
Moisés  tinha características muito peculiares, e uma 

jamais poderá ser esquecida, foi sua capacidade de liderar 

e convencer pessoas acerca das verdades de Deus.

Mas convencer toda uma nação e fazê-los entender 

e seguir os ordenamentos de Deus não seria uma tarefa 

fácil, mas a habilidade de convencimento é essencial 

para quem quer ser líder em alguma área da vida.

Mas o que é o poder de convencimento? É a 

capacidade de influenciar terceiros a mudar ideias e 

atitudes pessoais e sociais diante de fundamentos e 

argumentos melhor estruturado. É o poder de mostrar 

ao outro que suas teorias e/ou convicções tem um 

melhor argumento do que aquilo que foi aprendido pelo 

indivíduo no decorrer da vida.

O poder de convencimento tem características 

muito próprias e peculiares, como a oratória, o 

entusiasmo, a convicção e a influência, porém existem 

algumas características que são fundamentais para que 

o seu poder de persuasão seja efetivo e eficaz.

São elas:

1º - Verdade: Os argumentos que você deseja usar 

para convencer as pessoas, deve ser embasado na 

verdade, pois quando analisarem os fatos discorridos 

a eles, sentirão confiança na sua palavra. Alguém 

disse um dia: “Você leva uma vida toda para ganhar 

a confiança de alguém, mas demora apenas alguns 

segundos para perdê-la para sempre”.

2º - Conhecimento: Outro ponto fundamental para 

o poder de convencimento, é o domínio sobre o assunto 
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em pauta, quando demonstramos um conhecimento 

pleno sobre determinado assunto, trazemos segurança 

a quem nos ouve, e uma pessoa que sente segurança 

no que ouve tem grandes possibilidades de aceitar as 

ideias a ela exposta.

3º - Coerência: As ideias que você deseja apresentar 

deve ser feita de forma esclarecedora e que demonstre 

um caminho lógico para quem está sendo convencido. 

Geralmente ideias desconexas tornam-se maçantes e 

trazem um efeito inverso ao desejado.

4º -  Habilidade: Se você identifica com uma ou 

duas características aqui apresentada, você está 

caminhando para ser um persuasor, porém para ser 

verdadeiramente um, você deve ter a habilidade 

de gerenciar todas as características acima citada e 

transferi-las dentro de uma única ideia. Um grande 

exemplo disso são alguns políticos, eles apresentam 

uma necessidade verdadeira do povo, mostram um 

conhecimento pleno pelo assunto, definem o caminho 

coerente a se seguir para resolver o problema e tem 

como resultado o voto do eleitor, que foi convencido 

muitas vezes pela sua habilidade.

Outro exemplo são os líderes religiosos, usaremos 

a pessoa do pastor, ele percebe a aflição de alguém, 

traz a verdade Bíblica a esta pessoa, demonstra a lógica 

de suas ideias, e com a habilidade o qual chamamos 

vocação, trará a melhor solução para essa pessoa que 

certamente se convencerá de que as palavras a ela 

proferidas sarará suas aflições.

MOISÉS, UM LÍDER CONVINCENTE
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