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O QUE É?
Um programa de
capacitação para
os líderes de sua
igreja serem
transformados
e se tornarem
multiplicadores.
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NOSSA
FILOSOFIA
Envisionar líderes ou pessoas com potencial para a liderança, fazendo
desabrochar uma visão de Deus em suas vidas. Foi o que Jesus fez com os
doze discípulos.

Capacitar os líderes com ferramentas, conhecimento, experiência,
mentores, equipe e recursos. Jesus discipulou os doze, deu a visão do
Reino a eles e depois delegou a missão.
Multiplicar a visão dos líderes para gerar um legado. O processo de
desenvolvimento de um líder atinge seu ápice quando ele envisiona outros
líderes e multiplica sua visão. Jesus delegou o bastão aos doze quando
eles receberam a missão de fazer discípulos e liderar a igreja.
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COMO É FEITO?
TEMA

A igreja deﬁne um tema
principal e trabalha nele
de maneira profunda por
no mínimo um ano.

CICLOS

PRÁTICA

O tema será desenvolvido em

Nesses ciclos o líder se

uma trilha de quatro ciclos

prepara, participa de um

trimestrais. A cada ciclo um

curso presencial, aprofunda

novo foco dentro desse

o tema com a equipe e

grande tema é desenvolvido.

começa a praticar!

TEMAS:

Liderança | Discipulado
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Neste exemplo de uma trilha de liderança o participante é levado a:

Ciclo 1

Ciclo 2

Ciclo 3

Ciclo 4

LIDERANÇA
SERVIDORA

LÍDERES QUE
FRUTIFICAM

O TEMPO,
A AGENDA
E O FOCO

CRISTÃO
CONTAGIANTE

Compreender o
que é ser líder
servo.

Frutiﬁcar sua
liderança e
ampliar sua
inﬂuência.

Identiﬁcar sua
missão de vida
e focar sua vida
em sua missão.

Tornar-se um
cristão
contagiante e
impactar sua
realidade.

3 meses

3 meses

3 meses

3 meses
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CADA CICLO É
COMPOSTO DAS
SEGUINTES ETAPAS

1

PREPARAÇÃO
Aquecimento com o objetivo de
ampliar a visão sobre o tema
escolhido.

JORNADA PRESENCIAL

2

Imersão no aprendizado com o
objetivo de sensibilizar sobre o
tema.
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ENCONTROS DE EQUIPE
Capacitação pessoal e na equipe
de forma contínua com o objetivo
de aprofundar e praticar os
primeiros passos com o grupo.

TAREFAS
Aplicação prática com o objetivo
de exercitar em sua vida e
Ministério as propostas, além de
avaliar o aprendizado.

4
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assessoria
durante todo o processo
Um especialista da Envisionar
assessorará a equipe pastoral e a
liderança da igreja na construção do
programa de capacitação e no
acompanhamento das etapas do
processo.

A igreja deverá ter uma equipe de
coordenação que irá liderar o
desenvolvimento de todo o
programa com a assessoria da
Envisionar.

As principais etapas da assessoria são:

DIAGNÓSTICO

CONSTRUÇÃO
DAS TRILHAS

PREPARAÇÃO DA
EQUIPE RESPONSÁVEL

ACOMPANHAMENTO

Diagnosticar as
necessidades e os
desaﬁos para a
implantação do
programa na igreja.

Desenvolvimento das
trilhas de capacitação
personalizadas para a
igreja com a deﬁnição
dos conteúdos e
processos a serem
utilizados.

Alinhamento e
preparação da equipe
responsável para
iniciar o programa de
capacitação.

Uma reunião mensal
com os coordenadores
do programa para
orientações, avaliação
e mentoreamento.
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O QUE a igreja
GANHA?

A igreja desenvolve um Programa Contínuo de Capacitação de Líderes.

Líderes preparados para capacitar outros a exercer com integridade
sua liderança na igreja e na sociedade.
Acompanhamento da Envisionar, que ajudará a igreja nos próximos
anos a estruturar uma trilha de capacitação permanente.

Se você se interessou pela proposta,
agende uma conversa com a nossa equipe.

(19) 98941-1818
(19) 3328-4301
www.envisionar.com

contato@envisionar.com

