VERSÍCULO DA SEMANA: “E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos
apascentarão com ciência e com inteligência.” Jeremias 3:15

5.Saber dar e receber feedbacks
A importância dos feedbacks no ambiente de trabalho é inegável. Cabe ao
líder saber mostrar os pontos de melhora sem causar nenhum tipo de mal estar
ou constrangimento. Em contrapartida o comandante também tem que receber
bem os feedbacks de seus comandados, pois um ponto de vista diferente pode
trazer melhorias inestimáveis aos processos e consequentemente melhores
resultados.
6. Ter habilidades sociais
Um líder nunca alcança o sucesso sozinho, ele tem seguidores que devem estar
sempre motivados e direcionados em suas tarefas. Por isso ele precisa de uma
habilidade social bem definida que é saber cultivar boas relações interpessoais.
Essa propriedade é adquirida com o tempo e o convívio, e torna o líder um
influenciador e facilitador na resolução de problemas.
7. Inteligência emocional
A inteligência emocional vai bem além de ser uma pessoa que consegue
controlar suas próprias emoções. Lidar com um desligamento complicado ou
uma crise interna exige muita astúcia e capacidade de sentir o ambiente, por isso
essa é uma característica fundamental de um líder moderno.
8. Ter um propósito claro de atuação
Hoje os melhores líderes têm um propósito claro de atuação. Eles norteiam suas
ações e dão sentido ao que é feito, inspirando todo o time na busca por
resultados exponenciais. É preciso deixar claro porquê se faz o que é feito,
refletir os motivos que o levam a agir e com isso engajar as outras pessoas.
9. Entender sobre tecnologias
Os líderes não precisam ser especialistas em todas as tecnologias que surgem.
No entanto as tecnologias se tornaram tão importantes para as nossas vidas e
para as instituições que nunca foi tão importante para os gestores compreender
as principais tecnologias que irão beneficiar a organização.
10. Ser um líder acessível
É importante que quem exerce um cargo de liderança esteja sempre acessível e
disponível aos demais. A velocidade de resposta de e-mails, Slack, WhatsApp ou
qual for o canal de comunicação interna utilizado é bem relevante quando
tratamos dessa acessibilidade. Essas são algumas características de um líder de
sucesso e ao trabalhá-las e adequá-las às situações do dia a dia no trabalho
consegue-se inspirar equipes inteiras rumo ao êxito, fazendo com que as tarefas
sejam executadas com excelência.
Extraído do Site Xerpa

Aniversariantes da Semana
16/06 - Estevão José Feques Filho
16/06 - Yuri Faray da Cunha Bastos
22/06 - Barbara Anes Lenoir Cardoso
22/06 - Helena do Socorro Martins Araujo

(98) 3233-4694
(98) 98888-1906
(98) 98212-2300
(98) 98128-1784

DOAÇÕES Banco: Caixa Econômica Federal
FINANCEIRAS CNPJ:15.769.742/0001-53 | Agência:1739
Operação: 003 | Conta Corrente: 4298-1

Envie o comprovante da sua contribuição
para o e-mail: financeiro@iboa.com.vc
A tesouraria agradece!

AVISOS
Oração aos Domingos: O Ministério de Oração se reúne todos os domingos,
às 18h para orar antes da Celebração da noite, sob a liderança da irmã Tônia
Barroso. Você é nosso convidado!
Dedetização: Não haverá expediente na IBOA, nesta segunda-feira, dia
17/06/2019, pois o prédio receberá o reforço da segunda dose da dedetização.
Encontro de Professores da EBD: Dia 18/06, às 19h30, na residência dos
irmãos Sérvulo e Gisele Neves.

Cuidando do Templo de Deus: Encontro de Homens e Adolescentes, dia
22/06, às 6h30 . O ponto de encontro será na extensão da litorânea no Olho D’
Água. Informações com Marco Aurélio e Flávio Matos.
Incendeia: Culto dos Adolescentes, dia 29/06, às 19h na IBOA com o tema
Inspire. Informações com Lara Neves e Thiago Ramos.
Projeto Feliz Idade: No último sábado de mês temos o projeto #FelizIdade no
Asilo Solar do Outono na Cohab. Informações com Samantha Pires.
Escola Bíblica de Férias: Nos dias 3, 4 e 5 de julho com o tema: Deus me faz
forte! Informações e Inscrições com a Tia Zoí!
Planejamento Estratégico: Marque na agenda! Nos dias 19, 20 e 21 de Julho
estaremos reunindo toda Igreja para tratarmos do planejamento estratégico. É
de grande importância à participação da Diretoria, Conselho Fiscal, Líderes de
Ministério, Membros, Congregados e Funcionários.
CONVOCAÇÃO
Convocamos os membros da Igreja Batista do Olho D’Agua, a reunirem-se em
sua sede no dia 19 Junho 2019 em Assembleia Geral Ordinária, em primeira
convocação às 20h00 ou as 20h30m em segunda e ultima convocação, com a
presença de qualquer numero de membros, para tratarem da seguinte ordem do
dia:
I – Aprovação das Atas Anteriores;
II – Movimento de Membros;
III – Relatório Financeiro;
IV – Relatório dos Ministérios;
VII – Assuntos Diversos.
São Luís (MA), 12 de junho de 2019
JEDAIAS FERREIRA DE AZEVEDO
Pastor Presidente

HORÁRIOS DE
FUNCIONAMENTO

Secretaria: Segunda a Sexta | 09h - 12h e 13h - 18h | Quarta 09h – 12h
e 14h – 20h | Tel.: 3248-5407 (secretaria@iboa.com.vc)
Atendimento Pastoral: Terça- Expediente Interno, Quarta- 14h às 20h,
Quinta- 14h às 18h e Sexta- Visitas e Acompanhamentos. Agendar na
Secretaria. Tel.: 3248-5407 (pastor@iboa.com.vc)
Administração: Terça a sexta |14h - 18h | Quarta 12h - 16h e18h - 22h
Tel: 98930-7475 (adm@iboa.com.vc)
Celebração: Terça a sexta |14h - 18h | Quarta 14h - 18h e 19h - 22h
Tel: 98930-7476 (celebracao@iboa.com.vc)

MOTIVOS DE ORAÇÃO
Pela IBOA: Pr. Jedaias e Família; Diretoria, Conselho; Ministérios, EBD; Famílias.
Pelas Famílias: Jamille e George; Carolina Costa; Josy e Leidyane.
Pela Saúde:
1) Iboanos: Pr. Jedaias Azevedo; Irmã Dina (mãe de Alex); Socorro Azulay; Raissa Azulay;
Alexandra Pedroza, Hellen Prado; Natalia Carneiro; Hiléia Fontenelle e Adelly.
2) Familiares: Suzane (filha de Nadime); Cleide (tia de Vivian); Lúcia (mãe de Maria
Fernanda); Maria Fernanda (filha de Annalu e Rodrigo); Joana (mãe de Edna); Janete
(cunhada de Haydê); Ester Rodrigues (irmã de Léia); Adautina (vó de Zinete Cardoso);
Benjamin (filho de George e Jamille); José Maria (pai de Nathalia Carneiro), Jôsy Pires (mãe
de Samantha Pires), Venâncio (cura - pai de Olga Colvara); Maria Coeli (mãe de Ana Coeli);
Maron Farah (CA – tio de Ana Cristina Fontoura); Barbosa (pai de Itamar Barbosa); Adriana
Freitas (irmã de Alexandra); Suellen Lima Coimbra Ita; Itacira, José Raimundo Fontoura
(Pais de Robert), Brenna Ellen (sobrinha de Jocionara); Margarethe Pedroza (Consolo)
Pedro (Pai de Cássia); Nicolas e Nicole (Cirurgia).
3) Amigos: Ariadna Weba (saúde - amiga de Paulo Gaspar); Pedro (filho de Cleicius); José
e Elisabeth dos Santos, Neuza Crempe (Saúde); Dayse (Saúde); Janayna (amiga de Ana
Coeli); Ricardo (amigo de Marcelo e Edna); Bete (amiga de Ingrid Guará); Ester (irmã de
Léia); Vitor e Davi (filhos de Marcelo e Samia – recém nascidos – a pedido do Pr. Roberto
Dias), Joélio Bojea Lobo (libertação), Ligia Maia (saúde); Andréia Lopes (amiga de Val);
Paulo Sérgio (amigo de Alexandra); Cristiano Cacique (amigo de Ana Cristina); Edivaldo
Seco e Cíntia Mariá (câncer de mama – Amiga de Jocionara).
4) Pastores: Pr. Oliveira; Pr. Nonato (pai de Mukama); Pr. Jucinei (pai de Gisele)
5) Grávidas: Hadassa Adler, Fernanda Guterres.
6) Libertação: Gabriel; Renan; Ival; Emerson; Fábio; Maria de Fátima; Bruno, Renata
França e José Ribamar Junior.
ATIVIDADES DE JUNHO
Planos e Sonhos para Líderes
17/06 – Dedetização – Sem Expediente
18/06 – III Encontro de Professores da EBD – 19h30
19/06 – Tenda do Amor – 15h / Culto de Oração – 20h
Assembleia Administrativa – 20h30
22/06 – Encontro de Homens e Adolescentes – 6h30 na Praia
Café da Manhã das Mulheres – 9h – Na residência da irmã Flora Satuf
Incendeia – Culto dos Adolescentes – 19h na IBOA
23/06 – Projeto Professor Aluno – 10h30 na EBD
26/06 – Dia do Missionário Batista
26/06 – Iboa sob o mesmo teto
28/06 – III Culto em Inglês – 20h na IBOA
29/06 – Projeto Feliz Idade - Solar do Outono – Cohab – 9h30
ConfraJovem – Planos e Sonhos p/ vida social
3, 4 e 5/07 – Escola Bíblica de Férias

Uma igreja amorosa e acolhedora,
pautada na Palavra de Deus

IGREJA BATISTA DO OLHO D’ÁGUA
Pastor Titular: Pr. Jedaías Azevedo
Av. Ivar Saldanha, nº 01 – Olho d’Água
CEP: 65.068.480 | (98) 3248-5407
www.iboa.com.vc / secretaria@iboa.com.vc

Domingo, 16 de Junho de 2019

Principais características de um bom líder
É considerado um bom líder aquele que consegue conduzir sua equipe à
bons resultados e incentiva o crescimento prezando sempre por
relacionamentos saudáveis.
Alto desempenho e bem estar eram considerados antigamente dois fatores
antagônicos, porém, atualmente, o Recurso humano é cada vez mais
valorizado, fazendo com que o mundo corporativo enxergue as pessoas não
como um recurso dela, e sim uma mão de obra que está à sua disposição. Essa
é a visão que um bom líder deve ter. Voluntários tem ainda maior valor, são
especiais.
Tendo isso em vista, pode-se concluir que um líder nos dias de hoje tem um
papel muito diferente dos tempos que se foram. Pensando nisso separamos as
10 principais características de um líder atual:
1. Buscar ir sempre além
O mercado atual é muito competitivo e demanda cada vez mais dos
profissionais. Um líder dos dias de hoje deve sempre buscar mais e ser sedento
por alcançar novos patamares, e aqueles que não têm essa postura costumam
ficar para trás. É importante que essa ousadia seja acompanhada sempre da
cultura do fracasso, que é o pensamento que os erros não são derrotas e sim
aprendizado. Isso é chamado no meio das startups de “fail fast”, a ideia de errar
rápido e corrigir rápido, evitando gastos de muitos recursos em ideias que não
vão dar certo.
2. Desenvolver seus liderados
Um bom líder atual não tem medo de ser substituído por seus liderados, e
entende que o seu sucesso está diretamente atrelado à evolução deles. Por
isso nesse sentido ele atua como um coach aos seus liderados. Para isso é
importante que ele se atualize constantemente através de cursos presenciais
ou a distância e incentive todos os seus comandados a fazer o mesmo.
3.Saber trabalhar com diferentes perfis
Cada indivíduo tem um perfil e se dá bem trabalhando com pessoas de
determinada personalidade, mas imagine um time de pessoas formado só por
um tipo de perfil. Não existe! Por isso um bom líder deve saber trabalhar com a
diversidade criada por Deus. As pessoas se expressam e trabalham de maneira
diferente.
4. Ser um exemplo no que faz
Uma boa liderança deve ser exemplo no que faz, pois aquele velho adágio de
faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço já ficou para trás há muito
tempo. Para liderar é essencial colocar a mão na massa, estar presente, dar
exemplo, ouvir os seus comandados e principalmente entregar resultados reais.

