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Cultivando a habilidade de lidar com pessoas 
ANSWER KEY* 

 
Quatro verdades sobre liderança e pessoas 
1.  As pessoas são o patrimônio mais valioso da igreja. 
2.  O bem mais importante de um líder é sua habilidade para lidar com pessoas. 
3.  Um bom líder sabe liderar vários grupos porque liderança tem a ver com pessoas. 
4.  Você pode ter habilidade para lidar com pessoas e não ser um bom líder, mas você 

não pode ser um bom líder se não tiver habilidade para lidar com pessoas. 
 
A maneira como você se vê... 
1.  Os ladrões: eles viram o homem como uma vítima a ser explorada. 
2.  Os sacerdotes: eles viram o homem como um problema a ser evitado. 
3.  O samaritano: ele viu o homem como uma pessoa a ser amada. 
 
Cristianismo é relacionamento. 
 
Uma defi nição de líder espiritual... 
Aquele que assume a responsabilidade pela saúde e pelo desenvolvimento dos seus 
relacionamentos. 
 
Quatro palavras que ilustram o líder: 
1. Analogia do anfi trião. 
2. Analogia do médico. 
3. Analogia do conselheiro. 
4. Analogia do guia turístico. 
 
O que todo líder deve saber sobre as pessoas... 
1. Pessoas são inseguras. Ofereça a elas confi ança. 
2. As pessoas gostam de se sentir especiais. Honre-as. 
3. As pessoas buscam um amanhã melhor. Ofereça a elas esperança. 
4. As pessoas precisam ser compreendidas. Ouça o que elas têm a dizer. 
5. As pessoas precisam de direção. Navegue por elas. 
6. A pessoas são carentes. Fale das necessidades delas primeiro. 
7. As pessoas fi cam deprimidas. Encorage-as. 
8. As pessoas querem ser bem sucedidas. Ajude-as a vencer. 
9. As pessoas desejam relacionamentos. Ofereça-lhes comunhão. 
10. As pessoas procuram modelos para seguir. Seja um exemplo. 
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