrado.” 

LUCAS 10:21 

 

 

Quando se delega e tem a possibilidade de ter uma avaliação positiva e ver a alegria daqueles que                  

você compartilhou a liderança, devem ser estes os motivos do prazer de um líder. Pois conseguiu gerar uma                  

safra de discípulos que busquem agradá-lo e implantar a visão ensinada.  
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Esperamos que este curso tenha ajudado a manter o foco nos princípios de liderança na vida de Jesus, e                   

como usá-los em todas as áreas de nossa vida, mesmo que seja dentro de sua própria casa (onde temos que                    

ser modelos e direcionar), quanto em sua empresa e igreja, para que muitas pessoas possam ser ajudadas e                  

tocadas pela palavra de Deus, praticada por Jesus. 

 

Que Deus continue te abençoando!!  

 

 

 

 

OBS: 

É proibida a reprodução total ou parcial desta apostila, sem a permissão por escrito, do Seminário 

Casa de Profetas. 

SEMINÁRIO TEOLÓGICO CASA DE PROFETAS 
CURSOS PRESENCIAIS 

 
O propósito do STCP é de ensinar os alunos a amar e servir a Deus; para desenvolver uma vida de oração poderosa, e para                        
conhecer a Palavra de Deus e os princípios de Deus, de uma maneira muito mais profunda. Através dessa intimidade com Deus,                     
eles serão ajudados até mesmo a descobrir o plano e a vontade do Senhor para suas vidas. 
 

O STCP É O SEU LUGAR PARA CRESCER?  QUEM PODE ESTUDAR NO STCP 
● Pessoas que têm um chamado ao ministério, que desejam estudar para missões, trabalho evangelístico, trabalho pastoral ou aprofundamento                  

na palavra. 
● Cristãos que desejam crescimento espiritual, tal como treinamento prático. 
● Cristãos que sentem falta de equilíbrio espiritual em suas vidas e compreendem sua necessidade de desenvolvimento dos dons e fruto do                     

Espírito, disciplina e estabilidade.  
● Pessoas com 17 anos de idade ou mais, que sejam comprometidos com Jesus e estejam dispostos a aprender sobre o Espírito Santo e                       

obedecê-lo. 

PRINCIPAIS ATIVIDADES DO STCP 
● Condução de um programa educacional que treina cada estudante em princípios vitais na Palavra de Deus, visando não somente o                    

conhecimento teológico, como também o caráter cristão e a comunhão com o Espírito Santo; 
● Impactos evangelísticos diversos, dentro e fora de BH, em apoio às igrejas locais;  
● Ministração da palavra de Deus através de rádio e televisão;  
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● Seminários e conferências de curta duração, direcionados a abençoar o corpo de Cristo. 
● Envio de missionários para o campo em parceria com outros ministérios.  
● Projeto voltado ao apoio e treinamento de igrejas para o trabalho infantil, visando auxiliar às crianças a uma vida de intimidade e amor ao                        

Senhor.  
● Cursos de especialização nas férias, sempre com temas atuais e de necessidade da igreja;  
● Cientes que nada deve ser feito que não vá glorificar a Deus e Seu Filho, Jesus Cristo. 

NOSSOS CURSOS 
BACHAREL EM TEOLOGIA (livre) 

É destinado a pessoas que desejam aprofundar seu conhecimento teológico, aperfeiçoando o ministério, para um melhor desempenho                 
no Reino de Deus. Procuramos mostrar ao aluno que o ensino teológico tem que estar intimamente ligado à revelação da Palavra, à unção do                        
Espírito Santo e à prática do mesmo. Tem duração de 3 anos, com aulas de segunda a sexta, nos horários de 08:00 às 11:00 h ou das 19:00 às                             
22:00 h.  
 

CURSO AVANÇADO EM TEOLOGIA 
Este curso é voltado a pessoas que têm um chamado de Deus para um ministério específico e querem se preparar para desenvolvê-lo                      

bem e de uma forma mais prática. E querem o máximo de treinamento na palavra de Deus, em um prazo médio com mais ferramentas                        
preparatórias.  O curso terá a duração de 2 anos, de segunda a sexta de 08:00 às 11:00 h ou das 19:00 às 22:00 h.  
 

CURSO DE FORMAÇÃO MINISTERIAL 
Este curso é voltado a pessoas que têm um chamado de Deus para um ministério específico e querem se preparar para desenvolvê-lo                      

porém dispõem de um prazo mais curto de tempo. O curso terá a duração de 1 ano, de segunda a sexta de 08:00 às 11:00 h ou das 19:00 às 22:00                               
h. 
 

CURSO DE FORMAÇÃO EM LIDERANÇA DE LOUVOR 
Este curso é voltado a pessoas que buscam se preparar e aperfeiçoar em louvor e adoração, contando com matérias específicas desta                     

área. O curso terá a duração de 1 ano, de segunda a sexta de 08:00 às 11:00 h ou das 19:00 às 22:00 h. 
 

CONTATOS: 
ENDEREÇO: RUA BELMIRO DE ALMEIDA, 56 – SÃO CRISTÓVÃO  

          BELO HORIZONTE – MG – CEP: 31230-230 
TELEFONE: (31) 3025-7222   E-MAIL: atendimento@seminariocasadeprofetas.org.br     Site: www.seminariocasadeprofetas.org.br 
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