
 

 



 

 

  

 

 
 

♥ 

Olá ministro de dança,  

 

Meu nome é Milene Oliveira, e este material que você está recebendo,  

foi preparado com muito carinho, por mim.  

 

Estas dicas que você está tendo acesso fazem parte do nosso curso online de  

“Capacitação para Líderes de Dança”. 

 

Se você gostou desta prévia, te convido a conhecer mais sobre nosso curso.  

Neste link você tem acesso a toda grade curricular do mesmo: 

 

https://www.dancacristaloja.com/produtos/curso-de-capacitacao-para-lideres-de-danca-online/ 

 

E se você quiser ter acesso a mais materiais como este, não deixe de me seguir no instagram:  

@miledancer: https://www.instagram.com/miledancer 

E também no 

@dancacrista: https://www.instagram.com/dancacrista 

 

Materiais como este, são liberados por lá! 

Espero ser canal de bênçãos na sua vida e em seu ministério. 

 

Um beijo e fiquem com Deus 

Milene Oliveira  

♥ 

https://www.dancacristaloja.com/produtos/curso-de-capacitacao-para-lideres-de-danca-online/
https://www.instagram.com/miledancer
https://www.instagram.com/dancacrista


 

 

 

Dicas para Lideres 
♥ 

 

♡ NÃO MURMURE 

 

Seja o que for que você estiver passando, não murmure, não reclame, pelo contrário, dê graças. 

Agradeça a Deus por cada provação, pois elas fazem parte do seu crescimento espiritual, e cada 

uma delas vem para ensinar algo, então procure aprender com cada situação difícil que surgir na 

sua vida. Não se deixe abater pelas dificuldades, nos momentos mais difíceis é que você mais deve 

buscar. Então busque, se prostre aos pés do Senhor, se humilhe peça sabedoria para conseguir 

vencer estes momentos, ao invés de ficar reclamando e pensando em desistir de tudo. 

 

♡ PERSEVERE 

 

Por mais que você esteja muito desanimado, não desista. Sei que é muito difícil quando você 

planeja uma coreografia com todo carinho e o grupo não se esforça para aprender, tem preguiça 

de ensaiar, e etc. Sei que é ruim também você se dedicar a um ministério e sua equipe não ter 

compromisso, ficar faltando, chegando atrasado, isso é chato, realmente, mas em todo ministério 

tem aqueles que mais atrapalham do que ajudam, e que ao invés de te dar forças te desanimam. 

Mas fique firme, a vitória já é garantida. Se precisar tirar alguém por estar atrapalhar o crescimento 

espiritual do grupo, peça sabedoria ao Senhor e não tenha medo de fazer o que Ele mandar. Não 

se esqueça de que você não está sozinho, mesmo que todos desistam, continue, Deus colocará 

novas pessoas em suas mãos. 

 

♡ CUMPRA AS REGRAS QUE VOCÊ COLOCAR 

 

O pior erro de um líder é exigir demais de sua equipe, mas não fazer sua parte. Você deve ser um 

exemplo para eles, não chegue atrasado, não fique conversando assuntos irrelevantes na hora dos 

ensaios, não faça intrigas, não tenha preguiça, faça todos os exercícios junto com o grupo, não use 

roupas muito curtas nos ensaios, se aparecer conflitos resolva e não fique alimentando. Seja amigo 

de todos e demonstre que eles podem confiar em você. 

 

♡ MONTE UMA ESCALA 

 

Uma escala é uma forma de organizar melhor seu grupo, principalmente se ele for muito grande. 

Não é sempre que tiver apresentações que todos precisam apresentar. Se sua igreja tiver 

ministrações durante o louvor monte grupos menores, de 4 a 5 pessoas, assim ninguém fica 

sobrecarregado. A escala deve ser montada na presença de todos, para que juntos cheguem a 

um comum acordo. Depois de pronta deixe a escala na igreja em local visível e de fácil acesso 

para que todos do ministério possam consultar sempre que for necessário. 

 

♡ DELEGUE FUNÇÕES 

 

Uma forma de manter o grupo sempre bem motivado, e ao mesmo tempo não ficar fazendo tudo 

sozinho, é delegar funções aos membros. Escolha alguns para coreógrafos, outros para 

maquiadores (geralmente as meninas ficam melhores nesse papel). Cada um terá sua função. Os 

coreógrafos vão te ajudar a montar os passos, ou montar eles mesmos e levar para você avaliar. 



 

 

As meninas que forem maquiar podem ficar responsáveis também pelos cabelos e acessórios nos 

dias das apresentações. Escolha alguém responsável e que chegue no horário para cuidar do som 

e CDs, Pen drive ou o que vocês forem usar. E você pode levantar também uma pessoa para te 

substituir, alguém que você deve treinar para ficar no seu lugar não apenas quando você precisar 

faltar, mas também para assumir seu papel quando você deixar a liderança. Escolha alguém com 

quem você possa sempre contar. É sua obrigação preparar uma pessoa para exercer essa função.  

 

Delegar funções é uma tática muito boa, mas cuidado para não abusar de sua autoridade. Você 

precisa fazer com que os membros de sua equipe se sintam importantes e úteis, colocando eles 

para trabalhar com você vai motiva-los bastante, sem falar que eles trarão sempre novas ideias 

para o grupo e estarão te ajudando na hora das apresentações. É seu papel formar líderes ao 

longo de seu ministério e essas tarefas são um grande começo. 

 

♡ BUSQUE AJUDA ESPIRITUAL 

 

A batalha espiritual na vida de um crente já é muito grande, agora imagina de um líder, por isso é 

bom que você não esteja sozinho. Tenha um conselheiro espiritual, alguém com quem você possa 

tirar dúvidas, alguém que te ajude quando surgir um conflito que você não consegue resolver, e 

que também ore com você e te ensine a crescer na palavra. Não passe pelas lutas sozinho, busque 

alguém para te ajudar. É muito mais fácil vencer quando temos alguém ao nosso lado. 

 

♡ ESTABELEÇA AULAS TÉCNICAS REGULARES 

 

A técnica também é muito importante, pois devemos fazer sempre o melhor para aquele que nos 

chamou. Faça seminários, aplique dinâmicas, dê aulas, estudos e ensinamentos dentro de seu 

próprio grupo. Vocês podem escolher um dia todo mês, (pode ser o mesmo dia do ensaio) para 

fazer isso. Vocês podem se separar em grupos e criar coreografias para ministrar umas para as 

outras. Pode ser ensinadas técnicas de dança: ballet, jazz, contemporâneo e tudo que achar 

importante. Se possível convide líderes de outros ministérios para compartilhar com seu grupo suas 

experiências. Isso trará um amadurecimento da técnica e um comprometimento maior da equipe, 

pois quanto mais aprenderem, mais motivado seu ministério estará. 

 

♡ NÃO SEJA GUIADO PELAS PESSOAS, MAS SIM POR DEUS 

 

Tudo o que for fazer, faça segundo a direção de Deus, conforme a vontade dEle e não das 

pessoas. Esteja sempre em total dependência do Senhor. Quando tiver dúvidas de como agir 

diante de uma situação não saia perguntando para todo mundo o que eles acham que você 

deve fazer, se precisar de auxílio procure pessoas que são mais maduras espiritualmente, seus 

pastores, por exemplo, mas se você sabe que pode resolver sozinho, então ore e busque em Deus 

uma resposta. E mesmo que as vezes suas decisões desagradem outras pessoas, mantenha sua 

palavra, se tiver certeza de que está fazendo a coisa certa. 

 

♡ NÃO ESPERE RECOMPENSA OU APLAUSOS 

 

Sua motivação não deve ser os aplausos, e sim seu amor pela obra, se você faz algo pensando 

apenas em ser recompensado pelas pessoas sua dança não vale nada para Deus. Os aplausos 

passam, mas a mensagem de Deus no coração das pessoas permanece. Lembre-se: dança dentro 

da igreja não é espetáculo, toda honra e toda glória não deve ser dada a você, mas sim ao 

Senhor. 

 

♡ DÊ AOS SEUS LIDERADOS LIBERDADE PARA EXPRESSAREM SUAS OPINIÕES 

 

Não é porque você é líder que seus liderados devem se tornar escravos de suas vontades, sem 

questionar, apenas cumprindo o que você diz e pronto. Eles também são discípulos de Cristo, com 

autonomia para agir, isto não significa que as opiniões deles é que devem prevalecer, mas não 



 

 

custa nada você ouvi-los e analisar cada situação. Converse com eles, faça reuniões, exponha as 

decisões que forem tomadas por você e escute-os, afinal você está ali apenas para guiá-los, você 

também é servo, e também deve ser humilde e saber ouvir. Pode ser que alguém pense em algo 

que você ainda não tinha pensado, ou que um membro do grupo tenha uma ideia interessante ou 

uma direção de Deus e queira compartilhar. Esteja pronto para ouvir as críticas também e procure 

sempre melhorar em tudo que for necessário. Trabalhem juntos, vocês são uma equipe. 

 

♡ SEJA AMIGO DE SEUS LIDERADOS 

 

Uma mensagem de bom dia, uma palavra de conforto, uma oração nos momentos difíceis, uma 

ligação inesperada para perguntar se está tudo bem, um presente de aniversário, um "boa prova", 

um abraço, etc., são atitudes simples, mas que fortalecem sua relação com seus liderados. Tenha 

um contato maior com eles, isso faz com que se sintam mais próximos de você e te vejam não 

apenas como um líder, mas como um amigo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@miledancer         

 @dancacrista 


