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APRESENTAÇÃO

A JUVENTUDE MERECE ATENÇÃO ESPECIAL
A Igreja Católica no Brasil diz que é preciso: “Evangelizar, a partir
de Jesus Cristo, na força do Espírito Santo, como Igreja discípula,
missionária, profética e misericordiosa, alimentada pela Palavra de
Deus e pela Eucaristia, à luz da evangélica opção preferencial pelos
pobres, para que todos tenham vida, rumo ao Reino definitivo.”
(Objetivo Geral das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no
Brasil 2015-2019 – DGAE - Doc. da CNBB 102)
Nestas mesmas Diretrizes, os bispos do Brasil, no número 76, fazem
uma declaração importante, decisiva: “A juventude merece atenção
especial. Uma Igreja sem jovens é uma Igreja sem presente e sem futuro.”
No número 92 das Diretrizes, assim fala o episcopado brasileiro:
“A formação dos leigos e leigas precisa ser uma das prioridades da
Igreja Particular; é um direito e um dever para todos.”
Assim se expressam os nossos pastores no número 91 das DGAE:
“A formação dos discípulos missionários precisa articular fé e vida e
integrar cinco aspectos fundamentais: o encontro com Jesus Cristo,
a conversão; o discipulado; a comunhão; a missão.”
Fica claro que nossa missão é evangelizar, que temos que ser
discípulos de Jesus, missionários, proféticos e misericordiosos. É urgente
investir na formação e que esta deve levar à conversão pessoal e pastoral,
gerar comunhão, em vista da missão.
Inspirados nessas palavras sábias dos bispos do Brasil, nas DGAE,
para toda Igreja no Brasil, a Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude
da CNBB – CEPJ, junto com a Coordenação da Pastoral Juvenil Nacional CPJN, organizaram o Curso de Capacitação para Líderes Jovens.
7
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Esse curso vem ampliar nossas possibilidades de formação, dando
continuidade aos cursos que a Comissão Episcopal para a Juventude vem
oferecendo: Curso para Acompanhantes de Adolescentes e Jovens,
que é EAD, pela TV Século 21, Curso de Capacitação de Assessores e
Pós graduação e Acompanhamento de Adolescentes e Jovens, no
Centro Universitário Salesiano de São Paulo (UniSal).
Quero aproveitar para agradecer a Dom Eduardo Pinheiro e a Dom
Bernardino Marchió, respectivamente, presidente e membro da primeira
Comissão Episcopal da Juventude, por sua doação pela juventude do Brasil.
Apresento também ao Dom Nelson Francelino e Dom Antônio
Vilar que, juntos comigo, formamos a nova Comissão Episcopal Pastoral
para a Juventude. Agradeço a Pe. Toninho, assessor de nossa Comissão,
por ajudar a organizar e coordenar este curso. Nós, como Comissão,
queremos reafirmar nosso apoio, amor e empenho, pois acreditamos que
“a juventude merece atenção especial”.

Dom Vilsom Basso, SCJ
Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB
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INTRODUÇÃO
Esse material é uma compilação dos conteúdos desenvolvidos
pelos jovens (membros da coordenação da Pastoral Juvenil) e assessores
(peritos na área de juventude) para a capacitação de lideranças juvenis.
Tem com objetivo ajudar os jovens a aprofundarem o seu ministério
dentro da Igreja.
Cada tema acentua um aspecto da formação do jovem para melhor
servir o seu grupo juvenil.
Essas orientações deverão ajudar o cursista ter clareza dos processos
para uma qualificação adequada:
Orientações:
1. MATRÍCULA
- Entrar no site www.ead.jovensconectados.org.br, fazer o seu
cadastro e selecionar o curso desejado.
2. DURAÇÃO DO CURSO
- O curso tem duração de XX horas/aula na modalidade EAD ;
- Ao longo do ano as OFICINAS presenciais deverão acontecer de
acordo com o convite do Setor Diocesano da Juventude e/ou expressões
juvenis;
- Todos os anos, a parte que se refere ao curso a Distância,
acontecerá nos 3 primeiros meses do ano (fevereiro, março e abril).
3. CERTIFICAÇÃO
- A certificação dos cursos é realizada pelo Centro Universitário
Salesiano de São Paulo (UniSal). A inscrição e participação é totalmente
gratuita, apenas a emissão dos certificados será cobrada – o valor é
9
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de R$30,00 e o aluno receberá o certificado após o seminário que será
realizado na sua diocese ou regional da CNBB através do coordenador do
Setor Juventude.
4. SEMINÁRIO
- Não haverá custo – apenas quando for ministrar a OFICINA
presencial se faz necessário pagar a passagem do membro da Coordenação
da Pastoral Juvenil da CNBB.
- A organização do encontro e material para receber a OFICINA será
por conta do Setor Juventude Diocesano ou Expressão Juvenil de cada
diocese ou regional da CNBB.
5. ORIENTAÇÕES GERAIS
- Qualquer pessoa entre 14 a 29 anos poderão fazer o curso;
- Cada Setor Juventude Diocesano ou Expressão Juvenil poderão
realizar RODAS DE CONVERSAS ou FÓRUNS DE APROFUNDAMENTOS
em seus espaços;
- A lista de nome dos cursistas serão enviados para os responsáveis
diocesano pela juventude ou coordenador do Setor Diocesano de
Juventude;
- Mais informações no e-mail juventude@cnbb.org.br
Ou site www.jovensconectados.org.br
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1. A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO ECLESIAL
DO COORDENADOR

Pe. Antonio Ramos do Prado, sdb

A

Igreja fundada por Jesus constrói a sua base a partir dos 12 apóstolos. Jesus convida (Lc 6, 12-16), homens do povo para Segui-lo. Esses
homens comuns começam a seguir Jesus e no seguinte são preparados
para fazer com que a Igreja pudessem crescer. Toda pregação de Jesus é
uma catequese e formação para os Apóstolos.
Os Apóstolos ao longo da caminhada com Jesus foram percebendo
que a eclesialidade, a comunhão, a misericórdia, a partilha de vida e de
bens eram fundamentos que Jesus fazia questão de ressaltar. A cada
pregação de Jesus os apóstolos ampliava a compreensão da grande
tarefa que o Mestre lhe confiava. Com a morte e ressurreição e a vinda
do Espirito Santo a formação dos Apóstolos se completa e logo partem
em missão.
11
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Cada batizado trás dentro de si a marca eclesial. Dessa forma é
muito difícil para um cristão sobreviver sem estar na comunidade eclesial.
Ser cristão é se comprometer em ser discípulo e missionário de Jesus
Cristo. Porém é importante saber que não dá para ser missionário sem ser
discípulo de Jesus. Todo missionário anuncia e testemunha Cristo. Ele é o
Mestre fundador da Igreja. Essa Igreja que é formada em comunidades.
Jesus diz “Porque aonde estiverem dois ou três reunidos em meu nome,
aí estou no meio deles”(Mateus 18,20).
A comunidade eclesial composta por vários batizados faz com que
a Igreja de Jesus Cristo cresça e o Evangelho se trona conhecido por
todos os lugares. Sendo assim, o grupo jovem é concebido no seu da
comunidade eclesial e nela se alimenta.
O grupo jovem geralmente nasce numa comunidade composta por
aqueles jovens que já receberam o sacramento da crisma. Esse sacramento
imprime no jovem o profetismo. O jovem recebe os sete dons do Espirito
Santo. Confirma o seu batismo. Adere o projeto de Jesus Cristo e se torna
discípulo e missionário do Mestre. Nesse processo de engajamento no
grupo jovem daquela comunidade, o jovem vai exercendo o seu ministério
através dos vários trabalhos que existem na comunidade paroquial.
O jovem no grupo eclesial vai desenvolvendo o seu projeto de vida.
O seu projeto de vida é fundamental para o amadurecimento na fé. Isso só
é possível porque a comunidade eclesial testemunha Cristo no cotidiano
da vida e os jovens bebem desse espirito e vai se desenvolvendo.
Outro aspecto importante é a formação integral. As etapas da
formação integral são: eu comigo mesmo, eu com o outro, eu com Deus,
eu com a sociedade e eu e a ação.
Cada uma dessas etapas contribui com a formação do jovem no
grupo e ajuda o grupo e se firmar na comunidade eclesial. Importante o
jovem se perceber e se valorizar enquanto pessoa humana. Essas relações
constrói homens e mulheres em relação.
A comunidade eclesial tem por missão cultivar no seio da Igreja
os grupos de jovens, pois o amanhã da mesma comunidade depende
da perseverança dos jovens na Igreja e nas várias etapas de formação e
inserção eclesial. Outro aspecto relevante na comunidade é preocupar
12
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com a formação permanente do adulto. O adulto preparado para
acompanhar o jovem exerce esse ministério com o mesmo ardor com
qual Jesus conduziu os seus apóstolo.
Nesse processo eclesial os adultos devem perceber os jovens,
acolher, capacitá-lo e inserir nas várias atividades pastorais respeitando
a habilidade de cada um. Nesse processo comunhão e participação os
jovens se sente parte integrante da comunidade e vai fortalecendo a sua
fé e ao mesmo tempo contribuindo com o crescimento da Igreja.
O adulto aplica o Sistema Preventivo (razão, amor e religião), ou seja,
o adulto deve ajudar o jovem a desenvolver uma razão ética cultivando
os valores do Evangelho. Acolhe com amor cada jovem e o faz perceber
que a comunidade humana se espelha na comunidade Divina. Alimenta
13
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no coração do jovem a importância da religião para a santificação da alma
e a busca continua da salvação.
Ao participar de uma comunidade que cultiva esses princípios
o jovem se dedica totalmente, pois sabe que ali ele encontrará paz e
amizade para crescer como Jesus em Santidade, Sabedoria e Graça diante
de Deus e dos homens.
Da parte do coordenador do grupo cabe manter laços de relações
profunda com os adultos líderes dos vários ministérios da comunidade.
Ser ponte entre o padre e os jovens. Realizar projetos claros sobre a vida
do grupo e apresentar ao pároco e a comunidade.
O coordenador do grupo deve ser um jovem consciente, cristão
e que já conheça a comunidade, ou seja, o coordenador precisa estar
engajado eclesialmente. Quando isso acontece o grupo jovem se sente
participe da vida eclesial da Igreja e a mesma o acolhe sempre.
PERGUNTAS:
1. Qual é o papel de cada batizado no seio da comunidade?
2. Qual o papel fundamental do coordenador de grupo na comunidade
local ou paroquial?
3. Quais são os 5 passos da formação integral e qual é a sua importância?

14
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2. A DIFERENÇA DE COORDENADOR E ASSESSOR

Aline Ogliari e Vinícius Borges

V

“
amos decidir isso. O assessor faz depois”, “eu sou o assessor, sei do
que estou falando, e estou dizendo para ser assim porque é assim que vai
dar certo”, “ainda bem que nosso assessor entende a gente, e que está
junto depois”, “na verdade, a gente precisava de alguém que pudesse ir
nos orientando em nossas reflexões e decisões”... Frases como essas são
tão comuns nos nossos espaços de grupo, de coordenações e de assessoria, e refletem elementos que precisamos dialogar: qual é nosso papel
de fato quando falamos da evangelização da juventude.
Se falarmos enquanto jovem, nosso papel é de protagonismo, de
estar à frente das decisões, das ações. Se falarmos como assessor/a e/
ou acompanhante, nosso papel é justamente esse: assessorar e/ou
acompanhar – os e as jovens dos grupos e coordenações, os processos
15
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(pessoais e pastorais) que vão acontecendo, as demandas que vão sendo
geradas. Junto a isso, para ambos, é fundamental que se desenvolva a
sensibilidade aos sinais que são dados nos espaços.
Evangelizar jovens é, sobretudo, um desafio. Além de tudo aquilo
que se apresenta como desafiador pelo simples fato de se anunciar uma
mensagem provocadora, como é a de Jesus, temos as especificidades do
universo juvenil. O discurso para construir um diálogo com os e as jovens
passa por uma linguagem própria, imbuída de elementos que respeitem
as múltiplas realidades onde o jovem está inserido.
Por isso mesmo é tão importante pensar uma Evangelização que
passe pelo Protagonismo Juvenil. Ora, protagonizar é liderar, se tornar
“personagem principal” de processos. Isso, obviamente, não quer dizer
que o protagonista é aquele que faz tudo sozinho. Aliás, protagonismo
jamais será ditadura. Assim também deve ser na Evangelização das
Juventudes. É o/a jovem que evangeliza jovem, respeitando o outro e a
outra, e construindo com ele e ela.
É comum, portanto, a figura do coordenador e/ou da coordenadora,
referendado pelo grupo que representa, e com certo processo pastoral já
amadurecido. É, talvez, a primeira função propriamente definida que um
jovem e uma jovem assumem na missão evangelizadora. É a tarefa de liderar
um grupo, conduzir uma atividade ou coordenar ações. Um coordenador
ou uma coordenadora pode exercer algumas tarefas sozinho/a ou num
grupo de coordenadores/as que trabalham integrados e integradas.
Porém, mesmo aqueles que coordenam sozinhos, devem estar abertos
a ouvir, partilhar e construir junto com seu grupo e/ou comunidade.
Todo esse processo deve estar fincado à luz da Palavra, que orienta,
estimula, ajuda a discernir. A coordenadora e o coordenador não podem,
deste modo, estar distantes daquilo que Deus diz, tampouco da busca
constante por formação e crescimento pastoral e espiritual.
Se estamos falando de Protagonismo Juvenil, estamos dizendo
que quem assume as ações é, necessariamente, o e a jovem. Porém,
existe espaço para os adultos que queiram estar e contribuir com a
Evangelização? Obviamente que sim. Tão importante quanto a presença
deles e delas, é a necessidade de existir quem possa acompanhar.
16
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É aí que surge a figura do/a assessor/a, e do/a acompanhante (que
são serviços diferentes, mas que serão mais bem abordadas na próxima
etapa). Os/as assessores/as, tanto quanto os/as coordenadores/as,
devem saber o papel do e da jovem na Evangelização. Isso significa
que se respeita o Protagonismo Juvenil. Ele/ela acompanha, mas sabe
que é essencial para o crescimento dos e das jovens a participação
efetiva nas ações.
O Documento Civilização do Amor – Projeto e Missão, do CELAM,
apresenta algumas habilidades a serem cultivadas no serviço do
acompanhamento: a capacidade da escuta, de entrar no mundo da outra
pessoa, de conter e aceitar o conteúdo emocional, de acreditar em suas
próprias convicções, de ser paciente e saber esperar, e de planejar com os
jovens e as jovens em todas as instâncias, desde o grupo até o nível mais
amplo (CAPyM, n. 657).
A partir da experiência acumulada na caminhada junto, o/a
assessor/a e acompanhante, conseguem ter um olhar de maior alcance
sobre as consequências que serão desencadeadas a partir das decisões
tomadas pelo grupo. Nesse sentido, ele/ela reflete, orienta, e assume a
decisão junto com o grupo porque respeita o protagonismo dos e das
jovens – mesmo que sabe que a decisão poderá trazer problemas depois.
Geralmente se usa a passagem bíblica dos discípulos de Emaús
para rezar o serviço da assessoria e do acompanhamento. Aqui, porém, a
provocação será um olhar para a pessoa de Isabel, como acompanhante
de Maria. Isabel já era casada há tempo, com longos anos vividos, e onde
a “espera social” pela sua maternidade já era aceita. Mas, assim como
Maria, Isabel também estava descobrindo como era ser mãe, e não se
furtou de descobrir cada detalhe, e nem de ajudar Maria a descobrir
também, inclusive no reconhecimento do Salvador que Maria carregava
no ventre. Acolheu e cuidou de Maria, nos dilemas que poderiam estar
passando pela cabeça da jovem mulher (cf. Lc 1, 39-56).
O assessor ou a assessora é figura espiritual de quem acompanha,
aconselha e ajuda a iluminar caminhos. Aponta os equívocos, elucida
virtudes e elenca desafios. Ele/ela é ombro amigo, ouvido misericordioso,
presença efetiva.
17
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O coordenador ou a coordenadora devem saber conviver com
a assessoria adulta de forma harmoniosa. Precisam saber ouvir
também, mas tendo a consciência de que o protagonismo é seu. O/a
assessor/a deve acreditar no/na jovem, mesmo quando vislumbra
que as decisões possam ser equivocadas. Mas ele, apesar de ter a
responsabilidade de avisar, não pode passar por cima. Mais que isso:
vai assumir junto as consequências.
Outro cuidado que precisa ter, é que “assessoria” não é um processo
automático para quem sai de coordenações. Assessoria não é uma
“promoção” para coordenador/a “aposentado/a”. Precisa-se entender
que assessoria é vocação, e que nem todo mundo é chamado a essa
vocação porque não tem características pessoais para tal. Isso precisa ser
um dado leve e tranquilo na construção do projeto pessoal de vida.
O coordenador e a coordenadora devem ser democráticos. Não
podem centralizar decisões, tampouco “deixar as coisas rolarem”. Por
outro lado, a assessoria não pode ser ausente. O acompanhamento exige,
por vezes, silêncio, mas exige sempre o cuidado e a presença que fortalece.
Todos e quaisquer serviços que se colocam nesse processo de
construção da Civilização do Amor precisam ser testemunhais. Como
João Batista anunciava que alguém maior que ele estava por vir, e
que “é preciso que ele cresça e eu diminua” (Jo 3, 30), assim também
é a figura do/a assessor/a, que dá lugar para que o/a jovem cresça
em seu protagonismo.
Como líderes, os coordenadores e as coordenadoras, no
amadurecimento de seu processo, também precisam ir testemunhando o
seguimento ao Jovem – formando e formador – de Nazaré. Buscar n’Ele
as características de sua liderança: amável, paciente, justo, de boa escuta,
de oração, de convicções, de observância, de vivência do “poder-serviço”,
de criatividade, humildade, compromisso, fidelidade...
Para testemunhar, é preciso conhecer Jesus, se encantar e se reencantar com Ele e com o seu Projeto. O Evangelho de Marcos é uma
boa leitura para conhecermos cada vez mais o Mestre. Talvez, como
uma proposta de exercício pessoal, fica a provocação para essa leitura
atenta, e onde se possa ir identificando as características da ação e da
liderança de Jesus.
18
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PERGUNTAS:
Vamos fazer o exercício de observar uma das experiências de grupos que
conhecemos?
A partir do que conversamos nessa breve reflexão:
1. Quais são as características do/a líder do grupo?
2. Quais as características da pessoa que acompanha o grupo? Há
acompanhamento?
3. Olhando para nossa caminhada pessoal, como identificamos nosso
protagonismo no processo de evangelização da juventude? Qual foi/é
nossa relação com nosso/a assessor/a?

FONTE:

CONSELHO EPISCOPAL LATINO-AMERICANO. Civilização do Amor – Projeto e
Missão. Brasília, Edições CNBB. 2013.
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3. A FORMAÇÃO BÍBLICA DO
MINISTÉRIO DA COORDENAÇÃO

Anderlon Mendes

T

“
oda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de
Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra.” 2 Ti 3, 16-17
O tempo em que vivemos está cada vez mais exigente quanto a
necessidade de conhecimento, isso em todas as áreas da vida. E na igreja
não é diferente. Mediante essa necessidade, vimos que o conhecimento
bíblico e teológico é cada vez mais importante na vida do coordenador.
Qualquer pessoa que ocupa uma posição de liderança, e lida diariamente
com questões bíblicas, influenciando, aconselhando e orientando as pessoas,
ela precisa de formação teológica para ser uma boa coordenadora.
Quero pontuar nessa formação o grave despreparo de alguns
coordenadores que trabalham na formação de diversos jovens Brasil a
20
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fora, formando e criando conceitos fora da verdadeira maturidade cristã
no que se refere a Palavra de Deus. Ao mesmo tempo é um assunto muito
delicado e que exige de nós maturidade na fé e pés no chão. Hoje graças
a Deus há uma diversidade de espiritualidades, carismas e jeito de ser
igreja no Brasil, sem dúvida é uma graça e também um grande desafio.
Porque desafio? O desafio e o perigo de qualquer instituição quando se
tem vários grupos dentro de si, é de perder o respeito e a obediência a
essência. Esses grupos quando não acompanhados podem interpretar de
sua forma as regras e leis que regem aquela instituição, podendo ser de
forma; exagerada, ditatorial, alienada e etc.
A formação bíblica na vida do coordenador é imprescindível. O
ministério da coordenação é um chamado de Deus, uma verdadeira
vocação. Com isso, todo coordenador traz consigo uma responsabilidade
imensa de formar as pessoas. Os conceitos e ensinamentos passados,
são informações que os membros na maioria das vezes levaram consigo
para sempre em seus caminhos. E quando se trata de Palavra de Deus a
responsabilidade é ainda maior.
A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria para nós cristãos, é
o grande manual para um bom coordenador. É indispensável sua leitura
e aprofundamento, é Deus que fala para nós. O coordenador dever ser
um apaixonado pela Palavra e levar as outras pessoas a isso, é a mais
importante fonte no processo da evangelização. Se, na coordenação,
o que se pretende é ajudar os membros a realizar seu encontro com
Deus, fica clara a importância da Palavra de Deus por meio da qual se
realiza esse encontro. Os membros do grupo que você coordena deve
ser incentivado a vivenciá-la, e o coordenador é este grande incentivador.
A Bíblia deveria ser para todo coordenador a fonte de inspiração para
determinar os caminhos a seguir pelo grupo.
O coordenador deve ser essa pessoa disponível ao estudo da Bíblia,
buscando aprimorar seus conhecimentos, hoje há diversos cursos que ajudará
nesse crescimento, como; Teologia, Teologia sistemática, teologia bíblica e etc.
Não faltam recursos para esse aprendizado, até na internet
conseguimos encontrar cursos bíblicos online, facilitando o estudo
daqueles que não podem pagar uma faculdade, e até cursos bíblicos e
teológicos nas arquidioceses e dioceses visando o público leigo.
21
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Encontramos em diversos autores de livros de formação bíblica, algumas
regras de ouro que ajudará o coordenador a se familiarizar com a Palavra;
Ler a Bíblia todos os dias; Ler todos os dias. Sem exceção. Assim
como você se alimenta todos os dias, alimente diariamente o seu espírito
com a Palavra de Deus.
Uma hora marcada: Descubra o melhor horário para fazer seu
estudo da Palavra, uns preferem de dia, pelo silêncio e outros a noite. O
importante é descobrir o horário mais adequado pra você.
Marcar a duração da leitura: Comece aos poucos, 15 minutos
diários, e progressivamente irá aumentando esse tempo, muito melhor
que iniciar com tudo e depois se cansar.
Outro grande exercício de familiarização da Palavra de Deus, é a
Leitura Orante da Bíblia. O concílio Vaticano II recomenda, com grande
insistência essa prática pelos católicos, quer seja pela leitura, quer por
cursos apropriados (Dei verbum). O Documento de Aparecida(247;249)
e as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 20082010 n°63 destacam a Leitura Orante com seus quatro passos: Leitura,
Meditação, Oração e Contemplação, como um meio privilegiado de
encontro pessoal com Jesus Cristo. Os documentos ainda incentivam
a prática dos Grupos Bíblicos de Reflexão, dos Círculos Bíblicos e das
reuniões de grupos. A Pontifícia Comissão Bíblica ensina que a Leitura
Orante corresponde a uma prática antiga da Igreja (A Interpretação da
Bíblia na Igreja). E por fim, ensina o Sínodo da Palavra, realizado em Roma,
nos dias 05 a 26 de outubro 2008, que “o método mais prático de acesso
à Bíblia é a Leitura Orante”.
Entendemos com todos esses caminhos apontados que, a formação
bíblica para o coordenador deve ser uma prioridade, coordenadores bem
formados biblicamente e certeza de membros maduros na fé cristã.

PERGUNTA:
• Qual a importância da formação bíblica para um coordenador?
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4. COORDENADOR DE UMA COMUNIDADE
CONSAGRADA OU DE ALIANÇA

Anderlon Mendes

E

“ u sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor a quem pertencem a as ovelhas não são suas,
quando vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e sai correndo. Então o lobo
ataca e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque trabalha só por
dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor; conheço
minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu
conheço o Pai. Eu dou a vida pelas ovelhas. Tenho também outras ovelhas
que não são deste curral. Também a elas eu devo conduzir; elas ouvirão a
minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor". Jo 10, 11-16
Essas palavras ditas por Jesus: “Eu sou o bom pastor, conheço as
minhas ovelhas e elas me conhecem”. Revela a essência de um verdadeiro
coordenador, principalmente na realidade das comunidades consagradas
23

Livro Capacitação - Liderança.indd 23

20/01/2018 19:10

ou de aliança. Precisamos conhecer uns aos outros para podermos ajudar
e sermos ajudados. Há uma crise nas instituições, nos grupos, clubes
e etc. Porque ninguém ama o que não conhece. É comum ouvirmos
testemunhos de grupos de jovens, na vida comunitária, no trabalho, de
pessoas que não se davam bem, mas após se conhecerem a fundo a vida
da pessoa, além de se tornarem amigos, se transformam em guardiões.
Começamos a ver a pessoa de outra forma e começamos a ajudar.
Conserta-te a ti mesmo e consertarás o mundo.
O coordenador de uma comunidade precisa trabalhar a
personalidade de cada membro. Cada um precisa resolver o seu
problema. Assim não haverá problemas no ambiente. A coordenação
nas comunidades é um desafio imenso, são pessoas de várias realidades,
culturas diferentes, histórias de vidas completamente distintas das
outras, que trazem consigo seus traumas e feridas de suas histórias,
e morando as vezes no mesmo espaço, e coordenar essas pessoas
não é fácil. Por isso, o coordenador deve conhecer a fundo a vida
dos que estão a sua volta. Para que a liderança aconteça bem, ele
precisa trabalhar a comunhão e a caridade. Não se pode coordenar
sem harmonia. É obvio que sempre haverá tensões, e é importante que
aconteça para se conhecerem, mas o bom coordenador é aquele que
consegue manter a harmonia.
São Paulo em II Cor 28, fala que, com as preocupações exteriores do
dia a dia, a preocupação maior dele era com os membros, aqueles que o
Senhor os confiou.

PROCESSO DE ESCOLHA DE UM COORDENADOR
O ideal desse processo de escolha é seguir o modelo que a
Comissão Episcopal para a Juventude tem proposto em seus documentos
(documento 85) e em diversos fóruns formativos pelo Brasil. Isso vai gerar
uma maior interação dentro dos projetos nacionais para a juventude
unidade das comunidades nesse processo. E que seja assim avaliado pela
comunidade sua maturidade para essa missão.
24

Livro Capacitação - Liderança.indd 24

20/01/2018 19:10

PERFIL DE UM COORDENADOR DE UMA COMUNIDADE
O jovem coordenador tenha entre 15 a 30 anos, que atue
diretamente com os jovens da comunidade e que exerça liderança. Ele
deve estar sempre a serviço, gerando confiança, renovando os que estão
enfraquecidos, dando novas oportunidades, influenciando positivamente
na vida dos membros. Cada dia conquistando a simpatia de todos. É
muito difícil lidar com um coordenador carrasco, autoritário, egoísta,
só ele sabe, e que não dá oportunidades aos demais membros. O Bom
pastor (coordenador) é aquele que se alegra com o bem estar daqueles
que estão em seu pastoreio. A alegria dos seus é a sua alegria; a dor
dos seus é a sua dor; realmente, a natureza de pai e mãe. Tem paciência
quando vai falar com seus e está sempre disposto a ajudar aos que caem
a se levantarem.

ELEMENTOS ESSENCIAIS E EXIGÊNCIAS
O coordenador de uma comunidade é aquele que ouve a todos, mas
não se deixa influenciar quando está firme. Porém deve ser capaz de ouvir
críticas, permanecer firme e até mesmo transforma-las em benefícios.
O coordenador deve ser sempre firme e mesmo diante da crítica
maliciosa manter o equilíbrio. É aquele que é criativo, gosta da cooperação
de todos, e que ganha a confiança de todos. Ele usa a autoridade sem
autoritarismo. O coordenador deve ser uma pessoa pacificadora, como
sabemos é mais fácil manter a paz do que restabelecê-la.
Coordenador não é aquele que faz tudo e, sim, leva os outros a
fazerem tudo. O verdadeiro coordenador é aquele que reconhece a
habilidade dos membros e ajuda a administra-las com mais capacidade.
Aristóteles já nos dizia que o verdadeiro discípulo é aquele que supero
o mestre. Delegar é uma arte. Para que tudo seja cumprido com
responsabilidade, resultados satisfatórios e eficientes, é necessário
delegar com autoridade, sem autoritarismo. O coordenador que não
divide as funções, logo desfalecerá.
Uma das coisas mais importantes na liderança é a humildade do
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líder, uma pessoa que quer ser líder e for ambiciosa e orgulhosa, não
terá muito sucesso na coordenação. Ninguém consegue tudo sozinho,
sempre somos influenciados pelos outros; um depende do outro.
Não é fácil manter este perfil e identidade de um coordenador de
uma comunidade, os desafios virão e serão pedras no caminho. A vida
na coordenação é exigente, tem um preço, mas que vale a pena pagar.
Principalmente quando se vê os resultados; o crescimento dos membros,
aqueles que chegaram totalmente dependentes, mas no caminho se
desenvolveram e conseguem caminhar com segurança, os talentos
descobertos, a descoberta da beleza de se trabalhar em grupo (comunidade),
são inúmeras situações de crescimento que se bem coordenada o
grupo passará e, que por elas vale a pena melhorar nossa liderança.

PERGUNTA
• Quais são os elementos essenciais para o coordenador?
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5. A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO INTEGRAL NA
VIDA DO GRUPO

Iago Rodrigues Ervanovite

O

Papa Francisco nos lembra na Evangelii Gaudium que “todos somos
chamados a crescer como evangelizadores. Devemos procurar simultaneamente uma melhor formação, um aprofundamento do nosso amor e um testemunho mais claro do Evangelho. Neste sentido, todos devemos deixar que
os outros nos evangelizem constantemente; isso não significa que devemos
renunciar à missão evangelizadora, mas encontrar o modo de comunicar Jesus que corresponda à situação em que vivemos. Seja como for, todos somos
chamados a dar aos outros o testemunho explícito do amor salvífico do Senhor, que, sem olhar às nossas imperfeições, nos oferece a sua proximidade,
a sua Palavra, a sua força, e dá sentido à nossa vida” (EG, 121).
Seguir o chamado de Cristo para segui-lo e nos tornar “pescadores
de homens” (Mt 4, 19) exige conversão; “pescar almas” é evangelizar,
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e evangelizar é aceitar o chamado que Jesus nos faz para “sair de nós
mesmos para procurar o bem de todos” (EG, 39).
Não há melhor forma de sair em missão, evangelizar e espalhar a
Palavra, senão dando testemunho de conversão e vivência do amor do
Cristo ressuscitado. Ou seja, se queremos evangelizar, devemos permitir que
sejamos evangelizados; pelo exemplo de amor, serviço, escuta, dedicação.
Afinal, “evangelizar é, em primeiro lugar, dar testemunho” (EN, 26).
Contudo, não há como falarmos em evangelização do irmão sem antes
falarmos na nossa própria evangelização, em nossa própria conversão.
Quando Jesus nos diz “Amarás o teu próximo como a ti mesmo” (Mc
12, 31), recebemos, neste mandamento, duas ordens, e não uma. Além do
mandamento que consiste em “amar ao Senhor teu Deus de todo o teu
coração” (Mc 12, 30), percebemos que “amar o próximo” pressupõe um
amor primaz, condicional: “amar a ti mesmo”.
Não é possível, pois, pensar em amar o próximo, o irmão, e sair a procura
de suas mazelas, sem antes nos preocuparmos com as nossas próprias.
Neste ponto, percebemos que a construção do Reino, pela
evangelização e pela transformação social, perpassa por diferentes
instâncias e momentos formativos; são momentos de capacitação que
incutem a percepção e o aprendizado sobre mim mesmo, sobre o outro,
e sobre o Deus que nos chama.
Estes momentos formativos ocorrem, na Igreja, de diversas
formas, mas se dão, principalmente para nós jovens, na vida
dos grupos e das comunidades, afinal, “a experiência grupal é a
proposta central da ação evangelizadora da Pastoral Juvenil da
América Latina” (CAPYM, 563).
Para nós, jovens da Igreja, o grupo é o lugar da experiência e da
vivência social e eclesial, em que nos reunimos por necessidades similares;
deixamos de ser indivíduos isolados, e passamos a fazer parte de uma
comunidade, de um grupo, em que podemos expressar nossa opinião,
sairmos de nosso silêncio, defendermos pontos de vista, e aprendermos
com as diferenças de cada pessoa (CAPYM, 563-565).
Nosso processo de evangelização nasce da vivência comunitária, em
que passamos a descobrir nós mesmos e “o outro”.
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O grupo de jovens acaba por nos possibilitar este agrupamento
de pessoas e ideias, e ajudar em nossa formação. Para isso, deve ser
organizado por processos formativos – de participação e de vivência de fé
– que considere os jovens em sua integralidade, ou seja, que nos (os) olhe
como seres em constante formação, mas sem nos (os) reduzir a pessoas
incompletas.
Assim, cada etapa da formação integral proposta aos grupos levará
em conta que, nós, jovens necessitamos estar sempre a completar nossa
formação, mas não deixará de lado o fato de que já somos seres viventes,
pensantes, natural e socialmente participativos.
As etapas da formação integral abrirão novos horizontes aos jovens
dos grupos; com elas, os jovens aprenderão “a escutar o chamado
de Cristo; a buscar uma vida interior de valores evangélicos; a sair do
individualismo para pensar e trabalhar com os outros; a participar de uma
comunidade eclesial concreta; a se sensibilizar como o bom samaritano
com o sofrimento alheio; a participar de uma pastoral orgânica com os
outros; a entender que a luta pela justiça é um elemento constitutuivo
da evangelização; a se comprometer de maneira decisiva com a missão”
(CNBB, Doc. 85, n°. 94).
“Trata-se de efetivar, pedagogicamente, um conceito que se encaixa
no contexto da sensibilidade da cultura jovem e aponta para uma nova
síntese que integra o racional com o simbólico, a afetividade, o corpo, a
fé e o universo. Cada um das cinco dimensões [da formação integral] é
vista como uma relação que o jovem tem com um aspecto da sua vida,
respondendo às perguntas de fundo que todo ser humano faz, consciente
ou inconscientemente” (CNBB, Doc. 85, n°. 97).
A formação integral em um grupo deve perpassar, necessariamente,
portanto, por cinco dimensões, quais sejam: (i) dimensão psico-afetiva,
pela qual a construção do autoconhecimento é a ferramenta base para
construção de relacionamentos e da autocrítica; (ii) a dimensão psicosocial, pela qual são acentuadas a importância da relação entre as
pessoas, do amor, do Serviço e da caridade; (iii) a dimensão mística, pela
qual se cultiva um aprofundamento dos dados básicos de nossa fé; (iv) a
dimensão sócio-político-ecológica, pela qual se desenvolve a consciência
de cidadania e de seu exercício, conectando a fé à vida social e política; e
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(v) a dimensão da capacitação, pela qual são adquiridas habilidades para
planejar, executar e acompanhar os processos das estruturas necessárias
para a evangelização das juventudes (CNBB, Doc. 85, n°. 98-108).
“A formação do discípulo acontece na vida de comunidade, onde
se experimenta o mandamento novo do amor recíproco, que suscita um
ambiente de alegria, de amizade, de carinho, de acolhida e de respeito”
(CNBB, Doc. 85, n°. 61).
Portanto, é essencial envolver o jovens (e nos deixar envolver-nos!)
nestes espaços da vida do grupo; são estes espaços que nos favorecem
o amadurecimento pessoal e espiritual, através de momentos de vivência
social e de nossa fé.
Só assim, capacitados, integrados com nossa sociedade, e
compreendendo Jesus Cristo como bússola de vida, podemos
verdadeiramente celebrar e espalhar a Palavra de Deus, ou seja, evangelizar!

PERGUNTA:
• Qual é o papel do assessor no acompanhamento do grupo jovem? Qual
sua importância?
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6. O Coordenador e a Preparação da Reunião

Jorge Xavier

A

reunião é o momento importante da vida do grupo. É no processo de
reunião que o grupo nasce, cresce e amadurece. É o lugar do encontro das
pessoas para partilha da vida, para comungar a mística cristã, para assumir
como sujeitos de aprendizagem no processo a ser vivido na dinâmica interna do grupo e atitudes e posturas frente à realidade, motivado pela mística
cristã. (Fonte: Adaptação do Roteiro de Como Iniciar um grupo de jovens,
volume 1 CAJU.- Site do Jornal Mundo Jovem)
A preparação da reunião de qualquer grupo de jovem deve estar
relacionado ao seu planejamento. É a partir da construção e vivência das
reuniões, que os objetivos, a intenção e o caminho proposto pelo grupo
vão se tornando prática pessoal dos jovens em sua ação evangelizadora e
do grupo na realidade em que está inserido.
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Digamos, por exemplo, que no planejamento do grupo jovem de
uma determinada comunidade, os jovens elencam como objetivo um
maior envolvimento do grupo nas atividades da Igreja ou uma maior
vivência solidária, as reuniões do grupo devem possibilitar formação,
articulação, momentos de reflexão e oração que conduzam os jovens
participantes a se envolverem e concretizarem o objetivo proposto.
Por conta disso, é o planejamento do grupo o primeiro passo no
processo de preparação do encontro do grupo de jovem, seja ele de
qualquer modelo (grupo de oração, grupo de base, etc.). A partir do
cronograma organizado pelo grupo com temas proposto para as vivências
que vai se desenrolar a preparação da reunião.
O segundo passo está na organização prévia do momento a
ser vivenciado. Abaixo, são sugeridos alguns pontos que podem ser
preenchidos e adaptados de acordo com a realidade do grupo para a
criação do roteiro da reunião.
• Escolha do Tema – É a partir da escolha do tema que o coordenador irá
preparar toda a reunião. O tema será escolhido do planejamento feito pelo grupo.
• Organização do espaço/Acolhida – É o momento que envolve os
momentos antes da reunião e a chegada dos participantes. O coordenador
deve conferir se tem todos os materiais necessários para a reunião. Este
momento envolve escolher, preparar e ambientar o espaço de acordo com
a proposta do encontro. O ambiente é o primeiro aspecto da acolhida.
Músicas, dar as boas-vindas e uma conversa informal no início ajudam a
criar um clima de acolhimento. Neste momento também pode se lembrar
do que o grupo refletiu no encontro anterior.
• Oração – Este é o momento para nossa conversa com Deus.
Momento de cultivar a espiritualidade do grupo. O coordenador pode
usar a criatividade e a espontaneidade no momento, bem como utilizar de
vários modelos de oração como o Ofício Divino da Juventude, recitação
de terço, Adoração ao Santíssimo, dentre outros. O coordenador deve ter
atenção para que o momento não se torne repetitivo ou um momento de
simples recitação mecânica de orações prontas, mas despertar o gosto
pela oração.
• Desenvolvimento do tema/Técnicas – O tema pode ser trabalhado
de muitas formas, a partir de várias técnicas, de acordo com a realidade
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do grupo e idade dos participantes. É importante ter atenção à duração
da reunião para que não se torne muito longo e cansativo. As técnicas
são estratégias utilizadas para ajudar o grupo na reflexão e discussão das
temáticas. Destacamos:
• Brincadeiras: utilizada geralmente como “quebra-gelo”
servindo para integração e entrosamento do grupo.
• Dinâmicas: diferente das brincadeiras, as dinâmicas ajudam
que o tema possa ser apresentado e discutido. Indica-se que após uma
dinâmica seja feito um breve momento de partilha para socialização dos
sentimentos e impressões.
• Vídeos, músicas e textos: são recursos usados relacionados
com o tema. É importante que o coordenador conheça os materiais antes
de apresenta-los ao grupo.
• Cine-fórum: São espaços para assistir a filmes e debater sobre
o tema trazido pelo mesmo. Deve se ter atenção ao conteúdo e a idade
sugerida para exibição.
• Júri-simulado: Consiste em dividir o grupo para argumentação
de dois pontos de vistas diferentes, um favorável e outro contra.
Normalmente são temas polêmicos. O coordenador deve trazer
informações que possam ajudar ambos os grupos a defender seu ponto
de vista e ajudar na mediação da discussão.
• Entrevistas: É convidar uma pessoa para que os jovens possam
realizar perguntas, questionando o entrevistado sobre um determinado
assunto. O coordenador deve ter atenção à pessoa convidada, se ela tem
conhecimento do assunto e se seu testemunho condiz com a realidade do grupo.
• Convivência: É uma atividade de lazer, convivência e
confraternização que favorece para que o grupo de maneira informal
possa se relacionar criando laços e celebrar algum acontecimento
importante na vida do grupo.
• Momentos místicos: Em algumas reuniões a espiritualidade
e a mística do grupo precisam ser vivenciadas de modo mais intenso,
isto não significa que em todas as reuniões não teremos nosso momento
orante, mas que queremos aprofundar mais este aspecto do nosso grupo.
Pode ser um momento de Deserto, Leitura Orante da Bíblia, etc.
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• Iluminação Bíblica – A palavra de Deus deve ser o ponto central
das reuniões do grupo jovem. É ela que ilumina e enraíza a mensagem
de Deus no chão da realidade juvenil. O coordenador deve ter cuidado
para não querer que a Palavra de Deus fale o que o coordenador quer
falar para o grupo, mas para que ela possa ser refletida na vida do grupo
e seja realmente a mensagem d’Ele. A Palavra de Deus deve nos ajudar a
assumir um compromisso frente à temática apresentada.
• Recados e orientações – O coordenador deve ter cuidado de
reservar um tempo para os recados, combinar com o grupo atividades
próximas. O grupo deve sempre ter atenção com o calendário da Igreja,
ao ano litúrgico, bem como encontros da Diocese, para não perder de
vista que o grupo é Igreja.
• Avaliação – É perceber com o grupo se o objetivo do encontro
foi alcançado. Este momento ajuda verificar que o coordenador esteve
sempre buscando o melhor para o grupo, e os jovens reflitam sobre sua
participação durante a reunião. Este momento ajudará na preparação do
próximo encontro.
Alguns grupos também têm como prática outros momentos como
um tempo para registrar a presença dos participantes e/ou um momento
para registro do encontro em caderno de ata. Outros vivenciam momentos
parecidos, porém utilizam terminologias diferentes.
É desaconselhável que o coordenador, por mais experiente, chegue a
alguma reunião sem preparar o roteiro. O improviso é às vezes necessário,
mas a sua constância demostra falta de zelo e cuidado, bem como falta
compromisso com o grupo.
O mais importante de todo este processo de construção é o
coordenador utilizar a criatividade e perceber a presença de Deus que
age e capacita aqueles a quem chama a trabalhar na sua obra.

PERGUNTAS:
• Como tenho preparado as reuniões do meu grupo?
• Tenho priorizado a Palavra de Deus nas reuniões grupais?
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7. O papel do assessor no acompanhamento
do coordenador

Moisés Nazário

P

ara começo de prosa, na Evangelização da juventude duas metodologias são importantes: o grupo e o acompanhamento. “Não há processo
de educação na fé sem acompanhamento, e não há acompanhamento
sem acompanhante” (Doc 85 CNBB, n. 203). No caso específico desse
texto, tratar-se-á da relação de acompanhamento entre o coordenador
do grupo (ou coordenação) e o assessor. Dentro do grupo, quem coordena carece de um olhar especial. E, quando se fala de assessor, está se
referindo à fundamental presença de adultos. Uma pessoa mais madura
na fé, que já fez certo caminho e que tenha vocação e preparo para tal
ministério. É alguém que vai junto.
Deve-se pensar pelo menos em uma equipe de assessores para que
acompanhe as coordenações de vários grupos, caso não seja possível um
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assessor para cada grupo. A presença de bons assessores é necessidade
para que as coordenações não se sintam largadas como barcos à
deriva em meio a tantas incertezas, e para que não se conformem com
portos seguros que acomodam e adoecem a vida cristã. Tal processo de
acompanhamento deve ser feito com a presença em certas reuniões do
grupo, nas reuniões das coordenações dos diversos grupos e, de maneira
especial no acompanhamento pessoal aos coordenadores
Alguns princípios são fundamentais. O primeiro deles é que cada
experiência de evangelização juvenil tem sua forma de acompanhar. Por
isso, ao acompanhar as coordenações o assessor se atentará, se não for
formado na metodologia destas, para o jeito de ser e fazer delas. Não
é possível não se atentar para a compreensão da espiritualidade das
coordenações as quais acompanha. Não necessariamente terá que viver
aquela espiritualidade, mas terá que entender sua lógica e respeitá-la.
Ter claro a ideia de processo. Nenhum coordenador nasce pronto.
Ele irá crescendo na medida do seu agir. Ele irá errar certamente. É preciso
animar os coordenadores a provocarem o grupo para que saia, ou seja,
se constitua concretamente numa “Igreja em saída”, jovens promotores
de uma “paróquia comunidades de comunidades”. “É possível que façam
bobagens. Não tenhamos medo! Os apóstolos as fizeram antes de nós.
Animemo-los para sair!”
O acompanhamento ao coordenador ou ao grupo de coordenadores
irá se dando na missão. O assessor saberá ser presença em todo o
processo, mas terá fundamental importância no momento de avaliação
de uma proposta pastoral realizada. Aí se tem a possibilidade de olhar
objetivamente para a ação realizada e repensar posturas. O objetivo do
processo é formar discípulos missionários! Assim, o papel do assessor
é ser “um discípulo missionário que acompanha outros discípulos
missionários” (EG 173).
É preciso ter claro o tipo de liderança que se quer formar. Ou seja, o que vai
sendo realizado tem por horizonte o jeito de Jesus acompanhar seus discípulos
(Ver Mc 8, 27-10,52). Jesus deixa as multidões e cuida de maneira especial
dos doze. O assessor facilitará o olhar dos coordenadores para o messianismo
que Jesus propõe, os confrontando com seus desejos e caminhos secretos
que a sociedade do consumo e da competição coloca em seus corações.
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O assessor acompanhará o Projeto Pessoal de Vida do coordenador
de maneira próxima. Ajudá-lo-á na forma como ele organiza sua vida e
integra as dimensões, como vivencia sua espiritualidade e como lida com a
pedagogia de formação dentro da trilha apontada pela expressão juvenil.
Para que isso aconteça, a relação pedagógica precisa contar com três
características fundamentais: a confiança, a escuta e a presença. Confiança
para que os coordenadores possam partilhar suas vidas, suas alegrias,
dúvidas e inseguranças. Ou seja, será preciso quebrar os muros criados
pela desconfiança. Com muita paciência e pedagogia, será preciso um
longo caminho. Somente a quem, depois de caminhar muitos quilômetros
ao lado da “carroça da vida” do acompanhado, ou seja, andado nos seus
passos e compassos, a abertura de coração pretendida irá surti frutos.
Aí haverá compreensão e reciprocidade. Isto é, eis aí alguém que tem
condições de entender a vida dos coordenadores, pois foi convidado por
eles a subir na carroça de sua peregrinação (cf. At 8, 26-40) .
A escuta provoca dois passos no acompanhamento. Em primeiro
lugar, o individuar situações e caminhos, colaborando para que
os coordenadores possam se colocar numa situação de não mera
observação passiva, mas se implicarem no processo como protagonistas.
Depois, somente a escuta respeitosa pode colaborar para o crescimento
da pessoa, no horizonte do Reino de Deus, ou seja, precisa-se da escuta
amorosa do outro para o crescimento na fé (Cf. EG 171).
Ninguém acompanha pessoas de longe! O acompanhamento
precisa “tornar presente a fragrância da presença solidária de Jesus e o
seu olhar pessoal” (EG 169). A presença próxima sem dúvida, pode gerar
em certos momentos conflitos, tensões e certo estranhamento. Porém,
será a maturidade humana e pedagógica do assessor que contará para
saber lidar com essas realidades.
De mais, pode-se dizer que os coordenadores terão no assessor
ou equipe de assessores um elemento estabilizador, a segurança nos
momentos de instabilidade. Também fundamental para garantir a
experiência acumulada na medida em que as gerações de jovens vão se
sucedendo (cf. BORAN, p. 296).
O assessor será ainda um elemento catalisador e provocador
para novos passos na fé. “O acompanhamento provoca o caminho da
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maturidade, do compromisso, da expressão da fidelidade” (Civilização
do Amor, n. 656). O assessor não será somente aquele que acompanha
externamente dando suporte, mas a partir dos critérios do Evangelho e
da metodologia utilizada pela expressão de juventude, confrontará os
coordenadores de maneira pedagógica para avaliar caminhos e propostas.
Todas essas perspectivas alertam para que o assessor colabore
para que o acompanhado, no caso, coordenadores e líderes jovens, não
se tornem “errantes” que giram em redor de si mesmos sem chegar a
lugar algum. Mas saindo de si, partilhando a vida, possam enfrentar a
si mesmos, responder ao Espírito que os guia e tomar em liberdade
suas decisões. A liderança de um jovem coordenador ou equipe de
coordenação, tenderá a ser potencializada com a presença de um
assessor. Não pelo simples fato da presença, mas de maneira especial
por causa da relação pedagógica e amiga.

PERGUNTAS:
• Quais as principais características da relação pedagógica coordenador/
assessor? Quais dificuldades? Em que aspecto precisa-se crescer?
• Dos princípios fundamentais quais precisam de atenção urgente? Eles
estão presentes nos assessores que acompanham o grupo que você
coordena ou conhece?
• Ao ler os textos de Mc 8, 27-10,52 e At 8, 26-40, quais características
de Jesus e do Diácono Felipe iluminam o acompanhamento dos
coordenadores por parte dos assessores?
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8. Três características 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,
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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.
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
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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.
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 capacitarse 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.
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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.

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,
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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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9. O COORDENADOR E O
PLANEJAMENTO PASTORAL

Pe. Antonio Ramos do Prado, sdb

CONCEITO DE PLANEJAMENTO
Planejamento é uma palavra que significa o ato ou efeito de
planejar, criar um plano para otimizar o alcance de um determinado
objetivo. Esta palavra pode abranger muitas áreas diferentes.
O planejamento consiste em uma importante tarefa de gestão e
administração, que está relacionada com a preparação, organização
e estruturação de um determinado objetivo. É essencial na tomada
de decisões e execução dessas mesmas tarefas. Posteriormente, o
planejamento também confirmará se as decisões tomadas foram
acertadas (feedback).
Um indivíduo que utiliza o planejamento como uma ferramenta
no seu trabalho demonstra um interesse em prever e organizar
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ações e processos que vão acontecer no futuro, aumentando a sua
racionalidade e eficácia.
Existem três níveis de planejamento: estratégico, tático e
operacional. O estudo dos sistemas, proposto por L. Bertalanffy, originou
grandes avanços na área tecnológica do planejamento, revolucionando
a educação, a organização militar e a forma como são tratados os
problemas ecológicos.
O conceito de planejamento tem um caráter multidisplinar. Por
exemplo, o planejamento econômico - que surgiu depois da II Guerra
Mundial em alguns países ocidentais - tem como objetivo determinar
objetivos e meios dentro de uma empresa, criando estratégias que
culminam no benefício dessa mesma empresa.
O conceito de planejamento financeiro está relacionado com a
atividade de gerir as vertentes financeiras de uma empresa, família etc.
Fazer um orçamento mensal ou poupar para poder comprar alguma coisa
são tarefas de planejamento financeiro.
No Brasil, o Ministério do Planejamento foi criado em Janeiro de
1962, e o seu nome foi alterando ao longo dos anos, até se tornar no
MPOG - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Este ministério
tem como alguns dos seus objetivos fazer o planejamento e coordenação
de políticas de gestão da administração pública federal e viabilizar novas
fontes de recursos para planos do Governo.
Planejamento estratégico
O planejamento estratégico é um importante componente do
planejamento empresarial, que facilita de forma substancial a gestão
de uma empresa.
Pensar e fazer planos de uma maneira estratégica é essencial no
contexto do empreendedorismo, porque facilita na determinação de
objetivos e estratégias para alcançar esses objetivos.
Planejar estrategicamente significa usar os recursos disponíveis
de forma eficiente, aumentando a produtividade de um indivíduo ou
empresa. A gestão do tempo é crucial para qualquer empresa, pois é um
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dos recursos mais valiosos à nossa disposição. A gestão estratégica dos
riscos também é uma área importante para qualquer empresa.
O planejamento financeiro também pode ser incluído em uma forma
de planejamento estratégico. É de grande importância para a empresa,
sendo que remete para a previsão das receitas e despesas, criando uma
estimativa dos meios financeiros que serão necessários para o futuro e
manutenção da empresa.
Planejamento familiar
O planejamento familiar está garantido pela Constituição Federal e
representa o conjunto de medidas que ajudam pessoas a planejarem a
gestão do tamanho da sua família.
O planejamento familiar pode dar mais qualidade de vida de um
casal, que tem somente os filhos que foram planejados de acordo com
as suas condições.
Infelizmente, no Brasil muitas vezes o planeamento familiar só está
disponível `as pessoas de classes sociais mais altas, sendo que indivíduos
mais pobres têm vários filhos sem condições para criá-los de forma digna.
Planejamento escolar
O planejamento escolar é uma ferramenta usada por um professor, que
facilita o seu trabalho. Tem como objetivo melhorar a qualidade do ensino.
Através do planejamento escolar, um professor programa e planeja
as atividades que vai propor aos seus alunos, e determina quais os
objetivos pretendidos para cada atividade. Existem três modalidades
nesta área: o plano de ensino, plano de aulas e plano da escola.
Planejamento Pastoral (PP)
O Planejamento é extremamente
desenvolvimento de qualquer projeto.

fundamental

para

o
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Quando falamos de Planejamento Pastoral (PP) entendemos que a
vida do grupo e a vida da Igreja não se separa. Todo PP deve levar em
consideração os seguintes documentos: 1. Encíclicas do Papa; 2. Documentos
da Conferência Episcopal do País; 3. Plano Diocesano; 4. Documentos e
Plano Nacional da Pastoral Juvenil do País; 5. Plano Pastoral Paroquial.
Esse processo se faz necessário para que o coordenador se inteire
da caminhada da Igreja e não seja um grupo isolado.
Planejamento Pastoral do Grupo Jovem (PPGJ)
O coordenador do grupo jovem, acompanhado pelo assessor, procura
ter em mãos os documentos da Igreja citado acima. Todos os membros
do grupo devem estudar os documentos (parte doutrina e a parte que é
dirigido aos jovens), após esse processo o grupo inicia a elaboração do PPGJ.
O PPGJ não é calendário e sim os fundamentos que sustentam a
vida do grupo. Lembrar que o PPGJ pode ser trienal (três anos) ou sexênio
(seis anos) de acordo com o planejamento paroquial e/ou diocesano.
Como que o PPGJ se concretiza? O PPGJ se concretiza através dos
micros projetos com suas linhas de ação e seu calendário, exemplo:
1. Objetivo geral
2. Objetivo específico
3. Como?
4. Onde?
5. Quando?
6. Com quem?
7. Investimento
8. Execução do Projeto
9. Prestação de contas
10. Avaliação
Esses dez passos são fundamentais para qualquer atividade de um
grupo. Modelo de uma atividade:
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REUNIÃO MENSAL DO GRUPO JOVEM
2018
OBJETIVO

- Formar os membros do grupo `a luz das
ações evangelizadoras da juventude na Igreja
do Brasil, do documento 85.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

- Reunir todos os finais de semana ;
- Organizar e avaliar as atividades pastorais;
- Discutir a realidade juvenil no qual o grupo;
- Pertence e suas ações transformadoras.

COMO?
QUANDO?
COM QUEM?

- Através de reuniões e estudos.
- Todos finais de semana do ano de 2016.
- Os membros efetivos do grupo, que caminham na construção do grupo.

INVESTIMENTO

- Materiais, sala de reunião etc.

EXECUÇÃO DO
PROJETO

-No dia e hora combinados apresentar aquilo
que foi proposto.

PRESTAÇÃO DE
CONTAS

-Trimestral.

AVALIAÇÃO

- Final do ano.

PERGUNTAS:
• Quais são os tipos de planejamentos?
• Porque o planejamento pastoral é importante para a Pastoral Juvenil?
• Porque o grupo de jovem precisa ter um planejamento pastoral e um calendário?

REFERÊNCIA
http://www.significados.com.br/planejamento
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10. O PAPEL DO COORDENADOR DE GRUPO
JOVEM E O PAPEL DE UM LÍDER NA SOCIEDADE

Pe. Antonio Ramos do Prado, sdb

S

egunda a psicologia Social, uma pessoa se torna líder de um grupo quando é percebida como líder pelos outros; quando seu comportamento e as suas
propostas estimulam e orientam os outros na busca dos objetivos do grupo.

PROCESSO
No processo de gestão de um líder no governo de um povo
se concretiza quando o mesmo tem a capacidade de governar. Nesse
processo ele distribui responsabilidades para pessoas competentes e de
confiança. Porém, somente isso não basta, é preciso acompanhar para
averiguar se o objetivo ou meta esta sendo alcançado.
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Esse mesmo processo deve acontecer nas pequenas comunidades.
O líder e coordenador além de ético deve distribuir responsabilidade
e acompanhar. Um detalhe importante são as ferramentas que o líder
ou coordenador distribui para os seus colaboradores. Se a ferramenta
não for adequada, a pessoa não consegue desenvolver o serviço e nem
alcançará as metas necessária.

CARACTERÍSTICAS POSITIVAS E NEGATIVAS
Quando falamos de politicas públicas para a juventude, pensamos
logo no líder ou coordenador que irá ocupar essa cadeira. Nesse processo
de indicação é preciso considerar algumas características:
1. Se a pessoa é líder;
2. Se a pessoa é ética e séria no trabalho que realiza para o bem comum;
3. Se a pessoa tem histórico de desvio de verba;
4. Se a pessoa é fácil de ser seduzida;
5. Se a pessoa enfrentar os políticos corruptos na defesa da juventude;
6. Se a pessoa resiste `as tentações do poder;
7. Se a pessoa conhece as leis estaduais e federais para defender os
direitos da juventude;
8. Se a pessoa sabe discernir politica de partidarismo;
9. Se a pessoa tem conhecimento da realidade juvenil na sua cidade para
propor politicas públicas que atendam as necessidades daquela porção
da sociedade;
10. Se a pessoa é de diálogo e trabalha em colegiado.

RELAÇÕES
O coordenador de grupo jovem essencialmente dentro de uma
comunidade necessita primeiramente de conhecer a comunidade. Pois
além de coordenar o grupo ele precisa dialogar com as várias instâncias
(padre e os demais coordenadores de outras expressões) da comunidade.
52

Livro Capacitação - Liderança.indd 52

20/01/2018 19:10

Essa ligação entre essas várias instâncias é fundamental para que a vida do
grupo não seja afetada. Isso exige do coordenador uma certa habilidade
nas relações para que os projetos que o grupo propõe seja executável. Além
disso o coordenador não pode ficar sem a presença do assessor adulto que
deverá acompanhar a preparação de todas reuniões, além de ser ponte
entre o coordenador do grupo e o padre com os demais coordenadores
de outras expressões juvenis ou adultas daquela comunidade.

ESPIRITUALIDADE
O líder ou coordenador cristão traz no seu caráter a capacidade de
respeitar o outro, pois reconhece no outro a imagem e semelhança de
Deus. A descoberta dessa qualidade é vital para que a vida do grupo se
desenvolva com qualidade e serenidade.
O humanismo cristão levou grandes líderes a testemunhar para o
mundo que o ser humano é a parte mais importante do universo. Veja
Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá. A leveza com que agiam
tocava profundamente a sociedade e esta seguiam os seus exemplos.
Dessa forma um líder ou coordenador de grupo que age com essa leveza
transformará a comunidade e atrairá mais membros para fazer o bem.
Em tempo de compra e venda o líder ou coordenador precisa
conhecer profundamente Jesus Cristo para exercer esse ministério na
gratuidade. Esse alimento vem Daquele que é o alimento do discipulado,
e somente sendo discípulo é possível viver a gratuidade do serviço como
ministério e não como status ou fonte de ganhar dinheiro.

FALSO LÍDERES
Hoje são milhares de jovens que buscam falsos líderes. Muitos
desses usam de lideranças negativas sustentando uma falsa ideologia
no coração e na mente dos jovens até leva-los a morte. O traficante,
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por exemplo, oferece dinheiro fácil para o jovem e o mesmo escraviza
e, muitas vezes, mata o jovem após ter sugado o seu trabalho. O prazer
que o tráfico oferece é passageiro e muitos jovens entram nessa e logo
perdem a vida. A liderança negativa sempre esta ligada a exploração do
trabalho e do trabalho sexual. As pessoas perdem a sua auto estima e
muitas vezes a própria identidade.
Os líderes negativos quase não aparecem ou, as vezes, emitem
uma imagem para a sociedade de bom. Aqui podemos falar de muitos
políticos que usufruem dos bens comuns dos cidadãos e impõem cargas
pesadas causando sofrimentos para milhares de famílias. Esses líderes
políticos fingem realizar o sonho de milhares de pessoas que votaram
neles, depois se apropriam do espaço e do dinheiro pago a duras penas
nos impostos, que sangra a sociedade.
Em mudança de época em que a palavra já não tem mais valor, a
humanidade precisa ter mais clareza na escolha dos seus líderes. Buscando
acima de tudo conhecer as características trazidas pelo candidato e,
depois de empossado, acompanhar e cobrar as promessas feitas no
período da sua candidatura. Fazer politica é isso, escolha do candidato
e acompanhamento do mesmo para que ele não caia nos deslizes fáceis
que maus homens oferecem constantemente nesses espaços de governo.

CAPACITAÇÃO
As teorias avançam, assim como as ciências. O coordenador
de grupo ou o líder da sociedade são convidados a formarem
constantemente. Chamamos de formação permanente. Por quê? Porque
os membros dos grupos ou os participantes da sociedade necessitam
de pessoas preparadas para conduzi-los em caminhos seguros.
O coordenador de grupo de uma comunidade se preocupa com
temáticas que contribuem com a formação humana e cristã das pessoas que
compõe o seu grupo. Ao mesmo tempo é sensível `as urgências que a Igreja
trás para o seio da comunidade. O grupo não pode caminhar `a margem da
comunidade se fechando em guetos. Isso não faz comunhão. Dessa forma
o coordenador conduz o rebanho conforme os ensinamento do Mestre.
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Quando um grupo de jovem encontra um bom coordenador a
comunidade inteira se enriquece, pois a unidade na diversidade constrói
caminhos sempre novos e o amor passa ser a fonte onde todos irão beber
daquela água.
Já o líder politico precisa estar atento às pessoas que são convidadas
para ajudar no desenvolvimento do seu mandato. Isso faz lembrar que
a competência e ética tanto do líder como dos liderados é fundamental
para um bom desenvolvimento da sociedade.
Formação contínua se faz necessária para ambos, líderes e liderados,
pois com mudanças rápidas as ciências sempre propõem reflexões que
poderão ajudar a governabilidade de uma nação, sejam elas ciências
humanas ou tecnológicas. O líder deve estar atento para esses contextos
a fim de que as pessoas sejam beneficiadas.

PERGUNTAS
• Cite 4 características positivas que um coordenador de grupo jovens ou
um líder da sociedade precisam ter para que a humanidade cresça?
• Qual é a diferença entre um coordenar e líder positivo e um coordenador
líder negativo?
• Porque a espiritualidade é importante para um coordenador de grupo?
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11. DEFINIÇÃO DA PALAVRA LÍDER

Paulo de Lima

N

a conjuntura atual as grandes instituições e corporações redefinem
o que seria e qual seria a tarefa de um líder, qual a concepção de liderança
que se busca no mundo complexo em que vivemos. Está na moda hoje
a ideia de liderança estratégica. Na Igreja sempre ouvimos falar de líder,
mas com a concepção de Pastor, a exemplo do Bom Pastor que escuta,
cuida, protege, indica caminhos.
A animação, o pastoreio, a liderança de um grupo e das suas atividades, das
quais se realiza a missão da Igreja num determinado lugar é responsabilidade,
antes de tudo, do líder, coordenador, que realiza com seu grupo uma gestão
compartilhada, não abdicando de sua posição e da sua tarefa de liderar.
Queremos propor um modelo (quadro) para nosso estudo sobre
liderança, culminando no líder Pastor. Esse modelo que propomos é
baseado nos estudos do psicólogo Carl Gustav Jung que notou a existência
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de quatro tipos, funções psicológicas, que possibilitam a categorização de
diversos estilos de líder. Desse modo vamos sintetizar, no quadro, quatro
modelos, tipos de liderança: o racionalista, o empirista, o sensacionista
e o dogmático. Observe o quadro a seguir e depois vamos identificar a
essência e os limites de cada líder. Procure, na medida que for lendo, qual a
sua referência de liderança e onde você se encaixa atualmente. Podes ainda
fazendo o exercício de colocar mais características que julgue importante.

O LÍDER RACIONALISTA
Esse tipo de líder tem como característica o modo intelectual de atuar e
da objetivação da informação que quer repassar. O líder é aquele que realiza
suas ações racionalmente refletidas. Tudo é quantificável, assim a primazia,
proatividade concedida às pessoas, a qualidade das relações entre o líder e
sua equipe, a estruturação das tarefas, a qualidade e a aceitação da decisão,
a orientação dos planejamentos, são dados observáveis e quantificáveis,
capazes de condicionar, pelo líder, o comportamento de seus subordinados.
Há uma homogeneização do grupo, que perde suas características
individuais e um fraco interesse do líder pelo indivíduo que foca suas
energias nas tarefas a serem realizadas. Reflita: a ordenação lógica
e racional das coisas traz sempre a verdade? Tudo que é lógico não é
necessariamente verdade; grandes mentiras sabiamente construídas são
prova disso. Quanto o líder se comporta de uma maneira racionalista,
não há lugar para a emoção e o aleatório das atividades empreendidas.
Não há, portanto, lugar para o ser humano. Caímos na armadilha do
intelectualismo. A realidade quase sempre mostra o contrário, quando
vemos muitos líderes não tomando atitudes que a razão ordena.

O LÍDER EMPIRISTA
Esse líder é caracterizado pela forma de apreensão dos sentidos do
real, ou seja, é preciso ver e a partir daí objetivar a informação. Lembra-se
de Tomé ao não acreditar na Ressurreição de Jesus? O empirista é aquele
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que domina as técnicas que permite criar sinergia entre seu grupo/equipe.
Balizando-se das concepções teóricas do racionalista, o empirista procura
observar empiricamente por meio do que já deu certo em outros lugares,
objetivando em sua equipe. O que resulta desse modelo são líderes que
se julgam essenciais porque dominam o conhecimento e a técnica do que
se propõem a fazer, enquanto os demais membros não têm os mesmos
conhecimentos e as mesmas técnicas. O erro que se pode ocorrer é cair
no reducionismo, pois o líder não consegue enxergar outras experiências
novas que podem dar certo. Ele reduz tudo ao já testado e provado, ou
seja, fazendo o mais do mesmo, muitas vezes não levando em conta as
características da cultura e população local. Há uma fragmentação do real.
De que adianta o líder saber que lã é uma proteína se ele não sabe que ela
cresce nas costas do carneiro?

O LÍDER SENSACIONISTA
O que caracteriza esse líder é seu modo subjetivo de interpretar a
realidade e de avaliação da informação obtida. São os valores e aquilo
que ele vivencia em sua vida que servem de motivação para liderar e
motivar as pessoas à usa volta. O líder tem uma filosofia de vida. Tudo
que ele faz não se torna objetivação da realidade. Esse líder analisa
caso a caso as situações que precisa resolver, respeitando seus aspectos
fenomenológicos, ou seja, aquilo que se manifesta. Esse líder se caracteriza
por sua visão, sua paixão, o conhecimento de si mesmo e sua capacidade
de delegar as atividades, realizando a chamada gestão compartilhada. O
líder sensacionista é aquele que tem uma visão sistêmica da realidade e
realiza na sua vida aquilo que chamamos aprender a aprender. São pessoas
que tem uma grande força interna, uma energia de motivação extra.

O LÍDER DOGMÁTICO
Esse líder une as características do racionalista e do sensacionista,
é ao mesmo tempo intelectual e subjetivo na hora de tomar decisões. A
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liderança é expressão da psique do líder. Tudo que ele faz é tratado a partir
de sua subjetividade. Por isso, a armadilha é o misticismo, pois se postula
que quando o líder tem essas características, sua personalidade é adquirida
pelos membros de seu grupo. O líder dogmático tenta impor aos outros,
aquilo que ele aprendeu e que ele julga que será bom para todos, mesmo as
pessoas tendo personalidades diferentes. Esse líder é aquele que diz “sempre
foi assim”, e não acompanha as mudanças dos tempos e da sociedade.

O LÍDER PASTOR
Concluo com aquele que deve ser exemplo de liderança para todos
que almejamos levar nossos jovens até Ele: nosso jovem amigo Jesus
Cristo. Para isso me valho do texto do Pe. Carlos Mesters, carmelita,
intitulado “Jesus, Formando e Formador”.
"Seguir Jesus" era o termo que fazia parte do sistema educativo
da época. Indicava o relacionamento do discípulo com o mestre. O
relacionamento mestre-discípulo é diferente do relacionamento professoraluno. Os alunos assistem às aulas do professor sobre uma determinada
matéria, mas não convivem com ele. Os discípulos "seguem" o mestre
e se formam na convivência diária com ele, dentro do mesmo estilo de
vida... Ele era o amigo (Jo 15,15) que convivia com eles, comia com eles,
andava com eles, se alegrava com eles, sofria com eles. Era através desta
convivência que eles se formavam. Muitos pequenos gestos refletem
o testemunho de vida com que Jesus marcava presença na vida dos
discípulos e das discípulas: o seu jeito de ser e de conviver, de relacionarse com as pessoas e de acolher o povo que vinha falar com ele. Era a
maneira de ele dar forma humana à sua experiência de Deus como Pai.”
Procure o texto na íntegra e faça um exercício de se moldar ao nosso
líder Bom Pastor.

PERGUNTAS:
• Classifique e explique os estilos de lideranças?
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12. O Coordenador e o Calendário Pastoral

Paulo de Lima

P

ara início de nosso estudo faço uma simples pergunta: Quais as razões que temos para acreditar nos jovens?
Todos os anos aparece o temido e trabalhoso calendário pastoral,
que faz-se necessário se queremos uma pastoral orgânica e organizada.
Mas nem todos se dão conta do “por que” e do “para que” temos que
fazer. Em algumas comunidades percebemos métodos diferentes de
organizar o calendário, e muitos ainda permanecem em seus guetos.

CALENDÁRIO DIOCESANO DE PASTORAL
O primeiro passo para organizar o calendário pastoral de seu grupo
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é conhecer o calendário pastoral da sua diocese1, o todo orgânico do
trabalho evangelizador. Normalmente esses calendários são preparados e
organizados em Assembleias Diocesanas ao fim do ano. Eles refletem as
prioridades e urgências assumidas nas Assembleias Gerais da CNBB, que
se realizam todos os anos, e são colocadas nas DGAE (Diretrizes Gerais da
Ação Evangelizadora).
É importante e imprescindível alguém do seu grupo, de preferência
que seja proativo, participar dessa assembleia. Alguém que não tenha
medo de falar, que saiba propor estratégias, planos e linhas de ação para
a evangelização da Juventude. Procure ter em mãos o calendário pastoral
da sua diocese. Algumas propostas diocesanas duram mais de um ano e
se tornam prioridade de toda a diocese.

CALENDÁRIO DO SETOR JUVENTUDE2
Após conhecer o calendário, projeto pastoral de sua diocese, nosso
ponto de partida, é preciso conhecer o calendário e as prioridades
do Setor Juventude, ou do órgão da sua diocese que responda pela
Evangelização da Juventude em nível Diocesano. Lembramos sempre
que o Setor Juventude não quer ser um substituto da organização e
espiritualidade de cada pastoral ou movimento, mas uma soma de
forças em prol da juventude: juntos somos sempre mais! Procure ler
e estudar o texto de “estudos 103” da CNBB, que explica o que seja o
Setor Juventude.

1

Iremos utilizar o termo “Diocese” em todo o texto. Aqui não cabe distinção entre
diocese, Arquidiocese, etc.
2
“O Setor Juventude é um espaço de comunhão e participação para unir e articular
todos os segmentos juvenis diocesanos num trabalho conjunto”, com alguns objetivos e prioridades comuns em vista da evangelização da juventude...Desse modo,
o que nos motiva à existência do Setor Juventude é, em primeiro lugar, a realidade
juvenil e a missão comum de evangelização que todos os segmentos têm diante do
chamado de Jesus Cristo”. (CNBB, Estudo 103, Pastoral Juvenil no Brasil: identidade
e horizontes, p. 64).
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CALENDÁRIO PAROQUIAL DE PASTORAL
A paróquia é “a própria Igreja que vive no meio das casas dos seus
filhos e das suas filhas...é presença eclesial no território, âmbito para a
escuta da Palavra, o crescimento da vida cristã, o diálogo, o anúncio, a
caridade generosa, a adoração e a celebração. Através de todas as suas
atividades, a paróquia incentiva e forma os seus membros para serem
agentes da evangelização. É comunidade de comunidades, santuário
onde os sedentos vão beber para continuarem a caminhar, e centro de
constante envio missionário”.3
É na base, na paróquia, que as pastorais e movimentos implantam e
fazem acontecer os planos pastorais da diocese que estão inseridos. Assim
como a nível diocesano, a paróquia tem um calendário pastoral paroquial,
que também é decidido junto com todas as pastorais ao fim de cada ano,
para ser implantado no ano seguinte. É preciso sempre uma conversão
pastoral; é preciso ter coragem de aceitar o que não deu certo para
“não desperdiçarmos energia em manter estruturas que não respondem
mais às inquietações atuais”4. Você conhece o calendário pastoral de sua
paróquia? Sabe as prioridades pastorais de sua comunidade?

CALENDÁRIO PASTORAL JUVENIL – GRUPO DE JOVENS
Chegamos ao nosso grupo. Depois de percorrer as urgências
e prioridades a nível macro de nossa Diocese e Paróquia, é que nossa
pastoral ou movimento juvenil vai se inserir, sem ser uma ilha, mas unindo
forças na evangelização. No nosso caso a evangelização da juventude.
No Brasil, a Jornada Mundial da Juventude, ocorrida no Rio de
Janeiro em 2013, deu novo impulso à Pastoral Juvenil do Brasil. Também

3

PAPA FRANCISCO, Evangelii Gaudium, nº 28; CNBB, Documento 100, Comunidade
de comunidades, uma nova paróquia. A conversão pastoral da paróquia, edições
CNBB, p. 12.
4
CNBB, Documento 100, nº 45.
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temos nossas urgências e prioridades, que foram acolhidas no final de
2013, de 11 a 15 de dezembro, em Brasília/DF, como encerramento do
Ano da Juventude, onde vivenciamos uma Campanha da Fraternidade
dedicada aos jovens, a Cruz Peregrina da JMJ percorrendo todo o Brasil e
culminando com a JMJ-Rio2013 e a visita do Papa Francisco.
Nesta data, ao fim de 2013, diversas pastorais, movimentos e
expressões juvenis do nosso Brasil (mais de 350 pessoas) se reuniram para
o I Encontro Nacional de Revitalização da Pastoral Juvenil no Brasil. Para
tanto usamos o Documento que é um marco para as Juventudes do Brasil,
o Documento 85, Evangelização da Juventude: Desafios e Perspectivas
Pastorais, publicado no ano de 2007, mas que agora, após a criação da
Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude (CEPJ)5, começa a ganhar
espaço e vida. Você coordenador de grupo, conhece o Documento 85 da
CNBB? E o Estudo 103?
À luz das 8 linhas de ação presentes no Doc 85 (nº 93-246) o encontro
de Revitalização definiu, em comunhão com todos os grupos, as pistas
de ação, que valham para todas as expressões juvenis. Muito já se fez,
mas ainda temos muito por fazer. Procure conhecer essas linhas de ação
e pistas de ação, que vão fazer um bem enorme para nossa juventude se
assumido por todos.

ELABORANDO O CALENDÁRIO PASTORAL DE SEU GRUPO
Após analisarmos e olharmos o que julgamos necessário saber para
a elaboração do calendário pastoral de seu grupo, é hora de elaborarmos
ele. Planejar não é uma tarefa fácil. Há muitos e muitos modos de se fazer
um calendário, planejamento pastoral. Não é apenas colocar o dia das
reuniões no calendário dos meses. É muito mais! Veja se sua paróquia ou
movimento/pastoral possui um modelo de calendário.

5

A CEPJ foi instituída na 49ª Assembleia Geral do Bispos do Brasil, que ocorreu em
Aparecida/SP, no ano de 2011. No anexo 1 do Estudo 103 da CNBB, na página 101, é
possível ver como está organizada a CEPJ.
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Para organizarmos são necessários passos básicos, aquilo que vamos
designar “da cabeça para o papel”, onde pequenos e grandes sonhos são
transformados em projetos. Muitos vão chamar isso, a grosso modo, de
Planejamento Estratégico, que é a forma de atingir e dar valor as ações
programadas. Há em muitos coordenadores de grupos ou líderes, certo
desconforto pelo fato de seus projetos não evoluírem em linha reta.
Chegam no que chamamos “crise”, que deve ser encarado como um
novo recomeço e não um final. Depois de qualquer crise, o ser humano
sai purificado, libertando forças para uma vida mais vigorosa e cheia
de renovado sentido6. Na realidade, mesmo não querendo, a trajetória
de qualquer planejamento é marcada por ascensões e queda. Por isso
indicamos 4 caminhos ou “luzes” para iniciar o planejamento do calendário:
1) Fazer um diagnóstico da situação real: onde estou inserido; qual a
população jovem que quero atingir; onde eles se encontram;
2) Desenvolver uma visão acurada da situação desejada: onde quero
que esses jovens cheguem, a partir do que eles vivem?
3) Visualizar os obstáculos e estímulos para evoluir da situação real para
a desejada: importante esse ponto, para evitarmos o máximo de imprevistos;
4) Estabelecer as linhas de ação para chegar a situação desejada: as
tarefas, atividades, o caminho que será trilhado;
Ao ter uma visão clara da situação real é possível programar ações
direcionadas sem desperdiçar tempo com detalhes de pouca relevância.
Um dos grandes problemas ainda de nossas pastorais é focar nos aspectos
acidentais, que tiram o foco do objetivo. A partir desse ponto pense em
como você planeja, ou planejava, o calendário de seu grupo. Faça um
diagnóstico de todo o tempo ganho e do tempo desperdiçado.
Faça um exercício de planejamento.7
6

A origem da palavra crise é extremamente rica e mostra o sentido originário da
crise. A palavra sânscrita para crise é Kri ou Kir e significa “desembaraçar”, “purificar”, “limpar”. A crise purifica o que foi ganhando com o tempo papel substantivo,
foram-se absolutizando e tomando conta do cerne a ponto de comprometerem a
substância. (MCDONNEL, A. A. A Practical Sanskril Dictionary. Oxford, 1958, p. 68.)
7
Lembro que há muitos modelos e métodos de planejamento. Você deve escolher o
seu, mas ele tem que ir e depois sair do papel. “O que não é visto não é lembrado!”
Aqui vamos fazer um exercício.
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Descreva a situação do seu grupo:
- Participação na comunidade: ____________________________________________
- Entrosamento com outras pastorais: ____________________________________
- Relações Pessoais: _______________________________________________________
- Projetos Sociais/Voluntariado: ___________________________________________
Relacione 5 principais obstáculos para a concretização do
Calendário Pastoral:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________________
Quais estímulos você tem à concretização do Calendário Pastoral:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________________
Quais ações você pode executar para remover os obstáculos:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________________
Enumere cinco prioridades, por ordem de importância, para as ações
executadas anteriormente:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________________
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No quadro abaixo relacione as principais prioridades para seu grupo e
identifique: linha de ação, recursos, parcerias e apoios, prazo de realização.
Sempre cuide para não eleger muitas prioridades e se perder com prazos
e tarefas estéreis.

PRIORIDADE

LINHA DE
AÇÃO

RECURSOS

(MATERIAIS E/OU
FINANCEIROS)

APOIO

PRAZO DE
REALIZAÇÃO

1
2
3
4
5

Conclusão
O desafio agora é tirar isso do papel e transformá-lo em realidade. Quem
define o que quer e para onde vai chega lá. A resposta para a pergunta
que fizemos no início do texto - “quais as razões que temos para acreditar
nos jovens?” – será respondida na dedicação ao jovens desde o início do
planejamento até sua concretização. Quem desconhece o porto de destino
fica à mercê da vontade dos outros e nossos coordenadores precisam
ser protagonistas. Um planejamento com prioridades estabelecidas,
diagnóstico da situação atual, visão da situação desejada e metas claras a
cumprir é o que permitirá transformar a realidade juvenil a nossa volta e
levar os jovens a nossa maior meta: Jesus Cristo.
PERGUNTAS:
• Qual é a importância do calendário na vida de um grupo?
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13. A Diferença do Coordenador de um Evento
Religioso e de um Coordenador de Grupo de
Jovens: Identidade e Perfil
Paulo de Lima

U

m coordenador deve procurar seu estilo de animação e liderança
no ambiente em que se está inserido. Muitas vezes já ouvimos falar de
“coordenadas geográficas”, seja na escola, nos meios de comunicação e
em diversos ambientes. É aquele instrumento usado nas navegações, nos
voos, que indicam o caminho que se deve seguir com segurança, mesmo
em meio das dificuldades do clima e o ambiente que se vai trilhar.
Pois bem, esse é o papel do “coordenador”, aquele que deve indicar
o caminho, é a bússola em que aqueles que caminham ao seu lado irão
se guiar. Um coordenador jamais pode ser como “biruta de aeroporto”8,
8

Biruta é um instrumento geralmente usado em pistas de aeroportos que indica a
direção do vento. Para onde o vento vai, ela gira.
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que vai para onde manda o vento, ele deve estar seguro do que quer,
seguindo as orientações e as diretrizes da Igreja e de seu grupo, pastoral
ou movimento. Lembremo-nos sempre que fazemos parte de uma
organização muito maior, com diretrizes, orientações, do qual o grupo
ressoa em nível local. Você sabe quais são as diretrizes que norteiam o
grupo, pastoral ou movimento do qual participa?
Não podemos negar que o coordenador é o primeiro responsável
pela animação de um grupo. Uma característica forte de um coordenador
é o estilo de animação. Animar é uma palavra latina – Anima – que
significa “dar a alma”. O coordenador motiva as pessoas, aprofunda o
sentido da identidade em torno dos valores, critérios e objetivos da
proposta pastoral do grupo, tornando presente nesse meio a unidade
e a globalidade do projeto pastoral da Igreja e de Jesus Cristo nas
opções assumidas e nas atividades. O coordenador/animador une,
cria comunhão em torno de um projeto compartilhado; convoca,
favorece a informação e a comunicação, promovendo a colaboração e
implantando no grupo o sentido de pertença ao projeto Pastoral: “todos
somos grupo, todos somos Igreja”. Esse é o modelo de Igreja surgida
no Concílio Vaticano II: uma Igreja de comunhão e participação onde
“a ação pastoral é vislumbrada no protagonismo dos leigos e leigas...
sujeitos com ‘vez e voz’...”9.

O COORDENADOR DE UM EVENTO RELIGIOSO
O papel de animar um evento religioso ou um grupo de jovens
tem características comuns. O coordenador/animador é o primeiro
responsável da elaboração e execução do plano de pastoral; compete
ao coordenador a função fundamental de organização e ação pastoral:
orienta segundo a situação e os recursos, as finalidades que se querem
atingir, as prioridades a serem privilegiadas, as estratégias a serem

9

BRIGHENTI, Agenor. A pastoral dá o que pensar: a inteligência da prática transformadora da fé. 2 ed. São Paulo: Paulinas, 2011, p. 37.
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usadas, os recursos a desenvolver, etc., ou seja, o coordenador é o
primeiro responsável pela unidade orgânica do plano de pastoral seja
de um grupo ou de um evento.
O coordenador/animador de um Evento Religioso precisa em
primeiro lugar ter a visão global da Pastoral em que está inserido (no
nosso caso a Pastoral Juvenil). É preciso conhecer a realidade e as
necessidades de se organizar determinado evento (JDJ, DNJ, Semana da
Cidadania, Semana do Estudante, etc.). É preciso “caminhar”, conhecer
a realidade dos grupos, da região em que está inserido. Ir além das
funções meramente administrativas e assumir sobretudo as tarefas
de discernimento, reflexão e projeto. Estudar com atenção as situações
das comunidades e sobretudo da condição juvenil para entender as
urgências pastorais. Indicar critérios e formular linhas prioritárias de
ação pastoral, promovendo na comunidade e em todas as expressões
juvenis a unidade de mentalidade e a convergência de forças e ações a
serviço dos jovens. E acima de tudo é preciso acompanhar os resultados
e propor alterações, pois no meio do caminho podem ocorrer
imprevistos. E nunca des-animar! “Embora venham ventos contrário,
jamais desanimeis” (Santa Paulina). O esforço para dinamizar um
evento religioso pode perder-se inutilmente em atividades ocasionais e
descontínuas, ou focalizar aspectos acidentais, se não forem claramente
estabelecidas linhas de intervenção. É preciso planejamento! É preciso
unir e habilitar constantemente os grupos juvenis a darem respostas
significativas ao evento.
Enfim, jamais podemos esquecer de uma “pastoral processual”,
que leve em conta toda a caminhada dos grupos. Uma pastoral que
se baseia somente em “Eventos” pode perder a característica de uma
“Igreja Comunidade”. Como indica o Documento de Aparecida10 no nº
174, “os melhores esforços das paróquias devem estar na convocação
e na formação de missionários leigos, multiplicando o número deles,

10
Documento de Aparecida. Texto conclusivo da V Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe. 12 ed. São Paulo: Paulinas; São Paulo: Paulus;
Brasília, DF: Edições CNBB, 2011.
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para que se possa evangelizar: o complexo mundo do trabalho, da
cultura, das ciências e das artes, da política, dos meios de comunicação
e da economia, assim como as esferas da família, da educação, da vida
profissional, sobretudo nos contextos onde a Igreja se faz presente
somente por eles.11” E nestes contextos também estão nossa juventude.

O COORDENADOR DE UM GRUPO DE JOVENS
Podemos dizer que o coordenador de um grupo de jovens é um
serviço mais personalizado. Além de todas as características em comum
com o coordenador de um evento religioso, ele precisa conhecer-se
profundamente e conhecer os participantes do grupo do qual anima.
Precisa conhecer e viver a espiritualidade da pastoral, movimento
que participa. É na base, no grupo de jovens, que ele potencializa
as características e a espiritualidade do plano pastoral. Você que é
coordenador/animador de grupo conhece as orientações, plano pastoral,
de seu movimento/pastoral? Conhece as diretrizes de Evangelização
da Paróquia em que está inserido? Participa das reuniões do conselho
pastoral de sua comunidade? Conhece o Documento 85, Evangelização
da Juventude, da CNBB? E além de tudo isso, o grupo de jovens “deve
ter como espelho um Jovem Galileu chamado Jesus Cristo. Ele é o
impulsionador da missão do grupo para que anunciem a Boa-Nova aos
pobres, proclamem a libertação aos cativos e o Ano da Graça do Senhor”
(Lc 4,18-19)12.
O coordenador deve fazer a experiência da Samaritana (Jo 4,1-26)13,
estando aos pés de Jesus, ouvindo, rezando e anunciando aquilo que os
ouvidos ouviram e os olhos viram. Deve mostrar as razões de sua fé; deve
ser um apaixonado pela causa juvenil.
11

BRIGHENTI, Agenor. Aparecida em resumo: o Documento Oficial com referência às
mudanças efetuadas no Documento Original. São Paulo: Paulinas, 2008, p. 48.
12
Laços de Fé e Vida: Subsídio para Grupos Juvenis. Dimensão Eclesial Pastoral: folheto 14. Brasília: DF, Edições CNBB, 2015.
13
Todas as citações bíblicas são retiradas da Bíblia Sagrada, tradução da CNBB.
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Não se pode sugerir um coordenador de grupo se este não tiver
uma profunda experiência de grupo, de Igreja e que acima de tudo não
se prepara para isso. Não podemos mais fazer um serviço pastoral “mais
ou menos”. De “mais ou menos” o mundo está cheio e nossos jovens
merecem o melhor. Será inútil preparar programas e estimular iniciativas
para aqueles aos quais falte base para executar tais atividades. É preciso
um aprofundamento da experiência pessoal de oração e da renovação
da mentalidade pastoral. Não podemos mais dar “respostas antigas para
perguntas novas!”
O coordenador de grupo deve ter como base da vida pessoal: 1)
estudo da realidade juvenil, da Pastoral Juvenil e das práticas pastorais
que impulsionem o grupo; 2) unir reflexão e ação pastoral superando a
improvisação e a superficialidade; 3) formação permanente: aprofundar a
espiritualidade de seu grupo, aprofundar acima de tudo a espiritualidade
cristológica, pois Cristo é nossas meta; qualificar os momentos em que o
grupo está reunido promovendo um processo de formação com outras
pastorais (catequese, familiar, litúrgica...), “potencializando-os para uma
radical adesão a Jesus Cristo e iluminando-os com a Sagrada Escritura”14.
Enfim, é preciso viver esse serviço como missão. Como um dia disse
Dom Eduardo Pinheiro da Silva (bispo de Jaboticabal/SP) “não basta dizer
que as portas da Igreja estão abertas para os jovens, é preciso alguém
na porta para esperá-los e acolhê-los”. E você coordenador/Animador de
Grupos Juvenis deve ser o primeiro.

CONCLUSÃO
A proposta de Jesus está longe de ser a mais confortável e prazerosa.
E, hoje, o ser humano tem uma grande dificuldade em aceitar aquilo
que exige esforço. Somos, sem dúvida, a civilização do controle remoto,
do comodismo, do caminho mais fácil. E trabalhar com a juventude

14

Carta de Dom Eduardo Pinheiro da Silva de março de 2014. Disponível em www.
jovensconectados.com.br
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também não tem facilidades. É preciso paciência, ternura, carinho
e acima de tudo muito Amor. Foi isso que o Mestre veio nos ensinar.
Evoco esse ponto porque vejo um aspecto fundamental no que
tange ao mundo juvenil e, assim, algo que pode iluminar o serviço do
coordenador de grupo jovens e de eventos religiosos. A proposta de
Jesus, em todo o Evangelho, é uma proposta de liberdade e de libertação,
e não o contrário. Ele foi claro quando chamou a si “os que estavam
cansados sob o próprio jugo”. Há um tipo de coordenador, ou mesmo
de grupos juvenis, que é repressor. Insiste no pecado, naquilo que não
se deve fazer; mostra o rosto de Deus como um espírito castigador;
alerta para o fato de “Deus ver tudo”; reprime os pensamentos e os
atos dos membros. Deus passa a ser visto como um ser antipático e
temperamental, semelhante aqueles mesmos coordenadores que assim
o traduzem. Nesses grupos há um silêncio celestial, conseguido à
força de uma atitude anti-evangélica. Não somos contra a ordem e a
disciplina na vida, mas contra a repressão e a mentira que se impõem
em nome do Evangelho.
“Entrar pela porta estreita” não é adotar pequenas regras de
conduta para formar um grupo de pessoas escrupulosas, como parecem
ser muitos cristãos. Trata-se, ao contrário, de assumir o verdadeiro
compromisso da construção do Reino de Deus. A Pastoral Juvenil que
coloca o foco na resignação e na penitência acaba criando pessoas
espiritualmente doentias, fechadas em si mesmas, tendo que resolver
seus conflitos apenas com Deus, como se a proposta cristã fosse um
eterno acerto de contas entre o jovem e Deus. Tal visão não forma grupo,
não leva ao engajamento com o outro, não favorece amor fraterno, não
tem implicações na história, porque se torna individualismo. “O próximo
com o seu rosto, com a sua história, com os seus afetos, deixou de ser
importante... Devemos condenar os nossos jovens por terem crescido
nesta sociedade? Devemos excomungá-los, porque vivem neste mundo?
Será preciso ouvirem da boca dos seus pastores frases como estas:
“antes era melhor”, “o mundo está um desastre e, se continuar assim,
não sabemos como iremos acabar”?... Será que os jovens deste tempo
se tornaram todos irremediavelmente medrosos, frágeis, inconsistentes?
Não nos deixemos cair na cilada! Muitos jovens, no meio desta cultura
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dissuasiva, interiorizaram uma espécie de medo inconsciente, têm medo,
um medo inconsciente, e não seguem os impulsos mais belos e mais altos,
e também mais necessários.”15
Criar novas condições de relações entre os jovens e a Igreja; os
jovens e a sociedade; os jovens e Jesus Cristo. Este é o caminho! Esse é
o papel do coordenador/animador.

PERGUNTA:
• Qual é a diferença entre o coordenador de grupo e o coordenador
de eventos?

15

Papa Francisco. Viagem Apostólica à Cuba e aos Estados Unidos. Encontro com os
Bispos Hóspedes do 8º Encontro Mundial das Famílias. 27 de setembro de 2015.
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14. A Espiritualidade Cristã de um coordenador

Talita Domenica dos Santos

I

remos tratar neste texto a respeito de um assunto que acaba por tocar
praticamente todas as realidades dentro da Igreja: a coordenação. Iremos
chamar de liderança, pois seria a palavra que mais chegaria perto do que
realmente essa “função” deve ser dentro da nossa espiritualidade cristã.
É muito complicado para nós brasileiros entender a liderança como
ela deve ser entendida. Começa na própria língua portuguesa, por
exemplo, não tem uma palavra para dizer “líder” (é uma palavra inglesa
“aportuguesada”), temos somente a palavra “chefe”, “patrão”, que na
verdade não são a mesma coisa.
Poder é diferente de autoridade. Um líder pode não ter poder, mas deve
ter autoridade. A pessoa pode ter um “cargo” de governo de algum grupo,
de um ministério, mas pode não ter autoridade, e portanto não é um líder!
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Existem duas grandes virtudes que qualificam um líder, um
bom líder cristão:
A Magnanimidade, ou seja, que tem a alma grande. Que sonha
grande, não como um megalomaníaco! É a alma que, segundo S. Tomaz
de Aquino, tende à grandeza que quer dizer o desabrochar dos dons
que Deus colocou em cada pessoa.
E a Humildade de fazer o outro encontrar o sonho de Deus pra
ele. Ele tem o humilde serviço de fazer o outro encontrar seu sonho. O
humilde não pensa em si. Sonha, em detalhes, e trabalha com eficácia,
para que cada pessoa que Deus lhe confia se encontre como pessoa
e realize-se!
O líder torna o outro também em um Magnânimo, que sonha
grande, que transborda para outros este desejo de grandeza, no sentido
de descobrir os dons e ajuda-los a desabrochar. Faz isso porque não se
importa com o poder, não teme perder seu lugar, pois sabe bem que
cada um tem um seu e que o mundo ficará sempre melhor enquanto
cada pessoa se encontrar em seus dons. E isso será melhor para todos!
O que mais encontramos em nossos grupos, paróquias, Movimentos
é um prazer pelo poder, uma ganância, uma vaidade... Tudo contrário à
Humildade que constrói o líder.
Um líder precisa conhecer-se, buscar esse autoconhecimento
de seu temperamento, de seus dons, de seus limites, das suas falhas
também. O líder erra, e não pode viver em um perfeccionismo doente,
que o faz ser quem não é e cobrar os outros sem olhar para os limites
delas! Precisa construir sua vida e sua liderança em cima da VERDADE,
da verdade de quem é, e da realidade total que o cerca.
Além disso, precisa desenvolver as VIRTUDES, ou seja, forjar seu
temperamento em cima das virtudes. Se uma pessoa é bem enérgica,
bem colérica, de natureza, a paciência que é uma virtude, vai formando
a pessoa, e tantas outras virtudes vão fazendo o mesmo. E vai formando
o caráter. As pessoas não seguiram Pedro porque ele era bom ou
sabia exatamente o que deveria fazer, porque tinha um temperamento
paciente por natureza, mas porque Ele era humilde, porque reconheciase fraco e deixou-se trabalhar com as virtudes. Fique atento às quatro
virtudes teologais que muito dizem aos coordenadores ou líderes.
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Quatro virtudes cardeais:
Prudência (sabe dispor dos meios para chegar ao fim, sabedoria prática,
percebe as atitudes, significa-os, consegue ver além...)
Coragem ou fortaleza (é mais que ousadia, é uma superação constante
dos obstáculos, dá a capacidade da pessoa se reerguer quando há quedas,
ferimentos. A pessoa não se deixa vencer pelo desânimo)
Temperança (capacidade de balancear as emoções, as paixões. Não fazer
aquilo que se tem vontade de fazer, mas ponderar, ver se é bom, equilibrar.
É como um “freio” na vida da pessoa frente às paixões, um moderador.)
Justiça (ser justo, dar a cada pessoa aquilo que é seu.)

As virtudes são conquistadas na ORAÇÃO! Um líder que não reza, não
lidera como Cristo, com amor, mas com a razão apenas, sem ouvir a Deus,
sem receber dEle estas virtudes.
Da mesma forma, o líder precisa viver também com os outros essa
dinâmica. Trabalhar essas mesmas virtudes nos outros, despertar neles um
olhar para elas e em especial para a ORAÇÃO!
Algo importante, que está dentro da dinâmica da humildade, é a arte
de servir. O líder é aquele que serve, que trabalha junto, que faz de tudo
por cada pessoa que lhe é confiada.
Ao olhar para um líder, a pessoa deve encontrar uma espécie de
“modelo” de conduta, que faz o que fala, que possui coerência de vida.
Outra face de uma boa liderança é o “trabalhar junto”, não chegar com
a coisa pronta, de cima para baixo, mas pensar junto, criar junto com os outros.
Paulo disse, com toda força aos filipenses: “Prossigo para o alvo,
pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.” (Fl3,14)
Um líder bom como Paulo, precisa ter algo que poucos têm hoje em
dia: CONVICÇÃO.
A nossa realidade atual nos impele para a dúvida! Hoje acordamos
com o Jornal dizendo que o tomate é bom para a saúde, amanhã leremos
em outra revista que o mesmo tomate é cancerígeno. E é assim que
vivemos, acreditando nas coisas, desconfiando delas! Com Deus não pode
ser assim, nem com as coisas de Deus!
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Isso s

Um líder deve ter certeza do que está seguindo, da meta que tomou
para si. Ninguém segue um líder que não está convicto, que não acredita
e que não seria capaz de morrer por aquilo que acredita! Afinal, no nosso
caso, a nossa esperança é uma Pessoa, Jesus Cristo. Se um líder não viver
com essa confiança, com essa certeza e com essa motivação diante de si,
não consegue transbordar alegria, força, coragem...
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Alguns valores espirituais do Coordenador segundo o Coração de Deus:

(cf.: I Tm 4,6-16; I Sm13, 1-14; Nm 20,7-13; Mt 4,1-4; Mt 8,22; Tt 3,2; ITm 3; ICor 1,11; I Pe
1,13; Lc 1,5s; 2 Cr 16,9)
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1. Humildade
2. Magnanimidade - alma deve crescer, sonhar alto, em um desabrochar
dos dons
3. Piedade - exercitar-se na oração e ensiná-la
4. Diligência - Esforço no serviço, livre da preguiça
5. Coerência de vida - cuidado consigo mesmo, auto avaliação, fazer o que
fala, íntegro
6. Homem da Palavra - que a medita, a vive e a ensina
7. Justo - que dá a cada um o que lhe cabe. Aqui também cabe a disciplina
que deve ter

Por fim, além de todo um esforço pessoal para ser um bom
coordenador, o que mais precisa se preocupar é em estar perto de Deus.
Nessa escolha não há erro!
É Ele quem forma nosso coração e, não quem o procure na
intimidade, que não se torne parecido com Ele. Para se tornar um bom
coordenador, procure este caminho e aos poucos se perceberá amando
como Ele ama, falando como Ele fala, vivendo segundo o Seu Coração.

PERGUNTA:
• A partir do texto porque a espiritualidade cristã é fundamental para o
crescimento do grupo?
Fontes de pesquisa:

Bíblia de Jerusalém
Vídeo-aula Pe. Paulo Ricardo: https://www.youtube.com/watch?v=OS4ZTVoZTEY
http://www.searanews.com.br/qualidades-de-um-bom-lider/
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15. Discípulos missionários de Jesus Cristo!
Juventude, caminho aberto...

Valesca Montenegro Franca

E

stamos em uma mudança de época e isso causa um forte impacto nas
pessoas, principalmente na juventude. As mudanças atingem todos os
campos, mas o impacto maior acontece na religião.
É perceptível uma crise de sentido; as pessoas passam a não entender
mais os seus valores. As relações já não acontecem mais na gratuidade.
Existe uma fragilização dos laços comunitários, uma falta de critérios, os
jovens não fazem um bom projeto de Vida e passam dar mais prioridade à
profissão e tudo isso cria um empobrecimento da consciência do mistério
do ser humano, que acaba tendo seu sentido mais profundo banalizado.
Será que em algum momento de nossas vidas tivemos um encontro
verdadeiro com Jesus Cristo? Será que em nossas atitudes e exemplos
cotidianos estamos propiciando que outros jovens tenham esse encontro
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pessoal com Ele? Será que como lideranças, estamos mostrando caminhos
e fazendo esse percurso junto com eles, respeitando seu protagonismo,
além de ser um contributo para a construção de uma sociedade mais justa
e fraterna, estamos caminhando para a Civilização do Amor? Questionese! A juventude quer ser livre e está com o caminho sempre aberto. É
preciso saber ouvir, caminhar junto.
O Documento de Aparecida nos convida a ser uma “presença
cotidiana e cheia de esperança de incontáveis peregrinos, o que nos
lembra dos primeiros seguidores de Jesus Cristo que foram ao Jordão,
onde João batizava, com a esperança de encontrar o Messias (cf. Mc
1,5). Eles se sentiram atraídos pela sabedoria das palavras de Jesus, pela
bondade de seu trato e pelo poder de seus milagres. E pelo assombro
inusitado que a pessoa de Jesus despertava, acolheram o dom da Fé e
vieram a ser discípulos de Jesus. Ao sair das trevas e das sombras de
morte (cf.Lc 1,79), a vida deles adquiriu plenitude extraordinária; a de
haver sido enriquecida com o dom Pai. Viveram a história de seu povo
e de seu tempo e passaram pelos caminhos do Império Romano, sem
esquecer o encontro mais importante e decisivo de sua vida que os havia
preenchido de luz, força e esperança: o encontro com Jesus, sua força, sua
paz, sua vida. Cabe a nós olhar a realidade de nossos povos e de nossa
Igreja com seus valores, suas limitações, suas angústias e esperanças.
Enquanto sofremos e nos alegramos, permanecemos no amor de
Cristo, vendo nosso mundo e procurando discernir seus caminhos com
alegre esperança e a indizível gratidão de crer em Jesus Cristo”. Já que
falamos sobre caminho, é preciso lembrar: no Documento 97 da CNBB,
“Discípulos e Servidores da Palavra de Deus na Missão da Igreja, o capítulo
3 trata dos caminhos da Fé, ao ler esse documento dei-me conta do quanto
a palavra “caminho”, é muito usada por nós, o que devemos lembrar é
a forma de empregar esse conceito. No Novo Testamento, o primeiro
caminho por excelência é o “Caminho” com letra maiúscula, que é o próprio
Jesus, que se apresenta a nós como “Caminho, Verdade e Vida” (Jo 14,6). Ao
percorrer essa estrada com os jovens, estamos mirando esse “Caminho”?
Jesus Cristo é o Filho de Deus, verdadeiro, o único salvador da
humanidade. A importância única e insubstituível de Cristo para nós, para
a humanidade consiste em que Cristo é o caminho, a Verdade e a Vida.
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‘Se não conhecemos a Deus em Cristo e com Cristo, toda a realidade se
torna um enigma indecifrável; não há caminho e, não havendo caminho,
não há vida nem verdade’(Cf. DI – Discurso Inaugural de S.S. Bento XVI na
V Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano). No clima cultural
relativista que nos circunda se faz sempre mais importante e urgente
enraizar e fazer amadurecer em todo o corpo eclesial a certeza de que Cristo,
o Deus de rosto humano, é nosso verdadeiro e único salvador. (DAp 22).
“A quem eu te enviar, irás” (Jr 1, 7b)
Esse trecho nos recorda que Deus continua a chamar e a enviar
pessoas para anunciar a Boa-nova de Jesus a todos os povos. A Missão
é principal razão de ser de nossa Igreja e, seus missionários e suas
missionárias representam uma grande riqueza. Toda a comunidade cristã
é convidada a renovar o seu compromisso batismal, em conformidade ao
mandato de Jesus Cristo: “Ide e fazei discípulos todas as nações” (Mt 28,19).
O papa Francisco em sua mensagem para o Dia Mundial das
Missões em 2013 nos lembra que a Fé é um dom precioso de Deus, “não
é reservado a poucos, mas todos deveriam poder experimentar a alegria
de se sentir amados por Deus, a alegria da salvação! É um dom que não se
pode guardar somente para nós mesmos, caso contrário nos tornaremos
cristãos isolados. O anúncio do Evangelho, - continua o papa Francisco,
- faz parte do ser discípulo de Cristo e é um compromisso constante
que anima toda a vida da Igreja. O impulso missionário é um claro sinal
da maturidade de uma comunidade eclesial. Cada comunidade é ‘adulta’
quando sai de seu recinto para levar a Fé também à ‘periferia’, sobretudo
aos que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo”. Mas
como fazer missão, sobretudo em outros contextos culturais ou sociais
para os quais somos enviados? “A missão – diz ainda o papa – não é
proselitismo, mas é um testemunho de vida que ilumina o caminho, que
leva esperança e amor. A Igreja não é uma organização assistencial, uma
empresa, uma ong, mas é uma comunidade de pessoas, animadas pela
ação do Espírito Santo, que viveram e vivem a maravilha do encontro
com Jesus Cristo e desejam partilhar esta experiência de profunda alegria,
partilhar a Mensagem de Salvação que o Senhor nos trouxe”.
Estas palavras devem sempre ecoar fortemente em nossos corações
jovens, dos assessores, catequistas, das pastorais, dos grupos, Movimentos,
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Novas Comunidades e Congregações que animam as paróquias para
que a ação da evangelização não fique presa entre quatro muros, na
sacristia, ou num território geográfico, mas, deve ser como uma pedrinha
lançada no lago, que possa criar um movimento, uma onda missionária
que chegue até as bordas do lago, e possa tocar suavemente, mas
decididamente os corações que estão à espera da Boa-Nova. O profeta
Isaías ouviu o chamado do Senhor no templo: “Quem enviarei?”. Jovem
e destemido, corajoso e sem medo, o profeta exclamou: “Eis-me aqui,
envia-me” (Is 6,8). Precisamos de novos Isaías, e você, aceita esse desafio?

PERGUNTA:
• A partir do texto qual é a importância do coordenador discípulo e
missionário na vida do grupo?
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16. A vida do grupo

Jone Braga de Moura

A

vida do grupo é para nós jovens um processo de amadurecimento
na fé e na vida, são momentos em que nos despimos de nossos conceitos
que são construídos dentro do tripé família-escola-sociedade, esse despir
ocorre quando passamos a reconhecer o outro como cidadão agente da
transformação da sociedade, onde eu deixo de ser o centro de tudo e
percebo que o coletivo é mais importante do que o individualismo social.
A vida do grupo não deve ter um roteiro estático ele deve ser dinâmico em
forma de ciranda, mas jamais fechado sempre disponível para a entrada
de novos integrantes, os jovens devem se sentir convidados e convidadas
para participar do grupo e descobrir o desejo de colaborar juntos.
Após um tempo percebe-se que quem participa da vida do grupo
aprende bem mais do que ensina, visualiza a realidade ao seu redor e passa
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a ter uma visão do todo, faz reflexões que não realizava em nenhum outro
espaço, na vida do grupo não podemos também fechar os temas porque
o importante é ouvir o jovem, descobrir que mensagem ele deseja passar.
Atualmente os jovens são irrequietos e criativos e necessitam de um espaço
onde os mesmos possam expor suas ideias e ideais e acreditar que tem força
para transformar a sociedade e com a ajuda da Igreja realiza o seu caminhar.
Nós temos Jesus Cristo como grande Assessor na vida do grupo,
porque a Sua imagem de jovem ousado de sua época continua nos
inspirando mesmo mais dois mil anos já passados, percebemos ainda
que sua luta continua sendo nossa luta e isso nos encoraja a ultrapassar
diversas dificuldades que possam aparecer. Sim a vida do grupo não é
só benesses existem tempo bons e ruins, crises que permeiam os jovens
em outro tripé que chamamos de família-trabalho-igreja (quando cito
trabalho está incluso estudos também), os e as jovens por vezes se
sentem desnorteados e desnorteadas na vida do grupo, são cobranças
que passam a existir e o jovem nem sempre está preparado para recebêlas, acredita-se que esta fase do grupo é crucial para a reflexão sobre os
objetivos do grupo e também como está a convivência dos mesmos, não
podemos deixar que a rotina tome conta da vida do grupo tendo em vista
que os jovens após determinado tempo de caminhada tem a necessidade
de diálogo com outros jovens e também outras instâncias tanto dentro
como fora da Igreja. Neste momento temos que ser pacientes, sim
como atravessar os desafios que aparecem e permanecermos firmes na
caminhada? Na prática não existem soluções prontas, percebemos que
chamar a atenção dos jovens para participar de grupos torna-se cada
vez mais difícil, os mesmos sentem-se atraídos por algo que nem eles
conseguem explicar, até a busca pelo nada hoje existe, mas o mundo das
drogas tem sido uma grande saída para isso e não podemos fechar os
olhos para esta questão, mas o que leva o jovem a fazer uso de drogas,
foi a falta de um papo? Um abraço e até um desabafo? A palavra amizade
tem se tornado cada vez menos frequente e utilizável, a família hoje tem
levado pouco em consideração a formação de valores éticos para os
filhos e essa falha cria uma sociedade de jovens egoístas e individualistas
e altamente competitivos ou despreocupados com o todo.
O grupo tem que ser um espaço onde o jovem se sinta bem e
faça o bem, é aonde o jovem vai se conhecer e se reconhecer no outro,
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com momentos onde o mesmo consiga perceber o que ele veio fazer
aqui na terra e que a passagem deve ser de maneira concreta algo que
possa causar um impacto positivo na vida dele e de outras pessoas, a vida
do grupo tem sido o refúgio de milhares de jovens que se sentem bem
em fazer o bem, um espaço de reflexão e construção de uma identidade
baseada nos valores éticos e cristãos, onde a ternura e a resistência tem
solo fértil para crescer e se fortalecer.
• A vida do coordenador do grupo
Logo de início a palavra animador causa um espanto para alguns e
principalmente para os jovens porque em casa essa palavra passa bem
distante é mais a palavra chefe que fica, é o chefe da família, o chefe do
papai e da mamãe e diversos casos e etc... E o que seria esse coordenador
então, coordenar e nada mais que fazer junto, é ajudar o outro a chegar
aonde talvez ele não conseguisse chegar sozinho, o coordenador ele não
nasce pronto, ele é formado, estuda, trabalha, tem que dar conta da família,
amigos, namorada e/ou namorado, parece muita coisa e é mesmo, mas
temos que saber diferenciar muito bem cada momento e fazer com amor,
o coordenador tem que ter o dom de compartilhar o amor, saber a hora
de falar, de ouvir, de abraçar e até de parar, e principalmente despertar
novos coordenadores nos grupos, a formação deve ser contínua.
Um dos maiores coordenadores da história foi Jesus Cristo que fazia
de tudo para que o outro descobrisse seus dons e pudesse ajudar outras
pessoas, dava atenção para todos e todas sem exceção, e o coordenador
deve ser assim também não deve ser beneficiado em nada, mas deve
beneficiar os outros o máximo de vezes que puder, o coordenador está
a serviço da construção da civilização do amor. Assim como na vida do
grupo o coordenador também tem seus altos e baixos e a Assessoria deve
estar preparada para acompanhar este momento que também é crucial
e a maioria das vezes é antes de uma tomada de decisão que pode ser à
saída da coordenação ou um afastamento, a ciência do que se passa na
vida do coordenador deve também estar no coletivo, à coordenação é
como se fosse um casamento e deve estar junto nos momentos alegres e
tristes: um papo, abraço e um desabafo podem ajudar de maneira positiva
nos momentos de crise, buscar soluções no coletivo faz bem para todos
e não podemos simplesmente criticar quando o coordenador errou, mas
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buscar quais foram os motivos que o levaram a errar e construir um elo
de confiança é importantíssimo.
Vale ressaltar que o coordenador não é aquele que faz bem e faz
sozinho, ele auxilia no grupo colaborando na mediação de conflitos,
conversando com os jovens e assessores, ele é o elo do jovem do grupo
com as diversas instâncias e por vezes foi escolhido por ter demonstrado
um perfil de articulador ou articuladora e liderança, o perfil é muito
variável não existe um perfil pronto, mas pede-se que seja uma pessoa
que respeite os momentos de falar, de ouvir, que sorria, chore, tenha uma
sensibilidade de perceber que mesmo quando o outro não fale, mas ele
saiba que ele precisa de uma palavra, um abraço e etc... Tenha um encontro
pessoal com o Divino e não tenha vergonha de ser ele mesmo, que aceite
os outros como são e também se aceite, que não busque se enquadrar as
regras da sociedade, ele quebra protocolos quando é necessário e possui
conceitos éticos e cristãos visíveis, o coordenador não é reconhecido por
suas falas, mas sim por suas práticas.
Então a vida do grupo e do coordenador caminham juntas. Pode
existir um grupo sem coordenador, mas não pode existir um coordenador
sem um grupo, porque o coordenador não coordena para ele e sim para
o grupo, a relação do grupo e coordenador é familiar e ter muito amor
envolvido, a busca por melhorias para estar a serviço da juventude e da
Igreja não é fácil, mas o caminho é belíssimo, perceber que aquilo que se
está fazendo é algo positivo e vem melhorando a vida de diversas pessoas
é o grande reconhecimento necessário. Apresentar o Jesus Cristo jovem
e libertador deve ser de maneira espontânea, e é o que deve nortear o
coordenador do grupo, que deve tomar às decisões a luz de Cristo, visando
sempre o bem e o cuidado com a casa comum, construir a civilização do
amor deve ser um dos objetivos principais do grupo e do coordenador.

PERGUNTA:
1. Cite 3 características da Vida do Grupo?
2. Qual é o papel do coordenador na vida do grupo?
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17. Novo Conceito de Liderança

Jorge Boran CSSp

U

ma questão central no trabalho pastoral com jovens é a formação
de líderes. São os líderes que mobilizam a massa. A massa sem
líderes é um corpo sem cabeça. Cada vez mais cresce a consciência,
seja na Pastoral da Juventude, nos Movimentos Apostólicos, Novas
Comunidades ou congregações religiosas que trabalham com jovens,
que é necessário investir no despertar de novos líderes e na capacitação
dos já existentes.
Com a publicação do livro de James Macgregor Burns, sobre
Liderança, em 1979, se inicia uma grande mudança na compreensão
de liderança na sociedade contemporânea. Surge um novo modelo,
diferente do tradicional. O referido livro está baseado num estudo
transcultural de famosos líderes históricos de diferentes países do
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mundo. Burns escreveu como teórico político e historiador. A maioria
dos autores subsequentes se baseia nas teorias de Burns. 16
Liderança é, talvez, um dos temas mais estudados no mundo
de hoje, nos âmbitos da sociologia, da política, da educação e da
administração de empresas, e podemos também aproveitar os resultados
destes estudos dentro da Igreja. Não há necessidade de partir somente
de nossas experiências limitadas. Um líder não nasce, se faz. Hoje em dia
há diferentes cursos de capacitação de líderes que podemos aproveitar.
Não há necessidade de “inventar a roda de novo”.
Seguem algumas ideias que podem iluminar nosso trabalho
com jovens:
Poder e liderança. Quando estudamos liderança, não podemos
ignorar a questão de poder ou considerar o poder somente como algo
negativo. Liderança é uma forma de poder. Poder é uma energia básica
necessária para traduzir as intenções em ações. Sem esta energia os
líderes não podem liderar. Nem todos os portadores de poder, no entanto,
são líderes. Tampouco o poder que é usado para dominar é visto como
liderança. O poder para liderar se baseia em uma relação entre o líder e
seus seguidores. O gênio da liderança se revela na capacidade de motivar
os seguidores a atuarem sobre metas que representam os valores, tanto
do líder como dos seguidores. O poder do líder vem de sua capacidade
de escutar e responder às necessidades e aspirações dos seus seguidores,
procurando motivar os seguidores a responder às suas necessidades e
aspirações. Ao mesmo tempo pode decidir a ignorar algumas aspirações
e despertar outras. Os líderes têm uma visão e metas e trabalham a partir
de uma estratégia para concretizá-las.
O Líder fixa sua atenção e a atenção dos outros em uma visão
do futuro (utopia). Há diferença entre administradores e líderes.
Administradores são eficientes e garantem um trabalho de boa qualidade
e dentro do prazo. Este trabalho é importante. Sem o mínimo de eficiência
as coisas não funcionam e ficamos somente com os belos discursos. O
problema é que muitas organizações têm somente administradores. Não

16
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têm líderes. O resultado é a submissão ou obediência contra a vontade,
e uma pastoral de manutenção que vai perdendo terreno frente a uma
sociedade cada vez mais secularizada e pluralista. Talvez o maior exemplo
deste tipo de liderança hoje é o Papa Francisco. Ele tem uma visão de
como deve ser a Igreja no futuro e consegue comunicar e empolgar
milhões de seguidores com esta visão. Ele comunica esta visão com uma
linguagem simples e direita e com gestos que mostram coerência de vida.
Ele consegue despertar na Igreja e no mundo nova esperança e nova
energia. Esta liderança é reconhecida dentro e fora da Igreja. Em 2015
o Pontífice visitou Equador, Bolívia, Paraguai, Cuba, falou para o Senado
e Congresso nos Estados Unidos, para as Nações Unidas em Nova York
e para um encontro internacional da família em Filadélfia. Na Bolívia
falou empolgou o Encontro Internacional de Movimentos Populares. Em
todos os países visitados sempre achou um jeito de falar para os jovens,
que por sua vez se empolgam com os desafios que lançados para eles.
No Paraguai e em Cuba, depois de escutar os depoimentos de alguns
jovens, deixou de lado o textos preparados e falou espontaneamente,
dialogando com os jovens a partir de temas apontados nos depoimentos.
Falando para uma multidão de jovens em Manila, no mesmo ano, escutou
o depoimento de uma jovem que vivia na rua e encontrou na prostituição
a única maneira de sobreviver. Quando a jovem perguntou chorando
porque Deus deixara acontecer esta situação, o Papa deu-lhe um abraço
e deixou o silêncio responder a pergunta. Trata-se de uma energia que
vai e vem entre o líder e os seguidores e assim consegue motivá-los a
abraçar valores e ideais mais nobres. Francisco deixa claro que conta com
os jovens para fazer a revolução de amor, que coloca os pobres e todos
os grupos marginalizados no centro. Não fala uma mensagem água-comaçúcar, mas sim lança o/ desfio de sair do comodismo e fazer grandes
sacrifícios para construir uma Igreja e um mundo novo.
O líder constrói a visão junto com os seguidores, sua visão do futuro,
apontando às pessoas a sua direção. O líder desafia os outros. Há um vai
e vem impressionante de energia entre o líder e seus seguidores. Esta
intensidade é somente possível quando o líder sabe o que quer. Os líderes
avançam mais, ajudam as pessoas a terem prazer e satisfação no seu
trabalho, estão preocupados com uma visão, trabalham com os recursos
88

Livro Capacitação - Liderança.indd 88

20/01/2018 19:10

emocionais e espirituais da organização, fazem esforços para responder
às aspirações humanas profundas, para serem importantes, para serem
uteis, para fazerem parte de algo bem sucedido. Com o resultado as
pessoas são “empoderadas”. Liderança é especialmente importante hoje,
devido à necessidade de trabalhar constantemente com as mudanças.
O administrador tem dificuldade de sair da rotina e lidar com novos
desafios que emergem numa sociedade em constante evolução. Por isso
uma pastoral de manutenção hoje – formada por administradores – é
incapaz de fazer frente aos grandes desafios de uma sociedade que muda
tão rapidamente.

PERGUNTA:
1- Qual a diferença entre o Poder e Liderança?
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18. Tipos de Líderes mais Comuns em Nossos
Grupos e Comunidades

Jorge Boran CSSp

A

questão de Liderança, talvez, seja o tema mais estudado no
mundo hoje, nos âmbitos da política, da sociologia, da educação e da
administração de empresas. E podemos aproveitar o resultado destes
estudos no trabalho pastoral. Dentro de qualquer grupo social, o líder é a
peça principal e o catalisador das energias individuais. Deve-se, portanto,
dar uma atenção especial aos dirigentes quando se quer criar, modificar
ou aperfeiçoar uma coletividade, seja uma nação, um grupo, comunidade,
associação ou turma de alunos. Deve-se tomar cuidado não somente com
sua escolha, mas, também, com sua formação e aperfeiçoamento.
Entre as características pessoais do líder, convém recordar que
deve ter qualidades superiores à média de seu grupo, a fim de ser um
exemplo e transmitir novos conhecimentos aos outros. Nesse sentido, o
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líder é também um educador. Mas ninguém nasce líder, faz-se. Podemos
despertar e formar novos líderes. E com esta finalidade, precisamos
distinguir entre os tipos de liderança, os que promovem novos líderes e os
tipos que tentam abafar os lideres em potencial que estão despontando.
Dependendo do tipo de líder pode-se travar ou deslanchar todo um
processo de formação. Temos que ser sinceros, com respeito às nossas
verdadeiras motivações; queremos formar líderes ou seguidores?
Há quatro tipos de líderes mais comuns em nossos grupos,
comunidades e equipes de coordenação das pastorais e
movimentos apostólicos.
1. O líder Ditatorial
2. O líder Paternalista
3. O líder Permissivo ou Laissez-faire
4. O líder Democrático
Qual deles é mais comum em nossos grupos e comunidades? Em
qual deles devemos investir nossas energias e recursos para deslanchar
processos de acompanhamento sistemático, de evangelização dos jovens,
e de inserção na sociedade como cidadãos?

1. O LÍDER DITATORIAL
O líder ditatorial segue a lógica de “Façam o que eu mando”. Para o
ditador, ou líder "mandão", não importa saber o que seus subordinados
pensam. Ele também não aceita questionamentos; quem o questiona é
encarado como mau elemento, como inimigo. Todos os integrantes do
grupo dependem exclusivamente do "ditador", que possui a autoridade
máxima. Os membros são meros executores das ordens da autoridade. Às
vezes, o grupo ditatorial adota formas aparentemente democráticas, mas,
na verdade, está seguindo a lógica que tudo deve vir de cima.
Em geral, esse tipo de líder autoritário trata os outros desta maneira
porque ele mesmo foi formado assim. Reproduz inconscientemente a
atitude de seus educadores.
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Nesse tipo de grupo, os membros, frequentemente, estão apáticos e
perdem todo o espírito de iniciativa e responsabilidade, e estão submetidos
a fortes pressões afetivas e de guerrilhas entre si. Frequentemente,
também, o grupo se divide, alguns a favor e outros contra o “ditador”.
Os grupos ditatoriais, no início, podem parecer serem mais
eficientes na hora de executar tarefas que dependem da capacidade do
líder. Porém, acabam se dissolvendo ou caindo num mero formalismo, de
modo especial quando sai o líder.

2. LÍDER PATERNALISTA
O líder paternalista ou maternalista segue a lógica de “Pode deixar
pra mim, tá”.
É o líder "bonzinho", que representa a figura paterna. Todos
dependem de seus "conselhos" e, pelo menos aparentemente, tudo o
que faz é pelo bem do grupo.
Aqui as pressões afetivas são maiores ao aumentar nos membros a
dependência emocional e, consequentemente, o sentimento ambivalente
de amor-ódio, especialmente quando nos integrantes do grupo desperta
um desejo de afirmação da personalidade e de tomar a iniciativa.
Apesar das primeiras impressões serem diferentes, o ditador e o
paternalista são bastantes semelhantes. Os dois tipos são autoritários e
centralizadores. Nenhum deles vê com bons olhos o aparecimento de
outros líderes. O líder paternalista às vezes é pior, porque agarra seus
seguidores emocionalmente. É a super-mãe que não prepara os filhos
para a vida mas sempre quer mantê-los agarradas a sua saia. Os membros
têm medo de magoar seu líder com críticas, afinal, "ele é tão bonzinho!".
Por outro lado, é mais fácil perceber a má influência e o dano causado
pelo líder ditatorial. Os dois tipos, conscientemente ou inconscientemente
fazem a opção de formar seguidores e não líderes. Não querem formam
jovens que têm a capacidade de pensar por si, de tomar iniciativa e de
questionar. Para ele, o jovem ideal é aquele que, como se diz na gíria, é
“pau mandado”.
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3. LÍDER PERMISSIVO OU LAISSEZ-FAIRE
O líder permissivo segue a lógica do “pode ser”, “você quem sabe!”
e do “deixe como está para ver como é que fica". Laissez-faire, em francês,
quer dizer "deixar fazer". Em geral, esse tipo de líder é muito inseguro e não
gosta de assumir responsabilidades. É um tipo que não quer nada com nada.
Ao contrário do líder ditatorial e do líder paternalista, que só dá
ordens, o coordenador permissivo não dá indicação alguma. Cada um de
seus auxiliares faz o que quer e como bem entender. Na divisão do trabalho
e na partilha das responsabilidades, a confusão é total. Sua orientação
permissiva gera conflitos e desorganização entre os participantes. Estes
grupos frequentemente morrem ou tendem a cair num sistema ditatorial
para poder sobreviver.

4. LÍDER DEMOCRÁTICO
O líder democrático segue a lógica do “Vamos trabalhar juntos”.
Esse tipo de líder sabe que será mais fácil resolver os problemas
com a ajuda do grupo. Enquanto o líder paternalista faz o trabalho de
dez, o líder democrático faz dez trabalharem. Respeita as pessoas e
acredita nelas, consegue a cooperação do grupo por sua competência,
paciência, tolerância e honestidade de propósitos. Não dá ordens, dá o
exemplo, estimulando em vez de repreender. Toda a sua atenção está
concentrada para que os integrantes do grupo pensem por si mesmos e
tomem iniciativas. Consegue obter o máximo de produtividade por meio
do máximo de boa vontade.
Todos participam das atividades comuns e têm uma ideia clara
dos objetivos, metas e meios para alcançá-los. Há um livre intercâmbio
de ideias e discussão aberta sobre os meios necessários para a ação. O
líder ajuda a sintetizar as ideias principais, mostrando as divergências
e consenso e, ao final, auxilia os participantes a amarrem conclusões
concretas. Tem método na cabeça para saber a sequencia certa. O método
Ver-Julgar-Agir, por exemplo, é um método consagrado na Igreja hoje.
93

Livro Capacitação - Liderança.indd 93

20/01/2018 19:10

Evita o mal de muitas reuniões: a ausência de conclusões concretas- o
que gera a ineficiência e a sensação de frustração e de perda de tempo.
O grupo democrático permite uma autocrítica comum de todos os
membros e o aprofundamento da consciência de responsabilidade de
todos e de cada um, para se alcançar os objetivos comuns. Aos poucos,
vão a parecendo outros líderes naturais no grupo. O líder democrático
não fica com ciúmes ao perceber o surgimento de possíveis futuros
“concorrentes” para a função, não tem receio que vão fazer sombra a
ele. Está contente porque sabe que o objetivo é formar novos líderes
para que o trabalho possa avançar e para que o processo democrático se
solidifique. Os filhos cresceram e conseguem enfrentar a vida sozinhos. É
um dos momentos mais delicados. Às vezes, para formar novos líderes, o
líder precisa se afastar um pouco e deixar que outros ocupem o centro do
palco. Infelizmente, muitos líderes de grupos têm dificuldades para adotar
a atitude de João Batista, de "desaparecer" para que outros cresçam. No
Evangelho segundo São Mateus, Jesus adverte seus discípulos que não
devem seguir os príncipes deste mundo que usam o poder para dominar.
O poder é para servir.
A condução do processo todo deve deixar claro que o critério de
êxito é chegar a esta etapa, em que todos são líderes, e as tentações
ao paternalismo e centralismo são superadas. Por isso é importante
que todos os líderes tenham um mandato, de, por exemplo, um ano,
e que haja um processo de discernimento que envolve os membros na
preparação e na eleição de um novo coordenador. O revezamento
dos coordenadores é fator central na formação de novas lideranças.

PERGUNTA:
1- Qual desses líderes é o mais importante para a coordenação de
um grupo?
Bibliografia
Boran, J. (2011) Curso de Dinâmica para Líderes (CDL – 1o Nivel). São Paulo: CCJ
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19. Líderes de troca de favores e líderes
transformadores.

Jorge Boran CSSp

E

m nossa última aula falamos dos quatro tipos de líderes mais comuns
em nossos grupos, comunidades e equipes de coordenação das pastorais
e movimentos apostólicos: o Líder Ditatorial, o Líder Paternalista, o
Líder Permissivo ou Laissez-faire e o Líder Democrático. Esta maneira de
abordar os diferentes tipos de líderes é mais popular e mais é fácil ser
compreendida pelas nossas pastorais e movimentos.
No entanto, há outra maneira de aprofundar os diferentes tipos
de líderes, que é mais profunda, e complementa a abordagem anterior.
Trata-se da abordagem de McGregor Burns, que exerce grande influência
com suas pesquisas sobre os autores modernos que escrevem sobre este
tema. Referimo-nos a este autor na primeira aula. Portanto, nas próximas
aulas, vamos abordar esta linha de aprofundamento. Trata-se de uma
95

Livro Capacitação - Liderança.indd 95

20/01/2018 19:10

abordagem para coordenadores e assessores que querem algo mais, e
que serve como plano de fundo para entender e se posicionar diante de
muitas questões na Igreja e na sociedade de hoje.
Nesta aula aprofundaremos a separação dos diferentes tipos
de líderes em dois grandes grupos. São duas maneiras diferentes de
responder às aspirações dos seguidores:
1. Líderes de Troca de Favores (ou de intercâmbio) e
2. Líderes Transformadores.

1. LÍDERES DE TROCA DE FAVORES (OU DE INTERCAMBIO).
Neste tipo de relação com o líder os seguidores assumem
compromissos na base de troca de favores. Fazem as coisas porque vão
receber alguma recompensa, seja econômica, política ou sociológica.
Nas eleições políticas, por exemplo, muitas pessoas votam em diferentes
candidatos, em troca de favores ou prêmios emocionais e deixam de
pensar no bem maior do país.. Muitos jovens participam dos seus grupos
em troca de amizade, para resolver problemas pessoas, para namorar. No
processo de iniciação esta é, frequentemente, a motivação principal.
No processo de evangelização motivação deve ir além dos interesses
pessoais. É necessário despertar uma motivação mais profunda capazes
de criar raízes e garantir a continuidade e o compromisso com uma causa
maior. Um grupo de jovens, por exemplo, precisa passar dos projetos
pessoais dos membros para o projeto mais amplo do grupo e depois
para o projeto de Jesus Cristo e depois integrar os três projetos. Eu me
lembro da primeira reunião de um novo grupo de jovens quando o grupo
marcou a segunda reunião para sábado a tarde. Um membro falou que
estará presente na reunião se não tiver outra coisa para fazer. Um grupo
somente de projetos pessoais não sobrevive.
Estes tipos de relação e transações são necessários para o
funcionamento da sociedade e devem ser regidos por valores mais
básicos como honestidade, lealdade, imparcialidade e responsabilidade.
A maior parte dos negócios, da política e, às vezes, da religião, funciona
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desta maneira. As relações de trabalho funcionam assim e “incluem as
os salários, expetativas, objetivos, indenizações, condições de trabalho,
benefícios, oportunidades para estimular, restrições, horários etc.”.
Muitas das lideranças políticas no Congresso e no Senado, em
Brasília, funcionam na base de troca de favores. Infelizmente, muitas destas
transações políticas não são controladas pelos valores mais básicos como
honestidade, lealdade, imparcialidade e responsabilidade. O congresso
que deve ser espaço para discutir os diferentes projetos políticos, para
criar um país mais justo, é substituído por uma briga por cargos e acesso
às “tetas do governo” para obter dinheiro público.
Estes tipos de líderes motivam as pessoas para aceitarem suas ordens
através de uma rede de “subornos”, ou na base de troca. As pessoas que
participam do acordo inconscientemente não têm uma meta duradoura,
suas atitudes e significados pessoais não são modificados. Estas relações,
quando regidas pelos valores básicos, precisam ser mantidas porque são
necessárias para o funcionamento da sociedade. Porém há limitações.
Trata-se de uma relação de “quid pro quo”, que está preocupada com
o mínimo, com a mediocridade, com a lei. Neste tipo de relação nem
os líderes, nem os seguidores são afetados no nível de significado mais
profundo. Para usar um termo religiosa, não há verdadeira conversão.

2. OS LÍDERES TRANSFORMADORES
Os líderes transformadores dão um passo a mais. Procuram despertar
os valores mais nobres no ser humano e, assim, inspiram os seguidores
a fazerem gestos heroicos. Trabalham com os valores da liberdade, da
igualdade, da justiça social, da misericórdia, do perdão, da paz, do cuidado
com a casa comum (ecologia), e de uma mística baseada na fé. Este tipo de
líder se contrasta com os líderes que procuram mover as massas despertando
os instintos mais primitivos do ser humano: o ódio, a vingança, o egoísmo,
a arrogância, o racismo, o medo, a insegurança, a imposição, o desprezo. Os
líderes nazistas mobilizaram as massas, assim, provocando a última guerra
mundial com seus 50 milhões de mortos e os campos de concentração
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em que homens, mulheres e crianças inocentes foram sistematicamente
eliminados. Na política há líderes que não têm escrúpulos e despertam os
instintivos mais primitivos para atingir seus objetivos pessoais.
Os líderes transformadores procuram mudar a sociedade. Dentro
da Igreja, por exemplo, tais líderes propõem a mudança de uma Igreja
de manutenção para uma Igreja missionária, que faz opção preferencial
pelos pobres. A liderança exercida pelo Papa Francisco, dentro da Igreja
e dentro da sociedade contemporânea, é um bom exemplo do poder
magnético deste tipo de liderança e sua capacidade de motivar os
seguidores a sair de uma vida medíocre e fazer gestos heroicos.
É necessário eliminar a imagem de líder como alguém que
caminha na frente, com os outros seguindo passivamente atrás. Líderes
transformadores fazem nascer outros líderes. Procuram responder
não somente as aspirações dos seguidores, mas, também, despertar
aspirações mais nobres e elevar a seus seguidores ao nível do heroico.
Líderes e seguidores trabalham juntos, por metas comuns, a partir de uma
proposta, uma causa maior. Trata-se de uma liderança moral. Os líderes
desafiam seus seguidores a fazerem sacrifícios e elevá-los ao melhor de
si mesmo, a níveis mais altos de juízo moral onde são inspirados por uma
meta e espirito missionário. Aqui os autores usam um termo religioso
para comunicar a ideia de um gesto de sair de si, de fazer gestos que não
visam somente aos interesses egoístas.
O líder transformador tem algo que os seguidores não têm. O líder
tem mais habilidade para avaliar os motivos dos seguidores, antecipar
suas respostas a uma iniciativa e calcular suas bases de poder. A liderança
está difundida através de toda a organização. Os líderes e os seguidores
trabalham juntos para resolver problemas baseados num sentido de
transcendência. Valores últimos como justiça, liberdade e igualdade são
mais importantes que os próprios interesses. Os seguidores são tratados
como sujeitos e se tornam líderes que transformam outros. Os líderes
também são transformados por seus seguidores. Os líderes elevam a ação
de pessoas comuns ao nível heroico.
No trabalho de evangelização da juventude temos muitos exemplos
deste tipo de liderança. Nos últimos anos tenho trabalhado com os cursos
de capacitação de liderança do CCJ (Centro de Capacitação da Juventude):
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CDL-1º Nível, CDL 2º Nível e CDL Musical. Hoje, depois que estes cursos
foram reproduzidos em mais de 100 dioceses do Brasil, e oito países
na América Latina, fico sempre impressionado com a capacidade dos
jovens de assimilar e dominar um instrumento pedagógico de formação,
e através dele sair em missão e contagiar milhares de jovens com a
mensagem do evangelho. Quantas vezes presenciei jovens participando
de um curso nacional e voltando para suas bases e mobilizaram suas
dioceses, e, em alguns casos, seus estados. E não ganham nada com isso,
monetariamente falando. Até perde dinheiro e é obrigado a abrir mão do
seu tempo livre. Há uma generosidade e entusiasmo quando há´ líderes
transformadores que conseguem despertar os valores mais nobres do ser
humano. Este é o tipo de liderança que contagia na pastoral da juventude,
nos movimentos e nas novas comunidades. Foi assim que os fundadores
das congregações religiosas conseguiram atrair seguidores e realizar
tantos empreendimentos através da história. Com a relação de troca
de favores entre o líder e seus seguidores este tipo de resultado seria
impossível. Portanto, nossa meta é despertar líderes transformadores.
Na medida em que conseguirmos despertar e capacitar este tipo de
líderes vamos mudar a face do trabalho pastoral com jovens, e também a
face da Igreja e de nossa sociedade. Na história da humanidade, o líder que
mais conseguiu desenvolver este tipo de liderança transformadora foi Jesus
Cristo. Em três anos ele despertou e formou um pequeno grupo de líderes
- em grande parte jovem - que transformaram o mundo. Os líderes de cada
geração inspiram e capacitam os líderes da geração seguinte a seguir esta
visão do futuro, de uma Igreja renovada e de outro mundo possível.

PERGUNTA:
1. Qual é a diferença entre Líderes de Troca de Favores (ou de intercâmbio)
e Líderes Transformadores?
Bibliografia
CNBB, (2007). V Conferência Geral do Episcopado Latino-americano Aparecida:
Brasilia, Edições CNBB
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20. Administradores/Líderes - O Líder Intelectual

						

Jorge Boran CSSp

B

ennis & Nanus fazem a distinção entre administradores e líderes que é
muito usada hoje. Administradores fazem um trabalho relacionado com os
recursos físicos de uma organização: seu capital, suas habilidades humanas,
tecnologia, matéria prima. Estão mais preocupados com a solução
de problemas. Administradores eficientes garantem trabalho de boa
qualidade, feito dentro do prazo. Este trabalho é importante. Sem a mínima
eficiência as coisas não funcionam e ficamos somente com belos discursos.
Porém, a maioria das organizações constata que seu problema não é a
falta de administradores, mas, sim, de líderes. Frente aos administradores
os seguidores adotam atitudes de submissão ou obediência à contragosto.
Os líderes avançam mais, têm consciência que as pessoas trabalham
não somente por causa de uma recompensa material. Ajudam as pessoas
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a terem prazer e satisfação no seu trabalho. Estão preocupados com
a visão do futuro. Trabalham os recursos emocionais e espirituais da
organização, fazem esforços para responderem as aspirações humanas
profundas: para serem importantes, para serem úteis, para fazerem parte
de algo que é bem sucedido. Como resultado as pessoas sentem que têm
poder de influir na organização. Os líderes são importantes hoje devido à
necessidade de lidar constantemente com mudanças.
Agora passemos à outra distinção que tem ajudado muito a
capacitação de líderes.
A partir das suas pesquisas sobre os grandes líderes históricos, Mc
Gregor Burns distingue quatro tipos de lideres que existem em todo grupo
humano. A distinção é muito usada hoje para analisar o trabalho grupal.
Estes tipos de líderes existem em todo grupo humano e não dependem
de eleições ou nomeações. A distinção ajuda a entender as relações e
os conflitos entre os participantes de grupos humanos e entre membros
de diferentes equipes de coordenação. Nas próximas aulas pretendemos
aprofundar cada tipo de líder.
Os diferentes tipos de líderes que estão presentes em todo grupo
humano são:
1. Líder Intelectual
2. Líder Reformista
3. Líder Revolucionário (ou Profético)
4. Líder Carismático
Há também o Líder de Coesão. Este último não é apontado por
Burns, mas sim por outros autores. Estou incluindo aqui porque se trata
de um tipo de liderança muito presente no trabalho com jovens e seu
reconhecimento fortalece o trabalho pastoral.

1. LIDERANÇA INTELECTUAL
A liderança intelectual tem a capacidade de captar ideias percebidas
pelo povo de maneira confusa, e organizar estas ideias de maneira que
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clareia o caminho para frente. O líder intelectual está preocupado com
valores, metas e propostas que vão além das necessidades imediatas.
Liderança intelectual é liderança transformadora.
Os líderes intelectuais relacionam teoria com a prática e a prática
com a teoria. Respondem às necessidades da sociedade e da Igreja
naquele momento.
É importante esclarecer que ser líder intelectual não significa ter
muitos títulos universitários. As sociedades primitivas tiveram algum tipo
de líderes intelectuais para ajudar ler os sinais dos tempos e aclarar o
futuro. São pessoas, às vezes, sem um estudo escolar formal, mas com
a capacidade de refletir, sistematizar as experiências, devolver a seus
seguidores suas próprias ideais – mas agora de uma maneira organizada.
Estes líderes são importantes, especialmente em momentos de conflito
moral e social. No meio das diferentes tensões os líderes intelectuais
procuram fazer uma ponte entre o antigo e o moderno, e ajudam a elaborar
uma teoria que dá direção e significado ao trabalho e a organização.
Na política os líderes intelectuais são importantes. O avanço de uma
sociedade monárquica para uma sociedade democrática dependia muito
dos líderes intelectuais mostrarem que a alternativa para a monarquia
não era o caos, nem o governo pelas massas ignorantes. Daí surgiu a
ideia do equilíbrio entre os três poderes: o Executivo, o Judiciário e o
Legislativo. Da mesma maneira, precisavam mostrar que a abolição do
sistema econômico da escravidão não ia levar a um colapso econômico.
Alguns exemplos podem ajudar a clarear a importância de líderes
intelectuais no trabalho pastoral com jovens. No ano 1984 A CNBB
convocou um encontro nacional de delegados dos Regionais da CNBB
para discutir os rumos do trabalho pastoral com jovens. Até então não
havia clareza, não havia projeto de evangelização. O projeto anterior, de
encontros de jovens baseados na metodologia do Cursilho de Cristandade,
estava em crise devido às grandes mudanças na sociedade brasileira. Em
cada cabeça havia uma ideia diferente. Ninguém tinha autoridade para
dizer “por aqui sim, por lá não”. O encontro nacional iniciou um processo
em que os líderes intelectuais inseridos no processo de evangelização,
nas paroquias e dioceses ajudaram a elaborar um novo projeto pastoral
a partir das suas experiências. Durante os próximos anos, e com a ajuda
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destes líderes, o projeto de evangelização foi clareando e sendo registrado
em documentos e cadernos de estudos. Nas pastorais e movimentos em
que não haviam líderes intelectuais não avançaram, e permaneceram na
superficialidade.
Este processo de evolução e adaptação do projeto pastoral para
continuar iluminando os novos desafios é continuo. Hoje há o documento
85 da CNBB, Evangelização da Juventude, Desafios e Perspectivas Pastorais,
que indica a visão e o horizonte comum para as pastorais da juventude,
os movimentos, as novas comunidades e as expressões diferentes,
trabalhando na evangelização da juventude. O documento foi resultado
do trabalho destes líderes intelectuais no meio dos jovens, religiosos e
bispos. Os líderes intelectuais têm consciência que se a proposta não
convence intelectualmente é difícil conquistar aliados para avançar. Tratase da visão e dos valores de fundo que motivam o trabalho pastoral e
o caminho a ser percorrido para atingir os objetivos. A presença destes
líderes intelectuais informais para organizar as ideias que iluminma o
caminho para frente é importante, tanto nos grupos de base como nas
equipes de coordenação.

Bibliografia
Papa Francisco, (2015). Encíclica Laudato si': a íntegra e um "guia" para a leitura
da Encíclica
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/543659-laudato-si-um-qguiaq-para-a-leitura-da-enciclica-a-integra-do-texto
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21. Líder Reformista &
Líder Revolucionário (Profético)

				

Jorge Boran CSSp

C

ontinuamos o estudo dos quatro tipos de líderes, apontados pelo
McGregor Burns, a partir dos seus estudos acerca dos diferentes líderes
históricos. Como explicamos anteriormente, estes líderes existem em
todo grupo humano e podemos identificá-los pela observação atenta
das relações entre os membros de um grupo ou equipe de coordenação.

LÍDER REFORMISTA
O Líder Reformista percebe oportunidades e é bom para negociar
e persuadir. Sua função requer habilidade política excepcional. Deve
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conquistar muitos aliados para apoiar suas próprias metas ou as metas do
grupo, enquanto, ao mesmo tempo, procura administrar as divisões entre
seus próprios membros. Diferentes estratégias são possíveis. As estratégias
corretas são escolhidas com cuidado. A liderança reformista é uma
liderança moral e, portanto, os meios escolhidos não devem ser impróprios.
A mudança é possível na sociedade e na Igreja quando lideres
reformistas, com dons especiais, são capazes de conquistar apoio de
correntes contrárias. Sua capacidade de escolher o momento oportuno,
sua persistência, e suas habilidades de mediação são essenciais. Os
líderes de movimentos de reforma precisam de uma visão do futuro, a
largo prazo, que é capaz de superar divisões e elaborar uma estratégia
para conseguir a vitória.
Os reformistas enfrentam um dilema. A mobilização de um só
movimento talvez não seja suficiente sem uma gama larga de alianças
com outros grupos. Se as alianças são demasiadas largas as reformas
podem ser diluídas e “inofensivas”.
Este tipo de liderança está sendo exercido pelo Papa Francisco, no
momento, na medida em que este enfrenta oposição às reformas que
procura realizar. Há diferentes exemplos da sua capacidade de trabalhar
com líder reformista. O sínodo sobre a família que, tradicionalmente, era
realizado em um único encontro foi modificado para ser feito durante
dois anos, para possibilitar maior debate envolvendo a Igreja toda. O
Papa pediu para os bispos não terem medo de falar o que pensam. Falou
da primazia da misericórdia sobre leis e atitudes rígidas quando se tratava
de casais em segunda união. Também mudou o critério para nomeação
de novos bispos para priorizar candidatos com experiência pastoral.
No trabalho pastoral com jovens este tipo de liderança é muito
importante para avançar.

LÍDER REVOLUCIONÁRIO (PROFÉTICO)
Na Igreja e na sociedade há preferência para que seja usado o termo
Líder Profético para este tipo de liderança. O Líder Profético é um termo
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bíblico. Dependendo do ambiente, o termo líder revolucionário pode
assustar e tende a criar bloqueios emocionais.
Pelo fato de os líderes reformistas, normalmente, aceitarem as
estruturas existentes, suas reformas podem ser comprometidas e
bloqueadas pela inércia das instituições existentes. Há uma linha fina entre
a estratégia de relações de troca de favores e a estratégia reformista. Os
líderes revolucionários percebem este e procuram minimizar as perdidas.
Tentam uma mudança imediata, radical e revolucionária.
A revolução começa com uma ideia que, eventualmente, leva a
transformação completa de um sistema social. Burla observa que “a fonte
desta ideia ou visão em um líder, ou um pequeno grupo de líderes, pode
ser misterioso como a origem de uma faísca da criatividade de um artista
ou um escritor. A divulgação do novo evangelho – com um pequeno
bando de cristãos perseguidos – é igualmente misteriosa” (p.202).
Os líderes revolucionários são diferentes dos líderes reformistas.
A liderança revolucionária procura cambiar o conjunto. Este tipo de
liderança exige muita coragem e perseverança. Líderes reformistas, por
outro lado, têm como meta mudar as partes para fazer modificações que
estejam em harmonia com o que existe. Entretanto líderes reformistas e
revolucionários podem ter os mesmos objetivos quando percebem que
é necessário o mesmo nível de transformação para realizar os princípios
morais defendidos. Ambos são líderes transformadores e diferem
apenas sobre a estratégia para chegar aos mesmos objetivos, que é a
transformação e a não manutenção do status quo.
Para conquistar êxito, os líderes revolucionários devem ser
completamente dedicados à sua causa e ter a capacidade de arriscarem
uma eventual perseguição, sofrimento, derrota, e, até mesmo, o martírio.
Os lideres revolucionários devem dar respostas às necessidades e
aspirações do povo. “Devem possuir um sentimento poderoso de
missão, de valores absolutos e de dedicação a uma causa.” As lideranças
revolucionárias na história foram assim. Há uma elevação de consciência
social dos seguidores e do líder. O líder revolucionário tem mais força
quando as necessidades extremas empurram às massas à rebelião.
A tendência de muitos grupos é tentar afastar o líder profético
porque incomoda pelos seus questionamentos. No entanto, afastando
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este tipo de liderança o grupo está eliminando um elemento que ajuda
o grupo a ir mais a fundo na análise das questões. A presença do líder
profético ajuda o grupo a tratar das causas e não somente dos efeitos
dos problemas.
Contudo, a limitação do líder profético é sua dificuldade de perceber
os pequenos passos necessários para atingir os objetivos. O líder profético
tem a tendência de dividir as pessoas em dois campos: os heróis e os
maus, a elite e os pobres. As suas análises tendem a ser maniqueístas, a
analise das situações e questões são feitos em termos de branco e preto.
Quando não há líderes reformistas participando do processo o
líder profético pode queimar as etapas e por tudo a perder. A memória
histórica do trabalho pastoral com jovens, nas paróquias, dioceses e até
em nível nacional, está cheia de exemplos de líderes proféticos que não
tiveram paciência e apostaram em estratégias de enfrentamento para
resolver conflitos dentro da Igreja. Alguns queimaram as pontes com a
Igreja institucional e provocaram a desarticulação trabalhos importantes.
Em alguns lugares estes espaços continuam fechados até hoje,
impossibilitando um trabalho libertador que promove o protagonismo
dos jovens.
O conhecimento, a valorização e o equilíbrio entre os diferentes
tipos de lideranças é o segredo da capacitação de líderes

PERGUNTA:
1. Quais são os tipos de liderança e qual a sua importância?
Biografia
Boran, J. (1977) O Senso Crítico e o Método Ver-Julgar-Agir Edições Loyola e CCJ
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22. O Líder Carismático & o Líder de Coesão

				

Jorge Boran CSSp

P

rimeiramente, é importante esclarecer que não se pode confundir
o líder carismático com liderança no Movimento Carismático ou no
movimento pentecostal. No entanto, este tipo de liderança tem forte
presença no movimento pentecostal e na Renovação Carismática.
O termo carisma significa “dotado de graça divina”. Burns entende
liderança carismática como um tipo de relação entre o líder e os
seguidores. O líder satisfaz uma necessidade psíquica dos seguidores,
assim como os seguidores satisfazem uma necessidade do líder. Estes
líderes recebem apoio diretamente do povoe passam por cima das
instituições intermediárias. Eles se comunicam diretamente com o povo.
As pessoas projetam seus medos, agressões e aspirações neste tipo de
líder, para encontrar soluções simbólicas. Entregando-se a um grande
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líder, as pessoas escapam do medo da liberdade e da responsabilidade.
Porém, com isso, perdem-se no movimento de massa.
Este tipo de liderança normalmente surge em sociedades que estão
passando por uma crise profunda e onde os mecanismos existentes de
resolução de conflito não funcionam mais. Os líderes carismáticos são
comuns nos países em desenvolvimento. Tais líderes precisam de uma
audiência, e a audiência precisa deles. No inicio é mais fácil comunicar
apoio emocional que programas governamentais concretos que
solucionam os problemas do povo. Este tipo de liderança perde força
quando fica somente no nível de estimular e apaziguar emoções, e atender
necessidades emocionais. Não há liderança autêntica quando a relação
entre o líder e os seguidores é de dependência psíquica e gratificação a curto
prazo. Tampouco há liderança autentica quando há exclusão de missão
que transcende, de metas compartilhadas, conflito racional e mudança
permanente, estes tipos de “lideres” são ídolos, mas do que líderes.
Este estilo de liderança é comum na política da América Latina: Peron
na Argentina, Hugo Chaves na Venezuela, Getúlio Vargas e Lula no Brasil.
John F. Kennedy também foi este tipo de líder para muitos americanos.
Também São Francisco de Assis e Papa João XXII.
Alguns líderes carismáticos têm a capacidade de fazer esta transição
e dar atenção às metas sociais que requerem mudança substancial. Ao
mesmo tempo, fortalecem organizações que que atingem estas metas.
Estes líderes seguem uma ideologia clara e definida. Mas, mesmo assim,
a unidade ideológica não exclui o conflito entre estratégias diferentes e
diferentes tendências. A adoração do herói que está presente na liderança
carismática pode servir às necessidades da transformação social, entretanto,
o sucesso mais importante do líder não está no prazer que o povo sente
com seu desempenho, mas com o câmbio real que foi conseguido.

LÍDER DE COESÃO
Esclarecemos antes que acrescentamos este quinto tipo de líder
apontado por diferentes autores por causa da sua importância para
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o trabalho pastoral com jovens. O reconhecimento do seu trabalho
silencioso e humilde fortalece o trabalho pastoral no contexto da cultura
pós-moderna, que aponta os laços de amizade e a afetividade como
fatores essenciais para garantir a perseverança.
O líder de coesão se preocupa com a união do grupo, com o dialogo,
com a amizade e a compreensão. É obvio que esta preocupação deve ser,
também, de todo mundo. Este tipo de líder informal tem a sensibilidade
de captar os problemas humanos do grupo e contribuir para sua solução.
A psicologia chama essa qualidade pelo nome de “empatia” – estar
em sintonia com os demais. Esta qualidade não tem nada a ver com a
capacidade de estar no centro das atenções do grupo, de saber contar
piadas, de cantar, ser engraçado ou de ser popular.
O líder de coesão normalmente faz seu trabalho em silêncio, escuta
muito os outros e está muito ligado afetivamente. Ele é o promotor da
harmonia do grupo. Ás vezes ele mesmo passa despercebido. Ele ajuda a
promover um espírito comunitário. Um grupo sem união fica sem forças
para atuar. Um grupo com muitos líderes proféticos e poucos líderes de
coesão é fraco, pois seus membros acabam lutando uns contra os outros
e o grupo perde credibilidade frente às pessoas de fora.
PERGUNTA:
1. Qual é a diferença entres esses dois líderes?
Biblioteca
CNBB, (213). Civilização do Amor - Projeto e Missão - orientações para uma pastoral juvenil latino - americana, Brasilia, Edições CNBB.
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23. A complementaridade dos
diferentes tipos de líderes

					

Jorge Boran CSSp

O

s diferentes tipos de líderes têm elementos dos cinco tipos:
intelectual, reformista, revolucionário, carismático e de coesão.
Frequentemente, um dos tipos predomina no estilo de liderança
de uma pessoa. Os cinco tipos se complementam. Quando algumas
habilidades estão ausentes no estilo de liderança de uma pessoa,
outros líderes podem suprir esta falta, quando há um trabalho de
equipe. Líderes reformistas, por exemplo podem perder a visão
do todo e não levar em conta as questões mais profundas. O
líder revolucionário sozinho pode atuar com pressa demais, não
perceber a complexidades das questões e afastar possíveis aliados
futuros com sua radicalidade. O líder de coesão é um contrapeso
para outros membros de “cabeça quente” que querem “botar para
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quebrar”, que produzem divisões e não pensam nas consequências,
a médio e a longo prazo.
Max Weber conclui que historicamente a liderança carismática
de pessoas como a de Cristo, de São Francisco, de Mahomed
é seguida por um período em que o carisma evolui para ser
rotina. Torna-se parte da burocracia e a autoridade passa a ser
exercida através das instituições legais, eventualmente evoluindo
para uma sociedade tradicional. Na medida em que estas
instituições se tornam mais estáticas, as sementes são plantadas
para preparar o nascimento de uma nova liderança carismática.
Embora que os autores que escrevem sobre liderança
raramente falam de Deus ou de religião, seus escritos estão cheios
de termos e conceitos religiosos. Termos chaves emprestados das
escrituras e do discurso religioso: espírito missionário, carisma,
alma, relação de convênio, transformação, transcendental, sagrado.
O que surpreende é que a visão de liderança apresentada tem muita
sintonia com a visão cristã. Trata-se, frequentemente, de uma crítica
profunda da maneira em que o poder e a liderança são exercidos
dentro da Igreja institucional.
Starratt é um dos poucos autores que aprofundam as relações
entre os líderes e as instituições de qual depende. Ele chama a atenção
para o fato que a liderança é sempre exercida dentro de um ambiente
institucional. Ele acrescenta que liderança que não organiza as pessoas
para alcançar uma meta comum não pode ser considerada liderança.
Poucos, ou talvez nenhum, líder exista sem alguma conexão com
uma instituição. O Líder necessita institucionalizar sua visão para que
esta visão possa continuar através do tempo. Um passarinho só não
faz verão. As pessoas que criticam as igrejas frequentemente não
percebam este lado positivo das instituições.
A descoberta e a capacitação dos diferentes tipos de líderes
nos grupos de jovens, nas diferentes pastorais e nos movimentos
apostólicos é uma estratégia essencial para evangelizar a nova
geração de jovens inserida na era digital e na cultura pós-moderna. A
compreensão da complexidade dos diferentes tipos de liderança e a
valorização da complementaridade fortalece a caminhada. Trata-se de
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uma estratégia de renovar nossas comunidades e Igreja e formar uma
nova geração de cidadãos que transformarão nossa sociedade a partir
da opção preferencial pelos mais pobres.

PERGUNTA:
1. Qual autor define o líder mais próximo do cristianismo?
Bibliografia
CNBB, (2007). Evangelização da Juventude, Desafios e Perspectivas Pastorais, Brasilia, Edições CNBB (Documento 85)
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24. Ministério de Coordenação do Trabalho Pastoral
com Jovens

Jorge Boran CSSp

Q

uando falamos de ministério na Igreja, falamos de serviço. O
significado da palavra ministério é servir e todo serviço exige vocação.
Ser coordenador de um grupo de jovens ou membro de uma equipe
diocesana de coordenação é um verdadeiro ministério, uma vocação. O
coordenador (a) é chamado por Deus para cumprir uma missão na Igreja,
da qual recebe o envio.
O líder e o poder. Ser coordenador significa estar numa posição
de poder. Porém, Jesus adverte seus seguidores. Você não podem imitar
os príncipes deste mundo que usam o poder para dominar. Para vocês o
poder deve ser para servir. Se eu que sou Mestre vim para servir quanto
mais vocês. Quem é o maior deve ser o menor (Mt 20, 25-28).
Jesus apresenta uma visão revolucionário do poder. O termo
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ministérios é usado também pelos governos. Mas quantos ministros de
governo entendem que seu poder é de servir o povo e não se servir dos
benefícios do cargo? Os partidos no poder, frequentemente, distribuem
cargos dentro dos ministérios entres seus seguidores visado interesse
próprio, e não necessariamente o bem do povo, para o qual foram eleitos.
Como seria diferente a política se os políticos e os partidos fossem
entender o poder assim? O ministério de coordenação tem como missão
dar testemunho de outra maneira de exercer o poder.
O perito em dinâmica de grupo, Shalom, afirma que o resultado de
um trabalho de equipe depende de como administramos duas coisas:
o amor e o poder. O sucesso do líder vai depender de como administra
estes dois elementos. Frequentemente no trabalho pastoral encontramos
luta de poder, panelinhas, ciúmes, inveja, ressentimento. Isso é normal
em todo trabalho grupal, seja na Igreja ou na sociedade. Não devemos
assustar com isso. É assim que os seres humanos interagem. Porém
quando o líder não souber trabalhar bem a questão do poder, pode
por tudo a perder. Administrando bem a questão de poder os conflitos
podem fases de aprofundamento e de maturidade para enfrentar futuros
conflitos e aprofundar os laços de amor e o compromisso.
Importância de mandato e processo de discernimento para elegir.
Por isso é importante que todos os líderes tenham mandato, de, por
exemplo, um ou dois anos, e que haja um processo de discernimento que
envolve os membros na preparação e na eleição de um novo líder. O
revezamento dos coordenadores é fator central para trabalhar a questão
do poder. É importante também o trabalho em equipes em que os
diferentes tipos de líderes, formais e formais, se complementam.
A eleição precisa seguir um processo de discernimento que envolve
os seguintes passos:
• Preparação com antecedência;
• Levantamento de critérios que são escritos num quadro negro ou
papel para escolher o novo coordenador;
• Leitura bíblica e um momento de oração pedindo a iluminação do
Espirito Santo. Frequentemente é escolhido o texto bíblico da eleição do
substituto de Judas pelos apóstolos, nos Atos dos Apóstolos.
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• Votação de sondagem para perceber os candidatos mais fortes.
• Votação para valer que exige maioria absoluta ou maioria de dois
terços, dependendo da decisão anterior do grupo.
Educador da fé. O líder no trabalhador pastoral com jovens é um
Educador. Esta é sua função principal. A palavra "educador" vem do latim,
"educere", que significa tirar de dentro. Educar é ajudar o educando a
desenvolver suas próprias potencialidades. O líder, porém, não é qualquer
tipo de educador. É um educador da fé; uma fé que tem dimensão
social. Frequentemente nós nos esquecemos disso e enfocamos apenas
as habilidades técnicas. Ser um educador da fé é a principal missão do
coordenador. Ele cria um ambiente em que os jovens possam discernir a
presença de Deus e descobrir seu plano nos sinais dos tempos. Ele sabe
que não pode apressar este encontro ou impor respostas pré-fabricadas.
A centralidade da formação integraL.O documento 85 da CNBB dá
uma pista importante para o exercício do ministério de coordenação: o
coordenador tem como missão promover uma formação que seja integral.
“Desafia-nos, de modo especial, a promoção de um processo de
evangelização que leve em conta as diferentes dimensões da formação
integral num caminho que desperte e cultive os jovens e a comunidade
eclesial para a irrenunciável dimensão vocacional do grupo. O conceito
de formação integral é importante para considerar o jovem como um
todo, evitando assim reducionismos que distorcem a proposta de
educação na fé, reduzindo-a a uma proposta psicologizante, espiritualista
ou politizante”.
O desafio é de evitar os reducionismos. Há jovens e grupos que
passam pela experiência da pastoral da juventude ou um movimento
apostólico e no final se afastam da Igreja e de qualquer compromisso
com o próximo e são engolidos pelas propostas fantasiosas da sociedade
de consumo. Muitos também reduzem seus horizontais ao nível de
uma clinica psicológica pra resolver seus problemas pessoais. Outros
desenvolver forte consciência crítica, com capacidade de elaborar um
discurso próprio e de engajamento na transformação social, mas no
caminho perde a eclesialidade, a ligação com a Igreja.
Trata-se de uma falha no modo de conduzir o processo todo em que
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a liderança não soube usar os processos naturais de grupo para promover
a educação na fé. O desafio é encontrar o equilíbrio, desenvolvendo uma
formação que seja integral.
Muitos jovens que exercem o ministério de coordenação são
confusos. Diante dos desafios e dos empasses não sabem por onde
caminhar. Tampouco sabem conduzir processos de discernimento com
os demais jovens para encontrar saídas. Falta capacitação para muitos
coordenadores para acompanhar processos pessoais e grupais de
educação na fé. A geração anterior não passou, deixou cair o bastão.
Precisam adquirir as habilidades necessárias para fazer um trabalho
pastoral consequente que vai além da amizade e da boa vontade.
Portanto, é urgente a organização de cursos de capacitação como
estes cursos de EAD organizados pela CNBB. Os cursos de Dinâmica para
Líderes (CDL-1, CDL-1 e CDL Musical) organizados pelo CCJ, também
têm contribuído muito para ajudar a resolver este empasse. Os cursos
foram reproduzidos em mais de 100 dioceses no Brasil e oito países na
América Latina. Tem como estratégia formar líderes locais para multiplicar
os cursos e assim atingir mais gente.
Os bons coordenadores de hoje, já foram um dia, confusos,
inseguros e não sabiam por onde caminhar. Aprenderam participando. A
sabedoria popular nos diz: "Não devemos perder tempo, tentando ajeitar
as melancias na carroça. No caminho as melancias vão se ajeitando". O
importante é por o pé na estrada e começar a caminhar.

PERGUNTA:
1. Qual é a importância da formação integral?

Bibliografia
CNBB, (2007). V Conferência Geral do Episcopado Latino-americano Aparecida:
Brasilia, Edições CNBB
Boran, J. (2011) Curso de Dinâmica para Líderes (CDL – 2º Nível). São Paulo: CCJ
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