
CAPACITAÇÃO
INTENSIVA DE

LÍDERES



MOBILIZE E
EQUIPE SEUS
LÍDERES PARA
TRANSFORMAR
SUA IGREJA



CAPACITAÇÃO 
 INTENSIVA DE
LÍDERES

Uma imersão de dois dias para
despertar e mobilizar seus líderes em
um tema específico.

Para igrejas que querem implementar
um processo de capacitação de líderes,
oferecendo cursos intensivos.

Preparar líderes para que possam
multiplicar o aprendizado que
receberam em suas equipes e igrejas 

O que é?

Para quem é destinado?

Objetivo



TEMAS
CADA TEMA TEM VÁRIAS
TRILHAS POSSÍVEIS
 
VEJA NAS PRÓXIMAS
PÁGINAS ALGUMAS OPÇÕES 

Discipulado e Igreja

Vida

Liderança
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Ministério com crianças



Nessa trilha cada participante será
despertado a compreender a

mentalidade do discipulado que
alcança toda a igreja

Objetivo

Nessa trilha os participantes receberão
o treinamento em 3 conteúdos: 

 

Conteúdo

INFLUÊNCIA
PELO
DISCIPULADO

Desenvolvendo uma mentalidade de
discipulado para a Igreja
Aprendendo a ser discípulo
Discipulando outros
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Nessa trilha cada participante será
despertado a refletir sobre sua missão

pessoal, a dar passos concretos para vivê-la
intencionalmente, e incentivado a ajudar

outros nesse processo.

Objetivo

Nessa trilha os participantes receberão o
treinamento em  3 conteúdos:

 
 
 
 

Conteúdo

DESCUBRA E
VIVA SUA
MISSÃO

Apredendo com sua história de vida
Descobrindo e descrevendo sua missão
Como influenciar outros 
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Nessa trilha cada participante será
despertado sobre o que é liderança

servidora e será estimulado a frutificar
sua influência

Objetivo

Nessa trilha os particiapntes receberão
o treinamento em  3 conteúdos: 

 

Conteúdo

DESENVOLVA
SUA
LIDERANÇA

Conhecendo a liderança servidora
Frutificando sua liderança
Influenciando outros
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TURMAS ABERTAS
Líderes e pastores se inscrevem em
turmas abertas organizadas pela
Envisionar em parceria com
organizações

TURMAS FECHADAS
A igreja ou rede de igreja organiza

uma turma somente para seus líderes
com o tema que deseja



Footer

A capacitação acontece em 16 horas que
podem ser organizadas em 2 ou 3 dias
imersivos

Todos os participantes recebem 2 livros
que são referência naquele tema

Os participantes recebem materiais e
ferramentas que são usados durante a
capacitação.

16 horas de conteúdo

2 livros

Ferramentas 
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INVESTIMENTO
TURMA FECHADA

Nesse valor não estão incluídas despesas de
deslocamento do facilitador da Envisionar

R$ 120,00 por pessoa

 considerando uma turma de 50 pessoas



envisionar.com
thiago@envisionar.com

CONTATO


