3º Trimestre de 2017: Servos na Lei e amados na Graça

LIÇÃO 7

MOISÉS, O GRANDE LÍDER

#conectou?

Para se tornar um grande líder, não basta sentir-se vocacionado, é preciso seguir algumas regras fundamentais para
alcançar de forma eficaz a liderança, seja no trabalho, seja
ministerialmente ou na vida social, dessa forma trataremos
algumas regras que consideramos fundamentais para um líder promissor.

1º ENTENDA SUA VOCAÇÃO

O que significa liderança?
É a capacidade que alguém tem de influenciar um grupo.
Diante desta resposta você pode analisar se tem características de um líder ou não.
É necessário entender que você descobrirá o seu feeling
para a liderança fazendo uma análise pessoal e social.
Se analise no grupo social que frequenta se perguntando:
U Você sempre toma a frente das decisões?
U Suas decisões deixam o grupo satisfeito e confortável
diante destas escolhas?
U Você valoriza as ideias do grupo?
Se a resposta foi sim para estas questões, você começa a
dar os primeiros passos para se tornar um líder.

2º LÍDER NÃO É CHEFE

Existem algumas diferenças gritantes entre chefe e líder, primeiro você nunca vai liderar agindo como chefe.
/ O chefe manda, o líder instrui.
/ O chefe tem subordinados, o líder tem companheiros.
/ O chefe exige respeito, o líder conquista o respeito.
/ O chefe quer trabalhar em favor de seus superiores, o
líder de seus companheiros.
/ O chefe vê um grupo como setor, o Líder vê como equipe.
/ O chefe só pensa no resultado, o líder pensa no caminho para se chegar ao resultado.
/ E finalmente, o chefe sempre aponta os erros dos outros, o Líder sempre tenta tirar bons exemplos com os
erros dos outros.

Fonte consultada:



Site: exame abril
Site: globalempregos

3º UM LÍDER É UM ETERNO APRENDIZ

Para se tornar um bom líder, você não precisa saber todas as coisas, mas precisa buscar o conhecimento sempre,
reconhecer as falhas também faz parte da rotina do Líder,
e buscar consertá-las diante do grupo é muito importante,
pois quando falharem não se sentirão envergonhados, pelo
contrário buscarão melhorar sempre.
E para finalizar um Líder não tem no seu
vocabulário” eu consegui” e “eu fiz”, ele sempre
reconhecerá sua equipe e sempre dirá “nós
conseguimos” e “nós fizemos”.

