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70% dos líderes terminam suas vidas ou carreiras           
num ponto bem abaixo do que sonhavam.  

  Dr. J. Robert Clinton 

Alertas e Conselhos Alertas e Conselhos 

Eu não me impressiono mais como os líderes começam.                                      
Eu deixo para me impressionar como eles terminam. 

  Rev. Messias Anacleto Rosa 



Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, 
perseverando nesses deveres...                       

  Apóstolo Paulo 

Alertas e Conselhos Alertas e Conselhos 

Se existe alguma chance de sermos lembrados           
pelas gerações futuras, não será por como começamos, 
mas sim por como terminamos. 



José: Um Estudo de Caso 
Para Crescer e não se Perder  



Busquem a Maturidade 

Quando José tinha dezessete anos,                      
pastoreava os rebanhos com os seus irmãos.           
Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa,          
mulheres de seu pai; e contava ao pai a má fama deles.  
Ora, Israel gostava mais de José                                    
do que de qualquer outro filho. 



Busquem a Maturidade 

Quando os seus irmãos viram que o pai gostava        
mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no       
e não conseguiam falar com ele amigavelmente. 
Certa vez, José teve um sonho e, quando o contou              
a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. 



Busquem a Maturidade 

§   Humildade para reconhecer-se inacabado 

§   Coração ensinável para aprender com outros. 

§   Tempo (A vida é uma maratona) 



Por que a educação moderna  
criou adultos que se comportam 
como bebês. 
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Millennials 



Millennials 

... a preocupação de empresas do mundo inteiro                    
é a existência de adolescentes e jovens adultos                      
que têm uma percepção totalmente irrealista de si           
mesmos e de seus talentos.  
Esses jovens cresceram ouvindo de seus pais e professores 
que tudo o que faziam era especial e desenvolveram          
uma autoestima tão exagerada que não conseguem             
lidar com as frustrações do mundo real. 



Millennials 

Com uma visão distorcida de suas qualidades,       
com dificuldades para lidar com as críticas                       
e aprender com seus erros, muitos jovens narcisistas 
não conseguem se acertar em nenhuma carreira.     
Outros vão parar na terapia.  
Esses jovens acham que podem muito.                
Quando chegam à vida adulta, descobrem que 
simplesmente não dão conta da própria vida. 



Millennials 

1.  Visão distorcida de suas qualidades 

2.  Dificuldades em lidar com críticas 

3.  Terceirização da responsabilidade do fracasso 

4.  Obsessão por queimar etapas 



Cultivem a Integridade 

José era atraente e de boa aparência,  
e, depois de certo tempo, a mulher do seu senhor   
começou a cobiçá-lo e o convidou:                             
“Venha, deite-se comigo!”  



Cultivem a Integridade 

Mas ele se recusou e lhe disse:                                        
“Meu senhor não se preocupa com coisa alguma               
de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados.  
Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me 
negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele.  



Cultivem a Integridade 

Como poderia eu, então,                                              
cometer algo tão perverso e pecar contra Deus?”  
Assim, embora ela insistisse com José dia após dia,          
ele se recusava a deitar-se com ela                                          
e evitava ficar perto dela. 



Cultivem a Integridade 

§   Identifique suas “fendas”.  

§   Seja altamente responsável para com elas. 

§   Não se deixe iludir pela performance. 



Cultivem a Integridade 

O que orienta a decisão de grandes líderes         
não são as implicações das decisões,               
mas a razão para a decisão:                                  
é a coisa certa a ser feita naquele momento.  

     Craig Groeschel 



Cultivem a Integridade 

Caráter [integridade]                                             
é o compromisso de fazer o que é certo,                                                                  
mesmo quando isso é difícil. 

   Andy Stanley 



Sirvam com Excelência 

... agradou-se de José                                                              
e tornou-o administrador de seus bens.                             
Potifar deixou a seu cuidado a sua casa                                 
e lhe confiou tudo o que possuía. 



Sirvam com Excelência 

... o carcereiro encarregou José                                             
de todos os que estavam na prisão,                                        
e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia.  
O carcereiro não se preocupava com nada do que    
estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José 
e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. 



Sirvam com Excelência 

Disse, pois, o faraó a José:                                                 
“Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas,            
não há ninguém tão criterioso e sábio como você.              
Você terá o comando de meu palácio,                                    
e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens.               



Sirvam com Excelência 

Somente em relação ao trono serei maior que você”.               
E o faraó prosseguiu:                                                    
“Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. 



Sirvam com Excelência 

“Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito,                                                                   
e quem é desonesto no pouco,                                             
também é desonesto no muito. 

   Lucas 16:10 



Sirvam com Excelência 



Sirvam com Excelência 

Uma das esperanças para a nossa sociedade 
fragmentada é a redescoberta do conceito de 

que todo e qualquer trabalho humano não é 
simplesmente uma tarefa, mas um chamado...                 

O trabalho só é uma vocação se alguém 
chamar você para fazê-lo e se ele                        

for feito para quem o chamou,                               
e não para você mesmo.  



Exercitem o Perdão 

Deus me enviou à frente de vocês                                      
para lhes preservar um remanescente nesta terra                   
e para salvar-lhes a vida com grande livramento. 
“Assim, não foram vocês que me mandaram para cá,         
mas sim o próprio Deus. 



Exercitem o Perdão 

Em seguida beijou todos os seus irmãos                                 
e chorou com eles. 



Pode parecer estranho dizer que a alegria                             
é o resultado das nossas escolhas...                                
temos uma hipótese de escolha,                                        
não tanto em relação às circunstâncias de nossa vida, 
quanto em relação à maneira como reagimos                        
a essas circunstâncias...  

Henri Nouwen 



Algumas pessoas tornam-se ásperas à medida               
que envelhecem, outras envelhecem alegremente.                              
Isso não significa que a vida daqueles que se tornam 
ásperos tenha sido mais dura do que a daqueles que      
se tornam alegres. Significa que foram feitas diferentes 
escolhas, escolhas interiores, escolhas do coração.   

Henri Nouwen 



Atenas 



Persigam a Maturidade 

Cultivem a Integridade 

Sirvam com Excelência 

Exercitem o Perdão 

Líderes para Uma Nova Geração 


