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CONTRATO DE TRABALHO

Buscaremos implementar os seguintes “fatores de êxito”:
• Compromisso com o trabalho 
• Participação efetiva nas atividades
• Mente disposta para os desafios e às novas ideias
• Alegria, ânimo, descontração, sinceridade e honestidade
• Aprender fazendo
• União e Solidariedade
• Cordialidade, Ética e Entusiasmo
• Motivação
• Pontualidade (horário) no início e fim dos encontros e nos intervalos regulares

Evitaremos os seguintes “fatores de desagregação”:
• Descumprir horários
• Conflitos pessoais
• Conversas paralelas
• Monopolizar os assuntos
• Falas prolixas
• Agressividade
• Interromper a fala de alguém sem que o oficineiro conceda a palavra
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Autopercepção
Como percebo minha atuação 
como líder?

Heteropercepção
Como os outros percebem 
minha liderança?



LIDERANÇA NECESSÁRIA 
AO CENTRO E AO 

MOVIMENTO ESPÍRITA
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INVICTUS
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Sentimentos e Emoções

Alegria, frustração, ansiedade, irritação, 
tristeza, indiferença, surpresa, raiva, medo, 

insegurança, ódio, desânimo, amor, 
compaixão, solidariedade, apreensão, 

sinergia, agressividade, agitação, felicidade, 
prestatividade, exaustão...
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Frases paradigmáticas

Falta quanto para a copa do 

mundo? 

Diga François, qual a sua 

filosofia de liderança? 

Como nos inspirar pela grandeza 

quando nada menos será o 

bastante?
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1. A Liderança Ofertada

É a liderança efetivamente atuante 
na instituição.

2. A Liderança Percebida

É aquela que os integrantes, 
parceiros e liderados veem com 
suas percepções e nas suas 
interações
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Como estou liderando?



3. A Liderança Necessária

É aquela cujo perfil, atende os objetivos 
e resultados que se quer alcançar na 

instituição.
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Jesus partiu com seus discípulos para 
os povoados de Cesaréia de Filipe e, 

no caminho, perguntou a seus 
discípulos: “Quem dizem os homens 

que eu sou?” Eles responderam: “João 
Batista; outros, Elias; outros ainda, 

um dos profetas”. “E vós”, perguntou 
ele, “quem dizeis que eu sou?” Pedro 

respondeu: “Tu és o Cristo”. Então, 
proibiu-os severamente de falar a 

alguém a seu respeito.

“
10

Mc 8,27-30
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Pessoas e opiniões são circunstâncias 
transitórias nas realidades legítimas da vida. 

Aquelas de destaque que tem deixaram à 
margem, não perderam o valor nem te 

diminuíram. As opiniões delas, embora 
valiosas algumas vezes, noutras 

circunstâncias refletem estados emocionais 
passageiros, que o tempo afirmará ou alterará. 

Nós, no entanto, somos o que vivemos 
intimamente, diante da consciência.

Joanna de Ângelis. Dimensões da Verdade Divaldo 
Franco, Ed. Leal, pag. 110.

“



COMO ESTOU 

LIDERANDO?
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Há desperdício de liderança?
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AVALIANDO
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Mateus – Cap. 24

Vede que ninguém vos engane. 24:5

Olhai, não vos alarmeis. 24:6

Então vos entregarão à provação e vos 
matarão; e sereis odiados por todas as 
nações por causa do meu nome. 24:10

Mas o que perseverar até ao fim, esse será 
salvo; 24:14

A Liderança Necessária
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Mateus – Cap. 24:16-18

Os que estiverem na Judéia, fujam para 
os montes...

O que estiver sobre o terraço, não 
desça...

Quem estiver no campo, 
não volte atrás...

A Liderança Necessária



“Ide, de preferência, às ovelhas perdidas da casa de Israel. Indo, 
proclamai, dizendo estar próximo o Reino dos Céus; Curai enfermos, 
erguei mortos, purificai leprosos, expulsai daimones. 

Sede prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas.”

O Sermão para os doze apóstolos

Mateus, 10:1-16; Marcos 3:13-19, 6-7:13; Lucas 6:12-16,9:1-6
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