O perfil de um bom líder /
administrador (gestor)
XVIIªª Conferência da ABIBET
XVII
Curitiba, PR
11 a 14/10/2004

Lourenç
Louren
ço Stelio Rega ©

TEORIA E PRÁ
PR ÁTICA
TEORIA é quando se sabe tudo e nada
funciona!
PRÁTICA é quando tudo funciona e ningué
PRÁ
ninguém
sabe porque!
Neste recinto conjugamconjugam-se teoria e prá
prática:

NADA FUNCIONA E
NINGUÉ
NINGU
ÉM SABE PORQUE
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1. Há diferenças entre
liderar e
administrar/gerenciar

Diferenças entre liderar,
Diferenç
administrar, gerenciar e chefiar
CHEFE

Existe para controlar o que em cima foi decidido, e
para ter certeza que embaixo foi feito

CHEFE X LÍ
LÍDER
CHEFES são obedecidos
LÍDERES são respeitados
Enquanto que o gerente busca o controle, o lílíder facilita
a mudanç
mudança. O gerente olha para o dia a dia, o lí
líder
amplia o futuro.
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Diferenç
Diferen
ças entre ser gerente e ser lí
l íder
GER ENTE

LÍD ER

Administra – mantém o s istema

Inova – cria o sistema

É uma cópia

É origin al

Focaliza sistemas e estrutura

Focaliza e valor iza pessoas – olha a
“missão”

Busca e depende de controles

Facilita a mudança e inspir a conf ianç a

Pensa a c urto prazo

Tem visão a l ongo prazo

Pergunta “como”, “qu ando”

Pergunta “por que”

Olha apen as os resu ltados imediatos

Tem seus olhos para o futuro

Aceita o “status qu o” – “sac erdote”

Desafia o “status quo” – “prof eta”

Mantém os procedimentos, é d ependente

Busca novas altern ativas

Segue projetos estab elecidos

Estabelece projetos

Enfoque c ontábil

Enfoque histórico

Atividade “braçal ”

Atividade reflexiva, visionária

Trabalha e produz

Muda o rumo

Planeja rotina do dia a dia

Determina a dir eção da organização

Vê se as coisas estão funcion ando

Busca novos caminhos para a organ izaç ão

Faz certo as c oisas – eficiente

Faz as coisas certas – efic az

Faz com que as pessoas faç am coisas

Faz com que as pessoas queir am f azer
as coisas – apela par a val ores/crenç as

2. Tipos gerais de
líderes / gestores
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Tipos gerais de líder
• Burocrá tico
• Permissivo (laissez-faire)
• Autocrático
• Participativo

O líder e o poder - I
• Permissivo
• Negligente
• Autoritário
• Competente
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O líder e o poder - II
100%
Teme os liderados

Tem comunhão com seus
liderados

PERMISSIVO

COMPETENTE

0%

Famí lia
Famí
Total

A
M
O
R

100%

NEGLIGENTE

AUTORITÁ
AUTORIT
ÁRIO

Evita o preç
preço da
liderançça
lideran

Briga com seus
liderados
0%

PODER

3. O líder deve conhecer
o seu estilo de liderança
para saber que não é
“onipotente”
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O estilo do líder quanto às
suas decisões
•
•
•
•
•

Carismáticos
Pensadores
Céticos
Seguidores
Controladores

HSM
Management

Princípios orientadores
da liderança
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Por trá
trás do trabalho do lí
líder
existem variá
variáveis que orientam ou
gerenciam seu comportamento ou
atitudes em relaç
relação ao trabalho e
às pessoas.
®
®
®
®

Visão cont
contá
ábil / hist
histó
órica
Lideranç
Lideran
ça reativa / proativa
Lideranç
Lideran
ça orientada para o tempo e para
acontecimentos
Lideranç
Lideran
ça orientada para tarefas e para
relacionamentos

Liderançça orientada por uma visão ...
Lideran
CONTÁ
CONT
Á BIL

HISTÓ
HIST
ÓRICA

re sultado s pa lpá vei s e visíveis

olha para o futu ro em bu sca dos
re sultado s pa lpá vei s e visíveis

conta a s pe sso as

vê a s pe ssoa s

conta a s pe sso as qu e e stão
tra ba lhando

conta to dos por o lhar p ara o
potencial da s pe ssoas

vê se e la s e stão pro duzindo

busca co mpreen der porque elas n ão
estão pro duzindo

os resu ltado s foram a lcança dos?

a visão do g rupo é vá lida ?

deixa de la do a s p essoa s que não
coopera m, "é p erda de te mpo se
preocupa r com ela s"

procura envo lver as pe ssoa s que
ainda não a de rira m à visão

produ tivida de no ministério

construção histórica do ministé rio

vida intensa

vida exten sa

ênfase em ta refa s, a tivida de

ênfase em re lacionam ento s, pa ra
depois p ensar em tarefas
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Estilo reativo e proativo
REAT IV O

PRO AT IVO

passivo

ativo

espe ra as coisas acontec erem

faz as coisas acontec ere m

vida de te rminista

vida de te rminati va

somo s um esp elho socia l e reagimo s
como mapa s de terminado s

somo s constru tores da rea lidade
social

reagimo s a scrip ts da vida

escrevemo s a no ssa histó ria

o ambien te, as con tingências são
re sponsá vei s

somo s respon sá veis pe los no sso s a to s

sem autocon sciência

com autocon sciência

vida o rienta da por situaçõe s,
sentim ento s e evento s

vida o rienta da por p rincípios e
valo re s

as decisõe s são REAÇ ÕES

conduzimos a maior parte

a situaçõ es exte rnas

da s situ ações da vida

as decisõe s são toma da s e a
organização an da à me dida que a s
coisas vão acon tecen do

possuímo s a iniciativa e p laneja mos a
vida da o rganização p ara um rumo
definido

Linguagem reativa e proativa
LING UAG EM REAT IVA

LING UAG EM PRO AT IV A

não há na da mais qu e faze r

vamo s p rocura r a lterna tiva s

sou a ssim e pron to, não mudo mais

posso tom ar ou tra ati tude

isso m e deixa louco

preciso de u m tempo pa ra avalia r
melhor meu s sentim ento s

ele s nunca vão ac eita r isso ...

vou bu sca r faze r uma apresentaç ão
eficaz

tenho de fa zer isso ...

preciso encontrar u ma reação
adequa da

não posso

eu esco lho n ão poder

eu preciso ...

eu esco lho . ..

Ah, se eu pu de sse ...

eu vou faz er ...

a essa altura essa é a me lho r saída
(ou seria a meno s pior? )

bem, como tínhamo s previ sto, te mos
de va ler mão do p lano B ...

mas i sso vai de sagradar o fu lano

bem, como com binamo s ...
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Orientaçção para o tempo ou acontecimento
Orienta
TEM PO

ACONTECIMENT O

horá
hor
ár ios/ progr amas/ pontu alid ad e

preoc upaç ão mais com os d et alh es d os
acont ecimentos d o qu e com os hor ários

visão cronol ógic a d o t empo

visão ac ont ec iment al do t empl o

o t empo é contad o e medid o

o t empo é v ivid o e experiment ado

reu niões e t rab alho s ão c ontr ol ados pel o
tempo

reu niões e t rab alho s ão v al orizad os pel as
oport un idad es de r ealizações

nad a pod e s er feito s em plan ejament o
pré
pr
év io

os ac ont ec iment os pod er ão indic ar os
rumos

preoc upaç
upaç ão c om a pontu alid ad e e
qu antid ad e d e tempo gasto

preocupação com d etalh es do aconteci mento
qualquer que seja o te mpo nece ssá rio

ger en ciamento do tempo par a al canç
canç ar o
máx imo d entr o dos limit es fix ados

cons ider aç ão ex aust iva d e um probl ema
até r esolv ê-lo

ativid ad es marc ad as com o t empo fixo e
com ob jetivos es pecíf icos

atitud e “venha o qu e v ier”, n ão pres a a
nenhum esq u ema

são ofer ecid as r ecompens as como
inc ent ivos

o esf orç o em compl et ar o ev ento ou
desafio é u ma r ec ompens a em s i mesmo

ênf as e em dat as e história

ênf as e n a ex periênc ia pr esent e, em v ez
de no pass ado ou fut uro

Orientaçção para o tarefas ou relacionamento - I
Orienta
TAREFAS

REL ACIONAM ENTO

enfoque em tarefas e normas

enfoque em pessoas e
acontecimentos

satisfação em cumprir objetivos

satisfação nos relacionamentos

motivação em realizar coisas
motivação em interagir com pessoas
aceita solidão e privação social
lastima a solidão; sacrifica
para alcançar realizações pessoais realizações pessoais pelo benefício
do grupo
vidas frenéticas por tentar sempre gastam muito tempo e energia em
se manter ocupado com alguma
manter laços pessoais
tarefa
as pessoas são vistas como meros
itens de seu esquema de trabalho

as pessoas são vistas como
oportunidade para relacionamento e
convivência

aceita as pessoas quando as
tarefas e os objetivos estão sendo
cumpridos

precisam da aceitação e do
estímulo do grupo
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Orientaçção para o tarefas ou relacionamento - II
Orienta
TAREFAS

REL ACIONAM ENTO

recompensa pessoas que completam recompensa pessoas que conseguem
o máximo das tarefas e dos
lidar com os conflitos e com
objetivos do grupo
relacionamentos
vida dirigida por uma sucessão
interminável de objetivos e metas

a prioridade mais elevada é
estabelecer e manter
relacionamentos pessoais

passa mais tempo planejando,
passa mais tempo visitando,
fazendo relatórios
conversando
“vamos trabalhar e ser der tempo conhece a pessoa antes de iniciar a
poderemos nos relacionar”
tarefa
burocrata – estruturalista

“humanocrata” – funcionalista

salário na base do “job description” salário na base do valor da pessoa

4. O bom líder / gestor
conhece bem a missão
da instituição que dirige
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Por isso ...
• Vem para cumpricumpri- la, em vez de cumprir sua vontade
ou criar uma “ ação entre amigos”
amigos” ...
• É criativo ...
• Conhece suas prioridades ...
• Sabe dizer “ não
não”” para o que não contribui para
missão ...
• Lidera orientado por objetivos (APO) em vez de
oportunidades ... embora esteja atento para as
oportunidades ...
• Tem visão mú
múltipla do trabalho ...
• É “ multiprocessado
multiprocessado”” em vez de “ mono
mono”” ...
• Vive e sonha com sua missão, mas també
també m nutre vida
privada ...

Por isso ...
• É orientado p/ resultados ... Mas valoriza as
pessoas
• Te m mais facilidade em selecionar parceiros(as)
de trabalho que pode m seguir a mes ma
trajetó
trajet
ó ria
• Te m como plane jar estrategicame nte a vida da
instituiçç ão
institui
• Te m como s upervisionar e avaliar o desempe nho,
em ve z de dirigir a instituiç
institui ção baseado na
amizade ...
• Ficar
Ficará
á mais fá
fácil sabe r quando a s/ missão
pessoal ali já
já foi cumprida, e m ve z de pe nsar “foi
Deus que me colocou aqui, Ele é que m vai me
dizer quando sair ...”
...”
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5. O bom líder / gestor
aprende a lidar com
conflitos e adversidades

Metodologia de Resolução de Problemas
SIM

A COIS A
FUN CIONA?

NÃO

NÃO ME XA
SIM

Você é sem juízo
mesmo!

ALGUÉ M
SABE?

ENTÃO VOCÊ É U M
POB RE IN FELI Z

SIM

NÃO

ESCON DA

NÃO

VOCÊ
PODE CULPAR
OUTRA
PESSOA?

VOCÊ ME XEU
NELA?

NÃO

SIM

VAI
ESTOUR AR
NA SUA
MÃ O?
NÃO

FI NJA QUE NÃ O VIU

SIM

ENTÃO, N ÃO HÁ
PR OBLEMA
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Embora possam gerar desequilí
desequilíbrio e instabilidade,
os conflitos devem ser esperados
®

Os conf litos e crises estão presentes desde a queda
® Com o batistas tem os passado por inú
inúm eros m omentos de
crises e conflitos, especialm ente institucionais
® Buscando soluç
soluções nem sem pre inadequadas (jurí
(jur ídicas,
adm inistrativas, cont ábeis, etc.)
Ser á preciso:
Será
- estar ciente de que não é poss
possíível
dirigir um a instituiç
instituição sem conflitos
e crises;
- ter um a atitude positiva diante dos
conflitos – a p alavra chinesa para
crise é wei
wei-- ji
ji,, com posta por dois
caracteres que significam :
PERIGO/RISCO e OPORT UNIDADE

Quais os conflitos esperados num seminá
seminário?
®

Há conflitos de diversas naturezas
® É preciso diferenciar sem iná
inário de igreja
®

Para conhecer as diversas fontes de conflito será
ser á
necessá
necess
ária um a an álise “ am biental”
biental”
D EM OGRÁ
OGRÁ FICAS

Ó RGÃ OS
G OVERNA M.

FO RNECERNECED ORES

ECOLÓ
ECOLÓ
GICAS

CONC OR RENTES

LEGAIS

Variááveis
Vari

CULTURAIS

DEN OMINAÇ
OMINA Ç Ã O
(Ó rgão de
Controle)

INSTITUIÇ
INSTITUI
ÇÃ O

COM UNIDA DE
LOCAL

POLÍÍ TICAS
POL

EC ONÔ MICAS

FINANCIA FINANCIADORES

IMPRENSA

SOCIAIS

SINDIC. E
ASSOCIA Ç ÕES
ASSOCIAÇ

TECNOL ÓGICAS

Público
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Conflitos num seminá
seminá rio - pesquisa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Denominacional – ideologia/doutrina
Igrejas / pastores (“
(“ donos
donos””, “ clientes
clientes”” ??!!)
Mantenedora – ingerência polí
política
Aspecto institucional
Espiritualidade/ministéé rio vs. academia/teoria
Espiritualidade/minist
Corpo docente
Corpo discente
Planejamento
Recursos financeiros / patrimoniais
Funcionais (dire
(direçção, área acadêmica, funcioná
funcionários)
Relacionamento
Diversos

6. O bom líder /
gestor é sinérgico ...

em vez de
ent
ró
pi
co
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Organizaçções entró
Organiza
entrópicas e siné
sinérgicas
Entróó picas
Entr

Sinéé rgicas
Sin

ü enfatizam apenas uma dimensão de sua razão de
ser
ü são confrontados com uma realidade mais
ampla, mais complexa e diversificada
ü o contexto não po de influenciar o sistema
organizacional
ü estrutura organizacional fechada, v erticalizada,
erticalizada,
serial e isolada do contexto maior
ü têm menor comunicaç
comunicação e troca de informaç
informações
com o ambiente

ü tem uma compreensão expandida de sua razão
de ser, do seu foco
ü entendem que a realidade mais ampla é
ingrediente normalmente esperado no sistema
ü preparadas para as alteraç
alterações (demandas e
ameaç
amea
ças) do contexto
ü possuem arquitetura sistêmica aberta, sempre
atenta às demandas do mundo exterior
ü são capazes de se comunicar tanto com o seu
público interno (diretoria, funcioná
funcionários nos mais
v ariados ní
nív eis e setores), quanto com o externo
(igrej as, conselho de administraç
administração, sociedade,
autoridades, organismos sociais e
representativ os, etc.)
ü aquilo que não se compreende é obj eto de
pesquisa e reflexão
ü geram flexí
flexíveis, dinâmicas e equilibradas
ü mant
manté
ém treinamento contí
contínuo, adequado,
equilibrado e siné
sinérgico

ü aquilo que não se compreende não existe - mito
do av estruz
ü geram "produto final" fechado
ü ciclo v icioso: organizaç
organizações e equipes entró
entr ópicas
conduzem o processo a ní
nív eis mais altos de
entropia e desagregaç
desagregação
ü conseguem sobrev iv er apenas em regime de
monopó
monop
ólio o u carteliza
cartelizaç
ção
ü consideram as pessoas apenas como “ recursos
humanos”
humanos
”

ü desenv olv em um ambiente participativ o
ü consideram as pessoas como “ humanos com
recursos”
recursos
”
Lourenç
Louren
ço St elio Rega ©

Líderes siné
sinérgicos
¶ maturidade pessoal
¶ abertura para recebimento de crí
crítica,
participaç
participa
ção dos liderados
¶ capacidade para autoauto-reflexão
¶ capacidade de integraç
integração de polaridades,
sabendo evitar os extremos
¶ capacidade de se libertar de papé
papé is
esteriotipados (opressor, defensor etc)
¶ capacidade de equilibrar entre as pessoas e
as tarefas
¶ equil
equilííbrio entre pragmatismo,
existencialismo, conhecimento, etc.

15

O que orienta a sua organizaç
organização?

autoridade, cargos,
job description
estrutura hierá
hierá rquica

processos e resultados
estrutura matricial

Líder para este novo tempo
ü Leitura

críítica do ambiente
cr
ü Flexibilidade com convicç
convicção
ü Coerência vivencial, transparência
ü Transversalidade
ü Aprendizagem continuada e lideranç
liderança coco participativa
ü Mais proatividade do que reatividade
ü Gerenciar / mediar relacionamentos e
conflitos humanos – pastoreio d e gente vs. gestão de eventos
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7. O bom líder / gestor
conhece seus liderados
ou como lidar com os
liderados e sobreviver ?!?!

O jogo de empurrar!!!
Era u ma vez quat ro pessoa s que se cha ma va m TODOM UNDO,
ALGUÉM , QU ALQUERUM e NINGUÉM .
Havia u m i mportan te tra balho a ser feito e TODOM UNDO
acredito u que ALGUÉM ia executá-lo . QU ALQUERUM poderia
fazê-lo, ma s NINGUÉM o fez. ALGU ÉM ficou abo rrecido co m isso
porque entendeu que sua execução era respon sabilidade de
T ODOM UNDO. Por sua vez, TODOM UNDO pensou que
QUALQUERUM planejava executá-lo , ma s nin guém ima ginou que
T ODOM UNDO não fa ria.
Final da história: T OD OM UNDO culpou ALGUÉM , quan do
NINGUÉM fez o que QUAL QUERUM pode ria ter feito.
E você tem culpad o quem ?
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As pessoas são
diferentes, como as
impressões digitais
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Se o lí
líder tratar os seus
liderados todos da mesma
forma, sem considerar as
suas caracterí
características,
poderá
poder
á ter dificuldades em
lidar com seus pró
próprios
impulsos e reaç
reações.

Será preciso considerar
dois fatores
® Atitudes

dos liderados

® Como

o lí
líder deve reagir?
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Tipos de liderados
®
®
®
®
®
®

Sabotador de projetos
Parasita
Indiferente
Gênio
Melindroso
Retardatá
Retardat
ário

®
®
®
®

Agitado
Manipulador
Delator
Cooperador

Vivemos num “ mundo plano”
plano”
® Todos

se consideram iguais
® Verticaliza
Verticalizaç
ção hier
hierá
árquica
® A autoridade vem pela credibilidade
não mais pela funç
função
® Nas horas de crise e tensões é que
o lí
líder “conquista
conquista”
” credibilidade
® Na maneira de lidar com as
questões de cada liderado, també
também
Veja o livro O Mundo é Plano: uma Br ev e Histó
Histó ria do S
Sé
é culo XXI de Thomas L. Fried man
man,, Editor a Objetiva
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8. O bom líder / gestor é
um mestre na
comunicação e
envolvente

®A

maneira como eu vejo o ambiente de
trabalho acaba influenciando minha
atitude no relacionamento com meus
colegas e com o pró
próprio trabalho
® Desde que uma boa parte de nosso
tempo envolve nossa vida no trabalho,
nossa visão do pró
próprio trabalho poderá
poderá
afetar també
també m nossa vida pessoal
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Há diversas maneiras de
encarar meu trabalho
® Visão

burocrática
burocrá
® Visão

® Visão

de conflito

míope (amorfa)
mí

® Visão

participativa

Janela de Johari
como eu me comunico com o grupo
e como o grupo me vê
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A metá
metáfora dos seis chapé
chapéus
uma ferramenta de comunicaç
comunica ção
® Chap
Chapé
éu

branco
® Chap
Chapé
éu vermelho
® Chap
Chapé
éu preto
® Chap
Chapé
éu amarelo
® Chap
Chapé
éu verde
® Chap
Chapé
éu azul
Edward de Bono
Bono,, T é cnica dos seis chapé
chap éu s – o pens am ento cri ativo na pr átic a, Rio de Jan eiro: Ediouro
Ediouro,, 19 96

9. O bom líder / gestor
se auto-avalia e à
equipe
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Quatro critérios ...
ü
ü
ü
ü

Competência
Desempenho
Coerência
Lealdade

10. Mais alguns
lembretes importantes ...
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Prioridades e investimento no tempo
Em
algué m perguntou a Galileo Galilei
Galilei::
Em certa ocasião algué
-- Quantos
anos
te
ns?!
Quantos anos te ns?!

- Oito ou dez, responde u Galileo
Galileo,
Galileo,, em
em ev
ev idente
idente
contra
di
ç ão com s ua barba branca.
contra diç
dição

E logo explic ou:
-- Tenho,
Tenho, na
na vv erdade,
erdade, os anos que me resta m de v ida,
porque
porque os
os jjá viv
viv idos
idos não
não os
os te
te nho
nho mais,
mais, como
como não
não temos
temos
mais
as
moedas
que
j
á
gastamos.
mais

25

Crescemos
Crescemos em sabe doria se v alorizarmos
o
Galilei..
o tem
tempo
po como
como Galileo Galilei

Dizem
Dizemos
os espanta
espanta dos
dos ::
-- Como
Como passa o tem po!!

Mas
n
ós que passamos.
Mas na
na verdade,
verdade, somos nó
nós
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O
O astrônom
astrônomo
o italiano
italiano sa bia que estam os aqui de passagem.

Somos
Somos peregrinos
peregrinos ee é bom pensar na me ta que nos espera...

A
A certeza
certeza de
de que
que o
o nosso
nosso cami
caminhar
nhar ter
terreno
reno tem
tem um
um final,
final,
éé o
o melhor
melhor rec
rec urso
urso para
para vv alorizarmos
alorizarmos mais
mais cada
cada mi
minuto
nuto que
que
percorrem os.
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Assim
Assim podem
podemos
os aprov
aprov eitar
eitar o
o que
que realmente
realmente temos
temos ::

O PRESE NTE.

Conv
m desfrutar cada dia com o se fosse o ú
Conv éém
úll tim o.

O
O ontem
ontem jjá se foi e o
amanhã
amanhã ainda
ainda não
não che
che gou.
gou.
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Patologia organizacional
ü Comportamento maní
maníaco
ü Depressão maní
maníaca
ü Esquizofrenia
ü Paran
Paranó
óia
ü Comportamento neuró
neurótico
ü Depressão
ü Intoxica
Intoxicaç
ção
ü Compulsão obsessiva
ü Pós-trauma

O custo da lideranç
liderança
®
®
®
®
®
®
®

Modelo de vida e lideranç
liderança
Críítica
Cr
Fadiga
Solidão
Assumir decisões difí
difíceis
Paciência e saber esperar o momento
certo
Confianç
Confian
ça/Sigilo
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O lí
líder deve saber que há
há ...

o dia a dia
da instituiç
instituição
e ...

o que está
está
por baixo
da instituiç
instituição

Atitudes na vida do lí
líder
®

Sabedoria
- Numa mente per tur bada a sabedoria não fl oresce. Karl Master
- O homem forte domina os outr os. O homem sá
s á bi o se domina a si
mesmo. Tolstoi

- Preciso de serenidade, para aceitar as coisas que não posso
mudar. Cora gem, para m udar o que posso. E sabe doria, para
conhecer a di ferenç
ferenç a. R. Niebuhr

®

Vida impulsiva – gratifica
gratificaç
ção imediata
- My body, m y c hoice. (Filme Schwazeneger gravido
gravido))

®
®

Se pode ser feito, é leg
legíítimo – é tica pragmá
pragmática
Vida de gratidão e alegria – 1 Ts 5.16
5.16--18
- Pessoas equilibra das se acham mais presas a o esp
espííri to de
gratidã o, do que ao espí
espíri to de cum primento da lei e da j ustiç
ustiç a, que
é pr
pró
ópri o dos legalistas. Anônimo
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Atitudes na vida do lí
líder
®

Aprender sempre – ouvir os mais experientes
- Há di ferenç
ferenç a entre conhecer o caminho e percorrer o caminho.
filme Matrix
- Depois de escalar um grande morr o, descobrimos a penas que há
há
muitos outros a escalar. Nelson Mandela

®

Perseveranç
Perseveran
ça, apesar das circunstâncias
- Existem duas escolhas funda mentais na v ida: aceitar as
condiç
condi
ç ões como são, ou aceitar a responsabilida de de m udá
udá -las.
Denis Waitley

- Nesta v ida, ou v ocê está
está dentr o de um pr oblema, ou resolv eu um
proble ma, ou está
está i ndo e m direç
dire ç ão a um problema. Jef f Crown

®

Flexibilidade e criatividade
Adaptar-se não é sinônim o de conformar -se. O processo de
Adaptaradaptaç
adapta
ç ão demanda tanto humil dade quanto sabedoria, elementos
esses v itais no currí
currículo da v ida. Joe Seaberg

Atitudes na vida do lí
líder
®Construir

pontes

- Tome cuidado para não explodir a
ponte que você terá
terá que atravessar.
Winston Churchill

®Dependência

de Deus – Fp 4.6,7

- Ore como se tudo dependesse de
Deus, e trabalhe como se tudo
dependesse de você! Anônimo
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Atitudes na vida do lí
líder
® Para concluir
- As pessoas tem sempre que viver consigo mesma;
portanto elas precisam verificar a cada momento se
estão em boa companhia. Charles Evans Hughes
- Oportunidades se
multiplicam quando são
aproveitadas; elas morrem quando são negligenciadas.
Forest G oodman

- Quando você se mira na perfeiç
perfeição, você descobre que
a perfeiç
perfeição é um alvo que se move constantemente.
George Fis her

Habilidade é aquilo que você é capaz de fazer.
Motivaç
Motiva
ção é o que determina o que você faz. Atitude é o
que determina a maneira como você faz. Lou Hol tz

O único lugar onde
sucesso
Vem antes de trabalho
É no dicionário
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Ore como se tudo dependesse de
Deus; trabalhe como se tudo
dependesse de você.
(Anônimo)

O pouco de transforma em muito
quando é devidamente colocado
nas mãos de Deus – o grande
multiplicador
(Charles Winter
Winter))

Eu, ponto de partida para bênç
bênção
se tú uma bênç
bênção (v. 3)
Senhor
... faça-me
onde houver
onde houver
onde houver
onde houver
onde houver
onde houver

um instrumento de sua paz ...
ódio, que eu semeie a paz;
injuria, perdão;
dúvida, fé;
desespero, esperança;
trevas, luz;
tristeza, alegria ...
Francis co de Assis
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