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Introdução ao Curso 
 
     As pessoas aprendem principalmente através de duas maneiras: por meio de padrões e por meio de 
princípios. Neste curso estudará liderança das duas as maneiras. Examinará os padrões, ou modelos, 
dados por diversos líderes escolhidos por Deus. Será guiado através de uma análise dos princípios 
básicos que fizeram deles líderes eficazes. Terá oportunidades de fazer estudos bíblicos, utilizando 
uma nova perspectiva – o tema da liderança. Além disso, estará a aprender as mais avançadas teorias 
sobre o desenvolvimento e a liderança humana, e verá como essas teorias são aplicadas em harmonia 
com a fé e a prática cristã. 

A verdade central deste curso é que a liderança é o método usado por Deus, bem como o Seu 
instrumento para concretização do Seu plano e do Seu propósito para o mundo e para as pessoas. Este 
curso está organizado em três unidades que destacam os três factores principais da liderança: as 
PESSOAS (tanto os líderes como aqueles que são guiados por eles), as TAREFAS (que devem ser 
executadas), e os OBJECTIVOS (que devem ser atingidos). Uma boa liderança exige atenção 
equilibrada a esses três factores. Por conseguinte, as três qualidades fundamentais que este curso o 
ajudará a desenvolver são as seguintes: EMPATIA, para o ajudar a trabalhar com as pessoas; 
COMPETÊNCIA para o ajudar a fazer eficientemente as suas tarefas; e sentido de missão ou a 
CHAMADA para o ajudar a atingir os objectivos e alvos propostos. 

 
Descrição do Curso 
 
     Pessoas, Tarefas e Objectivos: Estudos Sobre Liderança Cristã é um curso que expõe os 
fundamentos bíblicos da liderança. Apresenta ao aluno a teoria e a prática da liderança, orientando-o 
quanto à aplicação tanto de princípios bíblicos como de princípios teóricos. O material é apropriado 
tanto para líderes leigos experientes como para obreiros, e também para aqueles que desejam treinar 
outras pessoas na área da liderança cristã. A ênfase recai principalmente sobre o desenvolvimento de 
dons e capacidades, e também sobre as relações interpessoais entre os líderes e os seus seguidores. 
 
Objectivos do Curso – Quando terminar este curso, deverá ser capaz de: 
 
1. Explicar o conceito bíblico de liderança, dando exemplos. 
2. Explicar o modelo de liderança cristã em termos de pessoas. tarefas e alvos. 
3. Reconhecer e avaliar os dons e as capacidades inerentes à liderança, e também ajudar outras pessoas    
    a desenvolver essas qualidades. 
4. Demonstrar capacidades, competências e atitudes específicas de liderança, e também ajudar outras 
    pessoas a desenvolver essas qualidades. 
5. Aceitar e avaliar os seus desempenhos e responsabilidades em relação a outros líderes e 
    seguidores, na realização dos objectivos cristãos. 
 
Livro-Texto 
 
     Ao longo do seu estudo, usará o livro-texto Pessoas, Tarefas e Objectivos, de Billie Davis, como 
um manual e guia para os seus estudos. A Bíblia é o único outro texto necessário.  
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Unidade 1 
PESSOAS – COMO SÃO OS 

LÍDERES E COMO  
SE RELACIONAM COM  
AS OUTRAS PESSOAS 


