Curso de Desenvolvimento de Liderança - Africa
Querido Líder,
Obrigado por seu interesse no Curso de Desenvolvimento de Liderança (LDC) na África.
Espero que esta carta e aplicaçao lhe ajudarão no sentido de pensar e orar sobre a
possibilidade de participar da próxima LDC, que acontecerá de 1 de Avril a 10 de Maio,
2019 em Morogoro, Tanzania. O curso será em Inglês e Português.
Para se inscrever, envie o formulário abaixo por email para Garry Tissingh no email:

gt.inafrica@gmail.com
Através do LDC, você receberá ajuda para desenvolver seu próprio potencial, assim como
será equipado para desenvolver o potencial daqueles que você lidera. O programa não
será apenas um curso de aulas: ensinos serão dados, com certeza,, mas a ênfase será
em aplicar o ensino, mais do que simplesmente ganhar mais informação.
Você terá tempo para processar o ensino, tanto sozinho como com outros e
especificamente um-a-um com staff.
O LDC é projetado para ser uma experiência interativa, com um foco em mentorar e
liderança orientada para pessoas. Se o teste da liderança é olhar ao redor e ver que esta
seguindo, precisamos saber como inspirar “seguidor-amento”! Você vai descobrir como
Deus tem te moldado como um líder e como ele quer desenvolver você no futuro. Com esse
entendimento, você então tem algumas chaves para desenvolver e mentorar outros.
Um dos valores chave para nós é liderança de equipa e isso será modelado através do
curso, junto com todos os tipos de mentoramento e aplicações de grupos pequenos.
Também estaremos olhando para casos específicos em nosso contexto africano, e
projetando um conteúdo e estilo do curso com África em nossa mente e com uma visão de
ver transformação tomar lugar no líder e na sua comunidade e nação.
Matérias e habilidades básicas a serem aprendidas, incluirão:
• Moldado para significância – compreendendo seus dons e chamado como um líder
• Vivendo em integridade – formação de caráter para o líder
• Formação de caráter – os estágios do crescimento na vida de um líder
• Identidade pessoal – plenitude e cura para cada estagio da vida
• Mentoramento prático e coaching – modelado e experimentado
• Workshops em liderança espiritual – cabeça não, mas coração
• Desenvolvendo visão e valores – escrevendo suas declarações de direção pessoal e
filosofia de ministério
• Liderança de equipa – porque é vital, e como fazer funcionar
• Auto liderança – aprendendo a liderar você mesmo com prioridades claras, alvos,
gerenciamento de stress, margens.
• Resolução de conflitos – vivendo em harmonia e unidade
• Debriefing – compreendendo sua jornada de liderança e ajudando outros a
compreender a deles
• Criatividade, e novos estilos de ensino e treinamento
• Visão e desenvolvimento organizacional
• Sessões abertas sobre compreensão dos valores e caminhos de JOCUM
Através das tarefas e projetos dados no curso, você desenvolverá ferramentas para dar-lhe
uma perspectiva mais clara do seu futuro Ministério, bem como ferramentas para ajudar a
desenvolver as pessoas que vocês são chamados a liderar.
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O curso será liderado por uma equipe de líderes experientes na liderança da LDC, e que
residem na maior parte na África. Esta equipe será liderada por Garry e Anke Tissingh
(Dakar), que já lideraram mais de uma dúzia desses cursos. Para habilitar-nos como um
grupo para ter tanta interação e prática de mentoramento ocorrendo quanto possível,
mantemos um número baixo de participantes. Por favor, inscreva-se cedo para que você
não vai se decepcionar.
O LDC é para você? – Algumas perguntas para lhe ajudarem
Você está se movendo através de transições sem dificuldade? Está claro pra você o seu
futuro Ministério? Sua liderança tem uma ênfase no desenvolvimento de pessoas? Você
realmente está investindo em potenciais líderes na sua base ou equipe? Tem relações de
mentoramento neste momento? Você tem um modelo claro para o mentormento de outros?
Ainda está crescendo em sua fé e em sua liderança?
Se você respondeu "Não" a qualquer destas perguntas, você deve orar sobre vir para este
curso!
Quem poderá vir?
O curso foi planejado para lideres de base, nacionais e de ministério, ou pessoas com
experiência similar na liderança. Encorajamos aqueles que tem de 4 a 5 anos de
experiência em liderança a fim de obter o máximo de aproveitamento do LDC.
Custo
O custo para as seis semanas será de $220 USD. Esta é a taxa planejada para o contexto
Africano e cobrirá a acomodação, alimentação, materiais do curso e atividades, portanto,
estamos pedindo que todos orem pela possibilidade de trazer mais como doação, para
poder compartilhar com outros.
Que o Senhor possa falar com você e dar sabedoria enquanto você busca orientação sobre
este curso.
Se tiver mais perguntas, por favor, não hesite em contactar.
Garry Tissingh gt.inafrica@gmail.com
Website: http://leader-development.org
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Inscrição para o LDC África

Nome: ..............................................................................................................................
Endereço:..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Endereço de E-mail :....................................................................Tel.:...................................
Data de nascimento: ............................. Gênero: Masculino.... Feminino….
Nacionalidade......................
Onde você tem servido como staff durante seu tempo com Jocum?.......................................
..........................................................................................................................................
Há quantos anos está em Jocum? ..................................................................
Há quantos anos você esta na liderança em Jocum? ...............................................
Quais são as outras experiências de liderança (alem da de Jocum) que você
teve?.......................
...........................................................................................................................................
Base de Jocum actual: ..........................................................................................
Papel de liderança actual: ...................................................................................................
Nome do seu líder imediato: ....................................................................................
Endereço de email do seu líder: ..........................................................................................

* Por favor, peça ao seu líder para enviar uma breve referência para ti, dando o seu
feedback sobre o seu envolvimento de liderança em JOCUM, seu caráter e estilo de
liderança, seu desenvolvimento potencial e recomendação de passar pelo LDC.
Não podemos processar sua inscrição do LDC sem essa referência.
O que é a principal razão para seu desejo de participar do LDC?....................................
............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Você ou alguém em sua família participando do curso tem alguma necessidade especial na
área da saúde ou necessidade de dieta especial, problemas ou limitações? (por favor,
explique)
................................................................................................................................................
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Nome do cônjuge acompanhante:.............................................................................................
Data de
nascimento:............................................................................................................................
Recomendamos que casais façam o curso juntos. Ela/ele terá que preencher uma ficha em
separado.Se seu cônjuge não esta planejando fazer o curso, por favor, declare as razoes
para isso:
Criança/crianças acompanhantes – apenas em um formulário
Nome: ............................................................................. Idade:.................
Nome:............................................................................. Idade: .................
Nome: ............................................................................. Idade:..................
É essencial que os pais tragam uma babá ou criança mais velha com eles para a duração
do LDC ou certifique-se inquirir-nos sobre como organizar isto antes de você vir, caso
contrário, não será possível para ambos os pais ser plenamente envolvidos nas atividades
do curso.

Informaçao do passaporte para todos os membros da familia que virá:
Nome

Nacionalidade

Numero do Passaporte

Data de nasc.

…...............................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................
Data de aniversario de casamento
....................................................................................................

Espera-se que as taxas do curso sejam entregues na chegada. Isso representa dificuldade?
Por favor, descreva suas intençoes com respeito ao pagamento do curso.
.......................................................................................
.......... ….................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
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Para maiores informaçoes, por favor, entre em contacto comigo no gt.inafrica@gmail.com
ou no Skype em gtinafrica ou pelo telefone ++221338327411 ou ++221763819776

