


O FOCO HORIZONTAL 
DO LÍDER



O FOCO HORIZONTAL

DO LÍDER



1. Missão
2. Equipe
3. Situação

FOCO
HORIZONTAL 1-A MISSÃO

2-A EQUIPE

3-A SITUAÇÃO



Saber, viver e valorizar a Missão.

a) Conhecer o caminho e o

destino;

b) Priorizar a missão, investir

esforços para alcançar o alvo;

c) Demonstrar com palavras e

atitudes o prazer em servir a

Deus naquilo que faz.

. 



Encontrar uma equipe cooperadora;

Equipar – treinar, valorizar, inspirar a 

equipe   a sentir-se motivada, 

preparada e apoiada. Dinamizar a 

equipe no poder do Alto.

Enviar – enviar a equipe para servir 

na missão.

Encontrar, equipar e enviar a Equipe

Cooperadora.
. 



Acompanhar a Situação: 

(-) Diminuir as resistências;          

(+) Aumentar as chances de 

sucesso de sua equipe (+).
. 

O líder precisa fazer leituras da

situação o tempo todo: da

realidade/meio, dos recursos, da

equipe e de si mesmo.

. 



Se o povo não souber

exatamente o caminho

a seguir e o que fazer, 

andará em círculos.

Se a equipe não

estiver dinamizada,

ela não seguirá

adiante.
.

A EQUIPE

Se a situação não for bem

acompanhada, os esforços

podem caminhar junto ao

fracasso.

A SITUAÇÃO

A MISSÃO



Get a modern PowerPoint  
Presentation that is 

beautifully designed. 



1. Fatores Cognitivos - equipe sem 

direção.

2. Fatores Afetivos - equipe sem paixão.

3. Fatores Volitivos – equipe sem vontade.

4. Fatores Ministeriais – equipe 

potencialmente fraca. 

5. Fatores Espirituais – equipe em cativeiro 

espiritual.



Se não orientarmos - a equipe não terá 

direção.

Se  não inspirarmos - a equipe não terá 

paixão.

Se não orarmos – a equipe não terá o poder 

do alto.

Se não acompanharmos a situação - os 

esforços da equipe aumentarão, assim como 

as chances de fracasso.



O líder tem a missão de treinar, inspirar e de
ativar todo potencial de sua equipe.
A influência do líder deve alcançar “mentes e
corações” de seus colaboradores. Palavras
guardadas no coração formam princípios e
padrões; influenciam o caráter, são expandidas por
toda personalidade, comportamento e estilo de
vida dos seres humanos.

“

LIDERANÇA 



O líder tem a missão de ORAR e de ativar todo
potencial de sua equipe.
O Exemplo do líder deve despertar os seus
colaboradores a buscar o poder do Alto.

“O Espírito Santo dinamiza o potencial existente,

concede dons ministeriais e fortalece o crente ”

“

LIDERANÇA 



Até a Próxima…


