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ASPECTOS DE LIDERANÇA COMPARTILHADA
ANALISANDO O MODELO DE JESUS CRISTO
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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