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30 PRINCÍPIOS DE OURO DA LIDERANÇA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                      
 

1. A pessoa mais difícil de liderar é sempre .......................  

2. Tudo começa e termina com a ........................... 

3. Orientar sem ........................ Corrigir sem humilhar.  

4. Elogiar em ......................... Advertir em ................................ 

5. O urgente é devido ao mal ................................. do líder. 

6. Inovar é sair do óbvio e isto implica em coragem e ................................... 

7. Se não for criativo o suficiente para inovar, seja ............................ para copiar ou cerque-se de 

pessoas ........................... 

8. A pessoa primeiramente aceita o ............................ depois os seus planos. 

9. Seja humilde, reconheça o erro e peça perdão. 

10. Os ............................ determinam o nível da organização. 

11. O líder tem que ter ............................., foco e .............................. 

12. Espere ............................... dos voluntários também. 

13. Celebre com os seus liderados. Aquilo que não celebramos sai da nossa vida. 

14. Seja generoso. Generosidade produz ............................. 

15. Sucesso é 1% de inspiração e 100% de ............................. 

16. Aquele que quer ser líder precisa ser .............................. Pegue da vassoura ao microfone, se for 

preciso. 

17. O líder não deve ................................. dos problemas, pois ele está lá para resolvê-los. 

18. Não queira fazer tudo. ............................... corretamente.  

19. Um líder não pode exigir dos outros, aquilo que não exige de .................. 

20. Conduta permitida é conduta ................................ Confronte se necessário. 

21. Nos momentos difíceis o caráter de um líder é ............................... 

22. Sempre recompense o sucesso dos seus liderados. 

23. Se o líder não exigir .................................... das pessoas, elas se comprometerão com outras 

coisas. 

24. Seja .............................. e educado com as pessoas. 

25. Esteja sempre pronto para ................................. quando necessário. 

26. Aqueles que estão mais próximos do líder determinarão o ...................... de sucesso daquele líder.  

27. Se algo não sair bom, eu sou o responsável. Se algo sair muito bom, ......................... os 

responsáveis. 

28. Se você tem ........................ de vencer, já conquistou metade do .........................; se não tem já 

alcançou a metade do fracasso. 

29. Atraímos o que .......................... e não o que queremos. Líderes atraem potenciais líderes. 

30. O verdadeiro líder ......................... a vida das pessoas.  

 

 

 

TREINAMENTO DE LÍDER DE GA - 2018 

 

AVALIAÇÃO 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada.  
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana 
seguinte para marcar dia e hora da segunda chamada.  
- Média para aprovação no SENIB: 6,0 
- Avaliação: 5 APOSTILAS PREENCHIDAS (1,0) + DESAFIO DANIEL ALCANÇADO  (2,0) +  PROVA (7,0) – TOTAL: 10,0 

 

      
 


