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• “Uma	  cuidadosa	  atenção	  dispensada	  à	  reflexão	  é	  o	  que	  distingue	  os	  líderes	  de	  verdade.”	  	  	  Albert	  Mohler	  (*)	  
• Questões	  eficazes	  fazem	  com	  que	  sua	  mente	  se	  volte	  para	  outras	  direções	  as	  quais	  conduzem	  a	  novos	  insights	  

(entendimento	  da	  verdadeira	  natureza	  de	  algo)	  e	  soluções.	  	  	  
	  

1. Coração:	  Refletindo	  sobre	  minha	  vida	  e	  liderança	  	  
	  	  	  	  	  	  	  “Atente	  bem	  para	  sua	  própria	  vida	  e	  para	  a	  doutrina...	  (1	  Timóteo	  4:16-‐NVI)	  

(1) Missão:	  O	  que	  estou	  aqui	  para	  fazer?	  Esta	  pergunta	  lida	  com	  meu	  chamado	  de	  vida.	  
(2) Valores:	  Por	  que	  estou	  fazendo	  isto?	  Esta	  pergunta	  lida	  com	  minhas	  convicções	  (valores).	  
(3) Estratégia:	  Como	  estou	  fazendo	  isto?	  Esta	  pergunta	  lida	  com	  meus	  diferentes	  papéis	  e	  o	  ritmo	  de	  vida.	  
(4) Medidas:	  Quando	  posso	  dizer	  que	  estou	  sendo	  bem-‐sucedido(a)	  ?	  Esta	  pergunta	  lida	  com	  minha	  história,	  

com	  suas	  interrupções	  e	  continuidades.	  
(5) Visão	  propriamente	  dita:	  Onde	  Deus	  está	  me	  levando?	  Esta	  pergunta	  lida	  com	  meus	  horizontes.	  
	  

2. Visão:	  Refletindo	  sobre	  onde	  estamos	  indo.	  
“Eu	  não	  havia	  dito	  a	  ninguém...o	  que	  Deus	  havia	  posto	  em	  meu	  coração	  que	  eu	  fizesse	  em	  Jerusalém.”	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  (Neemias	  2:12-‐	  NVI)	  	  
(1) O	  que	  estamos	  aqui	  para	  fazer?	  
(2) Por	  que	  estamos	  aqui	  fazendo	  isto?	  

	  
3. Sistema:	  Refletindo	  a	  respeito	  das	  nossas	  pessoas,	  nossas	  estruturas	  e	  processos.	  

“	  Se	  você	  assim	  fizer,	  e	  se	  assim	  Deus	  ordenar,	  você	  será	  capaz	  de	  suportar	  as	  dificuldades,	  e	  todo	  esse	  povo	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  voltará	  para	  casa	  satisfeito.”	  (Êxodo	  18:23-‐NVI)	  

(1) Sistema:	  qual	  sistema	  não	  está	  alcançando	  os	  resultados	  que	  eu	  acho	  que	  deveria?	  
(2) Pessoas:	  Temos	  as	  “pessoas	  certas	  dentro	  do	  ônibus”?	  Se	  não	  temos,	  quem	  precisamos	  convidar	  para	  

subir	  no	  ônibus?	  Quem	  precisa	  ser	  convidado	  a	  descer	  do	  ônibus?	  	  
(3) Processos:	  Quais	  processos	  precisam	  ser	  melhorados?	  Por	  quê?	  Quem?	  Como?	  

	  
4. Métricas:	  Pensando	  sobre	  como	  nós	  definimos	  “sucesso”	  e	  como	  o	  recompensamos.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  “O	  que	  se	  requer	  desses	  encarregados	  é	  que	  sejam	  fiéis.”	  I	  Coríntios	  4:2-‐NVI	  

(1) No	  que	  diz	  respeito	  a	  _____________________,	  o	  que	  posso	  chamar	  de	  “vitória”?	  
(2) Como	  podemos	  avaliar	  se	  estamos	  alcançando	  nossa	  “vitória”	  ?	  

	  
5. Cultura:	  Refletindo	  sobre	  a	  maneira	  como	  vivemos	  e	  interagimos	  dentro	  das	  nossas	  organizações.	  

(1) O	  que	  está	  presente	  em	  nossa	  cultura	  organizacional	  que	  outras	  organizações	  necessitam	  copiar?	  	  
Por	  quê?	  

(2) Como	  podemos	  celebrar	  isto?	  	  
(3) O	  que	  está	  faltando	  em	  nossa	  cultura	  organizacional	  que	  Deus	  afirma	  ser	  necessário	  estar	  presente?	  
(4) Como	  podemos	  começar	  a	  aplicar	  isso	  à	  nossa	  organização?	  

	  
Nos	  próximos	  30	  dias	  eu	  preciso	  ORAR	  e	  AGIR	  com	  relação	  a:	  ___________________________.	  


