TRÊS CARACTERISTICAS DO LÍDER: MOTIVAÇÃO,
COMPORTAMENTO, RESPONSABILIDADE
Pe. Antonio Ramos do Prado, sdb

Deﬁnição de Característica
O que difere uma pessoa de outra; que é particular, próprio e característico de algo ou de alguém; qualidade capaz de identiﬁcar, deﬁnir ou classiﬁcar
alguém ou alguma coisa; particularidade. Matemática. A parte inteira de um
logaritmo decimal.
Conjunto dos equipamentos que compõem um produto.
Característica do Cristão
O cristão deve trazer dentro de si as característica de Jesus. Exemplo: sincero,
cuidadoso, humilde, simples, puro de coração, caridoso, ético, missionário, perdoar, justo etc. O cristão desenvolve essas características no cotidiano da vida,
mas sobre tudo no ministério na sua comunidade eclesial ou seja no seu grupo
de pertença.
1- Motivação
1. Motivação é uma construção que se refere ao direcionamento momentâneo do pensamento, da atenção, da ação a um objetivo visto pelo indivíduo como positivo. Esse direcionamento ativa o comportamento e engloba
conceitos tão diversos como anseio, desejo, vontade, esforço, sonho, esperança entre outros.
2. Já para Stephen Robbins . a motivação é resultante da interação do indivíduo com a situação e seu nível varia tanto de indivíduo para indivíduo, quanto
em um mesmo indivíduo, em diferentes situações. Sua deﬁnição foi dada como
o processo que determina a intensidade, a direção e a persistência dos esforços
de uma pessoa para alcançar sua meta. Os indivíduos motivados permanecem
na realização de suas tarefas até atingirem seus objetivos.
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3. Motivação pode ser analisada a partir de duas perspectivas diferentes:
como impulso e como atração. Ver o processo motivacional como impulso signiﬁca dizer que instintos e pulsões são as forças propulsoras da ação. Assim, necessidades internas geram no indivíduo uma tensão que exige ser resolvida. Exemplo
desse tipo de motivação é a fome: a necessidade de alimento gera a fome que
exige uma resolução através do comer. Apesar de importantes teorias da motivação, como a de Freud e a de Hull, basearem-se nessa perspectiva e de ela explicar
muitos fenômenos do comportamento, suas limitações são patentes: a fome em
si, para manter-se o exemplo, não determina se o indivíduo vai escolher comer
arroz com feijão ou lasanha; outras forças estão em jogo aí: o ambiente. E outras
formas de comportamento mais complexas, como o jejum ou ainda o desejo de
aprender, entre tantos outros, não se deixam explicar simplesmente pela resolução
de tensões internas. No caso do aprendizado, por exemplo, o objetivo se encontra
num estado futuro, em que o indivíduo possui determinado saber. Esse estado ﬁnal como que atrai o indivíduo - a motivação como atração, como força que puxa,
atrai. Não se pode negar que ambas as perspectivas se complementam e ajudam
a explicar a complexidade do comportamento humano; no entanto, devido às
suas limitações para esclarecer comportamentos mais complexos, grande parte
da pesquisa cientíﬁca atual se desenvolve no âmbito da motivação como atração.
4. Uma compreensão da motivação como força atrativa não pode deixar de
levar em conta as preferências individuais, uma vez que diferentes pessoas veem
diferentes objetivos como mais ou menos desejáveis. Um mesmo objetivo pode
ser buscado por diferentes pessoas por diferentes razões: uma deseja mostrar seu
desempenho, outra anseia ter inﬂuência sobre outras pessoas (poder) etc. A essas
preferências relativamente estáveis no tempo dá-se o nome de motivos.
( https://pt.wikipedia.org/wiki/Responsabilidade)
Do Ponto de vista cristão
A motivação nasce da manifestação do Espirito Santo, onde no Batismo nos
tornamos ﬁlhos e ﬁlhas de Deus. Pelo batismo somos impulsionados a seguir
Jesus Cristo “Caminho Verdade e Vida” (Jo 14,6). Ao longo do processo, na vida
cristã, a pessoa vai assumindo a pessoa de Cristo. A medida que a experiência vai
se desenvolvendo no processo de amadurecimento da Fé a pessoa vai se tornando discípula de Cristo. Permanecendo em Cristo, se torna missionária de Cristo.
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A motivação de um líder cristão dentro de uma comunidade não deve passar
pelo cargo que exerce numa comunidade e sim pelo ministério que lhe é conﬁado para servir o grupo jovem da paróquia, movimento, novas comunidades ou
congregação. Uma comunidade eclesial precisa de cristão que entenda o ministério como um caminho de santidade. Nesse processo a Igreja de Cristo vai se desenvolvendo e o Evangelho vai sendo anunciado por todos os cantos do mundo.
Um líder ou coordenador de grupo precisa entender que é Deus que chama
e envia. Para isso se faz necessário sentir-se chamado e capacitar-se para melhor
servir na comunidade eclesial. Sempre quando Deus nos convida para a missão
também pede para que o jovem chamado se entregue totalmente a missão.
2 - Comportamento
- Deﬁnição de comportamento
Comportamento humano é o estudo do comportamento do ser humano,
e tem como objetivo ajudar a entender as ações realizadas pelas pessoas em
determinadas situações, bem como os motivos que condicionam tais ações, e
todas as possíveis alterações que o meio e as relações sociais, ao longo da vida,
proporcionam a cada. (Wikipédia)
Na perspectiva cristã
O cristão se compromete com Cristo a segui-lo e assumir com Ele a cruz. Esse
compromisso exige um comportamento igual ou parecido com Cristo. No mundo
da psicologia pode dizer que o comportamento induz ao caráter. O comportamento no mundo atual tem se manifestado de várias formas e uma das formas
que mais assusta a humanidade é a violência. Dessa forma, o comportamento
cristão pode transformar o ambiente social e construir uma sociedade de paz.
Na comunidade eclesial o grupo jovem necessita de um líder ou coordenador
que possa contribuir com formação integral dos participantes do grupo e ao
mesmo tempo ter um comportamento que agrega valores em especial a Fé. O
líder do grupo, através do seu comportamento proativo, poderá salvar a vida de
muitos colegas e apontar o caminho de Cristo como único e verdadeiro.
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3 - Responsabilidade
Responsabilidade é o dever de arcar com as consequências do próprio comportamento ou do comportamento de outras pessoas . É uma obrigação jurídica concluída a partir do desrespeito de algum direito, no decurso de uma ação
contrária ao ordenamento jurídico. Também pode ser a competência para se
comportar de maneira sensata ou responsável. Responsabilidade não é somente
obrigação, mas também a qualidade de responder por seus atos individual e socialmente (Wikipédia).
Na perspectiva cristã
O cristão que assume seguir Cristo no grupo jovem também se responsabiliza
com a vida do grupo e ao mesmo tempo se compromete em ajudar os jovens a se
engajar na sua comunidade eclesial. A responsabilidade cristã nos faz diferente,
pois sempre exigirá muitas vezes renuncia de si mesmo. A responsabilidade assim
como Cristo pode nos levar até a cruz.
A responsabilidade do líder ou coordenador do grupo jovem o faz diferente
dos demais porque ele precisa ser testemunha e tomar iniciativas quando perceber que o grupo está estático. O coordenador é convocado a fazer, com responsabilidade, a ponte entre o grupo e pároco na comunidade eclesial.
O líder ou coordenador que se reveste de responsabilidade poderá contribuir
para a Evangelização da Juventude e levar os jovens para amadurecer sua fé e
construir seu projeto de vida com eﬁcácia.
PERGUNTAS:
• Qual a diferença entre motivação e comportamento?
• Qual a contribuição que um líder responsável pode dar ao grupo
de jovem?
• A partir dos 3 pontos (motivação, comportamento e responsabilidade)
como o líder ou coordenador pode ajudar na Evangelização da Juventude?
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