
Seminários Palestrante Briefing

Os 4 perfis do Empreendedor Cristão Junior Garcia (ES)
Esta palestra foi ministrada nos ultimos dois congressos para o público geral. Recomendamos aos 

que ainda não viram qual o seu perfil participem deste seminário. Os que já viram devem escolher 

entre os outros seminários.

Liderança exponencial. O perfil do lider no novo 

mundo
Leonardo Carrareto (SP)

Para causar impacto agindo de forma intencional os Lideres do "novo mundo" precisam conhecer

as habilidades e competências necessárias à sua função.

Marcas do Coração Fabio Hertel (ES)
Algumas empresas trabalham com o "drive do coração", criando marcas que ocupam um lugar

privilegiado na mente e no coração de seus clientes. Mas como fazer isso?

Mordomia Wagner Silva (ES)
Este seminário trará uma clareza biblica sobre o tema, abordando de forma prática como é a vida

de um verdadeiro mordomo de Deus. 

Ligando os pontos do seu Negõcio Joel Figueiro (RS)
Traremos à discução 4 pontos que precisam estar "ligados" no seu negócio para que tenha um alto

desempenho, com produtividade e excelência.

BAM nas cidades Jonathan Hall (USA)
Mostrará como as iniciativas de empreendedores do Reino têm transformado realidades em várias

cidades do mundo. Despertará a visão dos participantes sobre como impactar sua localidade. 

Trabalhando a inclusão social Linda Lee (SP)
No Seminário ela detalhará como é o dia a dia de quem está envolvido na busca de soluções às

causas sociais. Como é administrar um negócio com a missão de promover a inclusão social? Falará

também sobre o case 1212.

A gestão de pessoas no estilo de Jesus Sandro Gonzales (MG)
Lidar com pessoas "é a pior coisa" ou uma grande oportunidade de expressar o Reino de Deus?

Como alcançar o carinho e respeito dos funcionários e como isso agreaga valor para a empresa.

Fundos de investimentos com propósito Gustavo Ipólito (SP)
É possível criar fundos de investimentos visando o desenvolvimento de projetos intencionais? Esta

é uma alternativa para uma igreja local? Porque é tão dificil ajudar pessoas próximas a

desenvolverem seus projetos/negócios? 

A única Coisa Dag Gabler (ES)
Nos orgulhamos de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas neste seminário veremos, com base

no livro "A Única Coisa", que existe apenas uma coisa a ser feita que torna as demais coisas

desnecessárias ou mais fáceis de serem feitas.

Sexta    

23/08    

(tarde)

Conectando pessoas através de negócios - Parte 1 Mats Tunehag

Sábado    

24/08    

(tarde)

Conectando pessoas através de negócios - Parte 2 Mats Tunehag

Sexta    

23/08    

(manhã)

Sábado   

24/08   

(manhã)

O Mats tem ministrado em vários países sobre o tema "Negócios como Missão" (BAM). Deus nos 

deu o grande privilegio de reconectar pessoas com Ele através dos negócios. É inspirador e motivo 

de gratidão a Deus tê-lo conosco mais uma vez e conhecer um pouco mais do que Deus tem feito. 

Este seminário será dividido em 2 partes




