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LIDERANÇA SERVIDORA
1. INSPIRAÇÃO
Qual é o nome de um líder que serve de inspiração para a sua vida.
2. PESQUISAR

1. POR QUE SER UM LÍDER SERVIDOR?

Base Bíblica
O SENHOR Deus diz: “Aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que
dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu Espírito, e ele anunciará a minha vontade
a todos os povos. Isaías 42.1
Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua
vida em resgate de muitos. Marcos 10.45
Se alguém me serve, siga-me; e, onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E, se
alguém me servir, meu Pai o honrará. João 12.26
Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. Provérbios
28.2
Eu darei a vocês líderes que me obedeçam, e eles governarão com sabedoria e
inteligência. Jeremias 3.15
Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um
use o seu próprio dom para o bem dos outros” I Pedro 4:10
Filipenses 2
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. O QUE É SER UM LÍDER SERVIDOR?

Definição das palavras-chaves
Líder
 Alguém que leva ou conduz; um guia; um condutor.
 Um chefe; um comandante; um capitão.
 Aquele que vai em primeiro lugar.
Servo
 Uma pessoa que serve voluntariamente o outro, atua como seu ministro.
Dicionário Webster, 1828
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Exemplos de líderes servidores
Ryan Well aos 6 anos decidiu ajudar a resolver o problema da água em Uganda. Aos 10
anos ele foi para a África pela primeira vez e hoje já furou mais de 1000 poços e continua
ajudando muitas pessoas.
Lillian Weber, servindo aos 100 anos
O objetivo da senhora Weber foi alcançar a meta de mil vestidos costurados para doar para
meninas africanas até o seu aniversário de 100 anos, em 6 de maio de 2015.
3. COMO FORMAR UM LÍDER SERVIDOR?










Treinando uma Geração Para Servir
Liderança servidora aprende a orar orando
Liderança servidora aprende a amar amando
Liderança servidora aprende aprender a liderar liderando
Liderança servidora aprende a trabalhar pelo bem de outros trabalhando
Liderança servidora aprende a agir agindo
Liderança servidora aprende a ministrar a Palavra, ministrando
Liderança servidora aprende amar o seu país amando e orando pelas famílias
Liderança servidora aprende sobre organização organizando





Liderança servidora aprende a evangelizar evangelizando
Liderança servidora aprende a servir servindo
Aprendendo a ser um líder servidor seguindo o modelo de Jesus!

TREINANDO ESTA GERAÇÃO PARA SERVIR...
TREINANDO A ESCRITA:
 Jornal da EBD
 Informes Bibliográficos
 Pesquisas
 Seminários
 Redações/dissertações
 Poesia/textos
TREINANDO A LEITURA:
 Competência em oratória
 Recitar poesias
 Recitar versículos
 Narrador de peças teatrais
APRENDENDO HISTÓRIA E
GEOGRAFIA:
 Excursões históricas
 Visitas a museus
 Pesquisas de campo
 Passeios culturais

CAPACITANDO PARA:
 Autores de livros, revistas, editoriais,
boletins informativos
 Jornalistas
 Intérpretes
 Escritores
 Domínio em falar em público
 Professores
 Pastores
 Roteiristas de filmes
 Advogado

CAPACITANDO PARA:
 Historiadores
 Missionários
 Sociólogos
 Políticos
 Assessor de imprensa e de políticos
 Procurador da República
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APRENDENDO MATEMÁTICA/
CAPACITANDO PARA:
CIÊNCIAS
 Grandes empresários
 Jogos
 Economistas
 Visita ao Jardim Botânico
 Administradores
 Observação da Criação
 Cientistas
 Aprender o que a Bíblia diz
 Inventores
sobre a Criação
 Ecologistas
 Aprender a ordem e exatidão
 Biólogos
de Deus na Criação
 Caráter de Deus expresso em
Provérbios ao falar sobre medidas justas
 O que a Bíblia diz sobre finanças

APRENDENDO ARTES
 Coral
 Aula de instrumentos musicais
 Produções teatrais
 Produções artísticas
 Música
 Dramatizações
 Técnicas de pintura
APRENDENDO EDUCAÇÃO FÍSICA/
SOCIAL:
 Jogos
 Brincadeiras
 Esporte em geral
 Higiene e saúde
 Projetos de alimentação e
nutrição saudável
 Projetos Sociais
 Projetos de cidadania

CAPACITANDO PARA:
 Músicos
 Artistas Plásticos
 Ministério Teatral
 Ministério de louvor
 Desenhistas
 Arquitetos
 Designers
 Estilistas
CAPACITANDO PARA:
 Trabalhar em Asilos e Hospitais
 Nutricionistas
 Assistentes Sociais
 Ministérios de Apoio a Saúde
 Atletas profissionais
 Líderes de ONGs
 Líderes de missões
 Líderes sociais
 Funcionários na ONU
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Quais foram as áreas de influência que os personagens bíblicos atuaram?
 José
 Josué
 Neemias
 Ester
 Daniel
 Lucas
 Timóteo
 Paulo
Nosso alvo é promover na escola um treino para que esta geração venha servir a
sociedade nas diversas áreas de influência: Família, Igreja, Governo, Economia, Artes,
Meios de Comunicação, Ciências e Tecnologia.
Cite exemplos de Líderes Servidores africanos.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. RACIOCINAR
Caráter: Quais são as marcas internas de Jesus como líder?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. RELACIOCINAR E REGISTRAR
Registre quais são as marcas negativas que ocorrem na escola e quais são as marcas
positivas que você gostaria de deixar nas vidas das crianças?
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