LIDERANÇA POR INFLUÊNCIA

Desafios da Era do Conhecimento
O advento da Era do Conhecimento tem gerado novos desafios a cada ser humano. O
impacto da Era do Conhecimento, num mundo crescentemente tecnológico e globalizado,
vai transformar ainda mais os nossos comportamentos, regras sociais, desafiando
valores, padrões éticos e crenças. Novos modelos sociais, econômicos, culturais e
políticos surgirão.
Este novo mundo em transformação constante desafia a liderança atual da igreja a não
se tornar obsoleta, ultrapassada e impotente diante da nova realidade. É preciso
acompanhar o processo de mudança, com visão estratégica, compreensão das
necessidades emergentes e apresentação de soluções e respostas que resolvam
positivamente os desafios essenciais da Sociedade do Conhecimento.
Existe um enorme vácuo entre a liderança comum de nossas igrejas e os desafios deste
Século. Se não avançarmos na capacitação ficaremos tão ultrapassados que será difícil
prevê a possibilidade de uma segunda chance de recuperação.
O presente e o futuro da Era do Conhecimento requerem novas perspectivas, novas
soluções... uma nova mentalidade para uma nova realidade.
A Mudança de Mentalidade (Metanoia), com fundamentação bíblica, inovação e
competência, formam elementos dominantes no desenvolvimento de uma liderança bem
sucedida.
Além dos novos desafios, o tempo se abrevia. O que podemos fazer? Precisamos de
líderes de influência e cheios do Espírito Santo capazes de definir respostas adequadas,
gerando nos liderados credibilidade e motivação, aumentando consideravelmente suas
probabilidades de êxito ministerial.

Influere - Liderança Influencial e o Poder de Referência
O poder de referência baseia-se na atuação pessoal e no apelo emocional. Trata-se do
líder que é admirado por certos traços em sua personalidade. Ele possui o poder
referencial, conhecido como carisma, um brilho pessoal e ministerial que atrai e influencia.
O carisma está por trás do líder, cujo desempenho vai muito além da competência. O
mundo foi e continua sendo marcado por líderes carismáticos.
A Liderança influencial consegue gerar motivação entre os discípulos, ajudando pessoas
a formar uma equipe unida e disposta a conquistar seus objetivos. O líder carismático usa
a sua influência para alcançar multidões, através de pessoas específicas em pontos
específicos da sociedade. Sua missão é tríplice: conquistar, capacitar e comissionar vidas
através do Evangelho do Reino de Deus.

Quando falta INfluência fica difícil colocar as pessoas na direção certa. Sem Influência as
palavras do líder serão assimiladas intelectualmente, mas não alcançarão os corações de
seus liderados.

Concluindo
A missão do Líder na CNV é elevar o nível de mentalidade das pessoas envolvidas e
modificar situações na perspectiva de Deus, usando sua personalidade, revestida do
Espírito Santo e que inspira segurança, no sentido de repassar valores e não apenas
metas, proporcionando um sentido de missão aos liderados, conduzindo-os para
patamares cada vez mais elevados de espiritualidade e de excelência.

