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O obje�vo deste curso é oferecer recursos prá�cos para 

descobrir uma visão de vida na perspec�va de Deus, planejar, 

executar essa visão, trabalhar com a equipe, iden�ficar 

obstáculos e a forma de enfrentá-los, entre outras coisas. É 

transformar as suas ideias através de um processo pelo qual 

essas ideias e as convicções adquirem substância. Por fim, é 

te ajudar a descobrir o seu Propósito na Vida. É auxiliar a ver a 

visão incrível de Deus para a sua vida, relacionamentos e 

negócios. E ainda, a descobrir a paixão de seguir essa visão. 

Usamos a história da reconstrução dos muros de Jerusalém 

como pano de fundo deste percurso.



1. Introdução/pensando na visão

01 Introdução

Aqui você conhecerá a estrutura do curso, seus obje�vos, e o 

que você vai aprender. Temos algumas definições iniciais para 

começar a estabelecer a sua Visão.

02 O livro, o curso, o preletor

Um panorama sobre o curso Visionar.

Informações importantes e interessantes sobre o livro, sobre o 
curso e sobre o autor.

03 Algumas definições

04 Definições e teoria PMDP

Definições iniciais são necessárias, para você se manter no 

rumo de buscar a sua Visão.

Definições sobre a Fórmula Visionar e os Pilares da Teoria 

PMDP.

05 Elementos da Visão
Quais são os elementos cons�tuintes de uma Visão?



2. Nascimento da Visão

06 Nascimento da Visão

Como nasce a sua visão: de onde ela vem, e os passos iniciais 

para definir a sua Visão.

07 A Visão começa com uma preocupação

Uma aula sobre como se origina a Visão, de onde ela vem, e o 

que devemos fazer com ela.

Tome uma a�tude em relação a uma preocupação no mundo.

08 A Visão não exige ação imediata

09 Neemias, nosso herói

A arte de esperar. Ter a Visão não significa que devemos agir 

imediatamente.

Informações per�nentes sobre como Neemias teve uma Visão, 

a par�r de uma preocupação, e o que ele fez com esta Visão.

10 As boas ideias e as ideias de Deus
Todo mundo está cheio de boas ideias. Mas será que as suas 

boas ideias devem ser implementadas?

11 Ore e Planeje - Parte I
Separe um tempo para Orar e Planejar como implementará a Visão.

12 Ore e Planeje - Parte II

13 Circunstâncias e Posicionamento

Afinal, para quê Orar e Planejar?

Muitas vezes, o local onde estamos é onde seremos usados 

para realizar alguma Mudança.

14 O sucesso da visão/marcos de sucesso
Como determinar o que é sucesso, do que não é. Sucessos 

significa coisas diferentes para pessoas diferentes.



3. A Fé e nossa Visão

15 O "Que" precede o "Como"

Expondo a sua Visão no momento certo, de maneira clara e 

obje�va.

16 Fé, o ingrediente essencial

Você não precisa saber fazer, para começar a fazer aquilo que é 
necessário. Primeiro, vem a disposição, depois a preparação.

Este é o ingrediente essencial para o cumprimento da sua Visão.

17 Investigue antes de iniciar
Antes de iniciar qualquer empreitada, inves�gue, para saber no 

que você está se metendo.



4. Compartilhando a Visão

18 Indo a Público - Parte I 

Esse é o elemento essencial para dar concretude à sua Visão.

19 Indo a Público - Parte II 

Aprenda os dois primeiros fatores de uma boa exposição da sua 
Visão.

O mo�vo e o agora.

20 Investigue antes de iniciar
Exponha a sua Visão às pessoas certas, no momento certo.

(O Problema e a Solução)

(O Problema e a Solução)

21 O Poder da Visão
A Visão é uma das mais poderosas formas de transformação no 
mundo.



5. A Visão custa caro

22 A Visão custa caro

Tudo tem um custo. Você está disposto a pagar o custo da sua 

Visão?

23 Sacrifícios

Visão custa mais que dinheiro. Visão custa recursos, tempo, 
dedicação, e também dinheiro.

Adquirindo a disposição necessária para fazer os sacri�cios para 
cumprir a Visão.

24 Afastando a crítica
Toda Visão atrai crí�cas. Aprenda como afastá-las.

25 Reação às críticas
Como você reage quando é cri�cado? E como vai reagir quando 
sua Visão for cri�cada?

26 Resiliência
Aprenda como desenvolver a sua resiliência nesta aula.



6. Buscando a Visão juntos

27 Alinhamento

Você começa a buscar a Visão sozinho, e costuma terminar em 

equipe. 

28 Autoridade Moral

Você e sua equipe estão remando para o mesmo lado, ou em 
círculos?

Desenvolva a sua Autoridade Moral.

29 Avaliando a autoridade
Avalie a sua autoridade: você é coerente? Faz o que fala, e fala o 

que faz?



7. Permanecendo verdadeiro

30 Distrações

Como permanecer fiel aos seus valores mesmo diante das 

adversidades.

31 Prioridade e luz

Navegue pelas vida em meio às distrações e dificuldades.

Prioridade é singular. E entenda o que é "ser luz".

32 Indicadores
Verifique se você tem estes 3 elementos indicadores de 

sucesso.



8. Deus é o fim

33 O fim da linha

O fim e o começo de tudo é Deus. Conquiste a coragem para se 

manter no rumo.

34 Mantendo o seu rumo

Qual é o fim de uma Visão? Onde ela começa, e onde termina?

Aprenda a manter o rumo, mesmo em meio às adversidades.

35 O mandato do líder
Iden�fique do que é feito um líder, e o que ele precisa fazer para 

manter-se líder.

36 Liderança corajosa

37 Avançando em direção à sua Visão

Para con�nuar avançando, é preciso coragem.

Aprenda a ter intencionalidade em tudo o que faz.

38 Encerramento/Qual é o seu Everest?
Qual é a sua Grande Visão, a sua Missão de Vida?


