
             A questão não é se você possui influência, mas o que você está fazendo com a 
influência que você já tem! Este é apenas um dos muitos conceitos do The Global 
Leadership Summit, uma comunidade empenhada em exercer a liderança do modo 
mais eficaz, ético e produtivo possível, buscando a melhoria e o desenvolvimento 
local. O alvo é alcançar empresas, governos, escolas, organizações sem fins lucrativos, 
famílias, igrejas e outras áreas de influência, provendo ferramentas para despertar e 
fortalecer líderes para o cumprimento desta missão. O evento, que reúne alguns dos 
maiores líderes mundiais em todas as áreas, acontece anualmente em Chicago, nos 
Estados Unidos, sendo transmitido simultaneamente para outras cidades americanas. 
Nos meses seguintes, as mesmas palestras são exibidas em mais de cem países 
durante uma programação que inclui ainda música cristã, depoimentos e a 
participação de ‘facilitadores’, que trazem as lições das palestras para as realidades 
locais. Acima de tudo, o Summit é uma ‘experiência’ para os participantes, já que os 
auditórios recriam o clima original do evento em Chicago graças a recursos de som e 
luz e projeção em HD. Neste ano, Belém será sede mais uma vez da programação, 
entre os dias 29 e 31 de outubro, na 1ª Igreja Presbiteriana.  As inscrições já estão 
abertas e todas as informações podem ser acessadas no site: 
www.summitbelem.com.br   
 
Programação de líderes 
              A programação do Summit Belém começa na quinta-feira, dia 29, a partir das 
19h00 com Bill Hybels falando sobre ‘Os Intangíveis da Liderança’. Ele é pastor sênior 
da Willow Creek Community Church e fundou o The Global Leadership Summit em 
1995 com o compromisso de desenvolver e mentorear líderes. Na sequência, às 
21h00 teremos a sessão ‘Sete Perguntas: Passando de Bom a Excelente’, com Jim 
Collinns. Impulsionado por uma curiosidade implacável para o que torna grandes 
empresas longevas, Jim Collins é autor e co-autor de seis livros sobre liderança que 
venderam mais de 10 milhões de cópias em todo o mundo. Ele vai compartilhar o que 
é preciso para construir uma cultura de liderança engajada e um ótimo lugar para 
trabalhar. 

Belém sedia o maior treinamento de 
lideranças do mundo no fim do mês 



             Na sexta-feira, as sessões começam às 19h00 com Sheila Heen e o tema 
‘Obrigado pelo Feedback’. Sheila dedicou vinte anos ao Harvard Negotiation Project, 
especializando-se na condução de negociações difíceis. Heen escreveu dois livros que 
estão na lista dos mais vendidos do New York Times.  Logo em seguida é a vez de Ed 
Catmull falar sobre ‘Liderança Criativa’. Co-fundador dos estúdios Pixar e atual 
presidente dos Estúdios Disney, ganhador de cinco Oscars, Catmull irá compartilhar 
princípios que podem funcionar em qualquer contexto a fim de trazer à tona o 
potencial de pessoas e equipes. Ainda na sexta-feira, Albert Tate traz a palestra 
‘Liderando sem Recursos’. Comunicador dinâmico, ele combina desafio bíblico com 
humor. Usando seu envolvente estilo de ensino em narrativas, Tate irá apresentar 
lições de liderança a partir de figuras bíblicas, extraindo insights para os líderes da 
atualidade. 
              Sábado, último dia do evento, a programação começa às 09h00 com a sessão 
‘Líder 5 estrelas: Criando uma liderança de primeira categoria’, com Horst Shulze, 
presidente-fundador dos Hotéis Ritz-Carlton e atual presidente do Capella Hotel 
Group. Schulze compartilhará como podemos criar um ambiente de trabalho em que 
pertencimento e propósito podem revolucionar o serviço que oferecemos. Na 
sequência é a vez da entrevista ‘Coragem e Superação’, com Brian Houston, pastor 
sênior da Igreja Hillsong, presidente do Hillsong Bible College e produtor executivo de 
mais de 30 álbuns de ouro e platina gravados pelo ministério de louvor da Hillsong.  
Depois de um intervalo para o almoço, as palestras retornam às 14h00 com Brené 
Brown, falando sobre ‘Fortalecimento Interior’. Ela passou os últimos 13 anos 
estudando sobre vulnerabilidade, coragem, dignidade e vergonha e é a autora de dois 
livros, ambos no primeiro lugar da lista dos mais vendidos pelo New York Times. 
Fechando o evento, o fundador da LifeChurch.tv, Craig Groeschel aborda o tema 
‘Ampliando sua Capacidade de Liderança’. Consistentemente perspicaz e envolvente, 
Groeschel fechará o Summit com uma mensagem inspiradora e desafiadora aplicável 
a todos os líderes. 
 
 
SERVIÇO 
Summit Belém - 29 a 31 de outubro de 2015 
Local: 1ª Igreja Presbiteriana de Belém – avenida Magalhães Barata, 947 – São Brás 
Contatos e entrevistas: Reverendo Ronald Lameira – telefone: 3249.5446 
Inscrições abertas – R$ 60,00 até 10/10 – R$ 80,00 até 24/10 – R$ 100,00 no evento 
Informações: www.summitbelem.com.br 
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