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CURSO DE LIDERANÇA LEIGA E SERVIDORA 
 

 

  

MÓDULOS COMPETÊNCIAS 
ATIVIDADES DE HABILIDADES  

EM AÇÃO 

O cristão leigo, sujeito na 
Igreja e no mundo: 
Esperanças e angustias 
Liderança visionária para a 
Igreja 
 
20 a 23 de fevereiro 2018 

• Identidade e papel do líder leigo; 

• Gestão de mudança; 

• Empreendedorismo; 

• Inovação; 

• Estratégia; 

• Planejamento; 

• Desenvolvimento de novos 
líderes. 

• Avalie, forme, afirme e descreva a 
sua visão como líder; 

• Desenvolva uma visão para seu 
papel individual como líder; 

• Plano de ação – Avaliação 360 de 
sua liderança (Liderança Servidora) / 
O poder da visão. 

 

Sujeito eclesial: discípulos 
missionários e cidadãos do 
mundo 
Chamado/Vocação 
 
10 a 13 de abril 2018 

• Identidade e papel do líder leigo; 

• Igreja, comunhão na diversidade; 

• Explorar pontos fortes e talentos; 

• Entender sua história pessoal; 

• Carisma; 

• Correr riscos; 

• Ouvir a voz de Deus. 

• Identifique seus dons, pontos fortes 
e chamado único; 

• Exerça seu chamado único; 

• Avalie o alinhamento de seu 
chamado; 

• Identifique e supere seus medos; 

• Plano de ação – Definição de 
chamado/vocação. 

A ação transformadora na 
Igreja e no mundo 
Auto liderança 
Desenvolvimento pessoal 
Caráter 
 
10 a 13 de julho 2018 

• Ação transformadora no mundo; 

• O Cristo leigo como sujeito 
eclesial; 

• Serviço cristão ao mundo; 

• Humildade; 

• Equilíbrio Trabalho/vida; 

• Produtividade; 

• Pontos Fortes/Fracos; 

• Resiliência; 

• Administração de energia; 

• Administração de tempo; 

• Prioridades; 

• Esgotamento. 

• A pessoa mais difícil que você lidera 
(hábitos e disciplinas pessoais); 

• Mantenha um diário de liderança; 

• O desafio da leitura; 

• Realize uma entrevista com um 
líder; 

• Lidere com maior intensidade, 
resolvendo problemas no trabalho; 

• Expanda suas responsabilidades; 

• Tente novas experiências; 

• Reúna-se com seu supervisor; 

• Plano de ação - Auto liderança. 

A ação transformadora na 
Igreja e no mundo 
Liderar pessoas 
Liderança servidora 
 
28 a 31 de agosto 2018 

• Ação transformadora no mundo; 

• A ação dos cristãos leigos e leigas 
no areópagos modernos; 

• Inteligência emocional; 

• Liderar pela influência, 360 graus; 

• Resolução de conflitos; 

• A arte da colaboração; 

• O poder da vulnerabilidade; 

• Tomada de decisões consensuais. 

• Dominando a liderança de 360 
graus; 

• Desenvolve liderança 360 em 
equipe; 

• Avaliando sua equipe; 

• Desenvolva um guia de entrevista; 

• Construa relacionamentos de 
influência com um par; 

• Construa um relacionamento 
autêntico com seu supervisor; 

• Plano de ação – Liderança servidora. 
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PAPA FRANCISCO E A REFORMA DOS LEIGOS 
O Santo Padre identificou o “narcisismo eclesiástico” como a doença fundamental que a Igreja precisa abordar 

Pe. Roger Landry  
(O padre Roger Landry é pastor da paróquia de St. Bernadette em Fall River, Massachusetts.  Ele é capelão nacional de Catholic 

Voices USA. Ele forneceu comentários para EWTN durante o recente conclave que elegeu o papa Francisco.) 

 
A reforma da Igreja já evidente nas palavras e no testemunho do Papa Francisco pode estar começando, mas não 

vai parar na renovação da Cúria do Vaticano e na renovação do clero. Isso também envolverá uma reforma profunda dos 
leigos, uma vez que alguns dos cânceres que os cardeais o elegeram para enfrentar em Roma têm metástase em todo o 
corpo místico de Cristo. Em seu discurso de mudança de conclave aos cardeais quatro dias antes de sua eleição, o cardeal 
Jorge Mario Bergoglio identificou o que ele acredita ser a doença fundamental da Igreja: o narcisismo eclesiástico. 

“Quando a Igreja deixa de sair de si para evangelizar", disse ele, "torna-se auto referencial e depois fica doente”. 
Essa Igreja que olha para o interior, que não parece suficientemente para Cristo e não o reflete, sua luz e seu amor por 
aqueles que andam na escuridão, sucumbe rapidamente ao que ele chamou de pior mal de todos, um “mundano espiritual 
... vivendo em si mesmo, por si só”. Isso, para ele, é a corrupção fundamental da Igreja que precisa ser reformada. 

O Papa então deu o que se tornaria sua própria descrição do trabalho no final de sua intervenção de cinco minutos: 
“O próximo papa”, ele declarou, deve ser um homem que, “desde a contemplação de Jesus Cristo e de adorar a Jesus 
Cristo, ajudará a Igreja a sair de si mesma e a ir àqueles nos arredores da existência”. Esse êxodo espiritual, ele acredita, 
é a conversão fundamental que a Igreja precisa - e é aquela em que ele quer liderar não apenas sacerdotes e funcionários 
curiosos, mas leigos. 

“É fundamental que nós, católicos, clérigos e leigos, saibamos conhecer as pessoas”, ressaltou a entrevista de El-
Jesuíta em 2010. Isto é “não só porque sua missão é anunciar o Evangelho, mas porque não o fazer isso nos prejudica. ... 
Uma igreja que se limita a administrar o trabalho paroquial, que vive isoladamente, experimenta o que ocorre com alguém 
que vive na prisão: atrofia física e mentalmente”. Uma Igreja que apenas protege seu pequeno rebanho, que dá toda ou 
a maior parte da sua atenção à sua clientela fiel, ele acredita, “é uma Igreja que está doente”. 

Em uma entrevista de 2011 com uma agência de notícias católica argentina, ele disse que esta doença contagiosa 
espiritual vem de um clericalismo que passa do clero para os leigos. “Nós, sacerdotes, tendemos a clericalizar os leigos. 
Não percebemos isso, mas é como se os infecionamos com nossa própria doença. E os leigos - nem todos, mas muitos - 
nos pedem nos joelhos para clericalizá-los, porque é mais confortável ser um servidor de altar do que o protagonista de 
um caminho leigo. Não podemos cair nessa armadilha - é uma cumplicidade pecaminosa”. A clericalização significa enfocar 
fundamentalmente as coisas do clero e, mais especificamente, o santuário, em vez de levar o Evangelho ao mundo. 

O clericalismo aflige o clero quando eles se tornam muito auto referenciais em vez de missionários. Mas aflige os 
leigos pior, quando eles começam a acreditar que o serviço fundamental que Deus está perguntando a eles é tornar-se 
greeters, leitores ou ministros extraordinários da Sagrada Comunhão na Igreja ao invés de viver e difundir a fé em suas 
famílias, locais de trabalho, escolas, bairros e além. 

A reforma que é necessária, ele continuou naquela entrevista, “não é para clericalizar nem pedir para ser 
clericalizado. O leigo é um leigo e tem que viver como um leigo com o poder do batismo, o que lhe permite ser um 
fermento do amor de Deus na própria sociedade, criar e semear a esperança, proclamar a fé, não do púlpito, mas de sua 
vida cotidiana. E, como todos nós, o leigo é chamado para carregar sua cruz diária - a cruz do leigo, não do sacerdote”. 

Uma das uvas selvagens que flui da videira do clericalismo, o futuro Papa disse em El Jesuíta, é um espírito 
hipercrítico que leva alguns sacerdotes católicos e fiéis a gastar a maior parte de sua energia censurando outros dentro e 
fora da Igreja ao invés de procurar viver e compartilhe a alegria da fé cristã. “Este é um problema não só para os 
sacerdotes”, disse ele, “mas também para os leigos”. Você não está sendo um bom católico quando procura apenas o 
negativo, pelo que nos separa. Isto não é o que Jesus quer”. 

Esse comportamento não repreendido - encontrado regularmente em conversas pessoais, blogs, caixas de 
comentários e análises de vídeo na Internet - "mutila a mensagem" da fé cristã e afasta as pessoas, disse ele. Acreditar a 
crítica vitríaca naqueles com quem discorda não é o caminho da reforma dos leigos e da Igreja.  

O verdadeiro caminho, em vez disso, foi delineado pelo cardeal Bergoglio no relatório final do encontro dos bispos 
latino-americanos em 2007 com o Papa Bento XVI em Aparecida, no Brasil. O cardeal Bergoglio foi o principal autor e 
apresentador do “Documento Aparecida”, que não só faz eco de muitos de seus temas fundamentais, mas é um indicador 
confiável de seu pensamento.  A reforma dos leigos, diz o documento, deve envolver a reforma para se tornarem 
“discípulos missionários em comunhão”.  Essas quatro palavras definem os leigos vocacionais: seguidores convertidos de 
Jesus, que, juntamente com os outros, compartilham a vida de Jesus e procuram fielmente espalhar sua alegria, vida e 
amor para aqueles que ainda não entraram naquela comunhão dupla.  

É uma comunidade de crentes treinados e inspirados para ir para transformar a política, a sociedade, a educação, 
os bairros, a família e os casamentos. É uma irmandade dos bons samaritanos se aproximando dos vizinhos com amor e 
misericórdia. São os fiéis que são o sal da terra e não apenas os críticos salgados da Igreja.  

É um corpo de guerreiros de paz que irradia a luz de Cristo, em vez de escondê-la dentro da cesta de arbusto de 
estruturas paroquiais ou diocesanas auto referenciais, espiritualmente mundanas e, finalmente, “doentes”. O papa 
Francisco começou o êxodo que conduziu a esta reforma, levando-nos por exemplo para os arrabaldes da existência 
humana e esboçando para nós a jornada adiante. O trabalho real, no entanto, ainda precisa acontecer em corações, casas, 
paróquias, movimentos e escolas em todo o mundo católico. 
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Monte um Clube de Leitura! 

Lidere com Humildade 
12 Lições do Papa Francisco 

 
Cronograma de leitura e estudo em grupos pequenos (Semanal = 13 semanas; ou quinzenal = 26) 

 
 
 

Perguntas de discussão sugeridas para ser realizada em cada encontro (e ser respondido por cada membro do círculo): 
1. Qual foi seus pontos altos e baixos da semana? O que você está aprendendo? 
2. Que parte da leitura mais te impacto como individuo (vocação pessoal, sua liderança, crescimento espiritual, 

etc.)?  
3. O que mais te impactou pensando na sua Comunidade? Sue empresa? Sua família? 
4. Qual é minha meta para a semana/quinzena que vem? Como posso servir alguém de forma concreta? 

    

Membros de meu grupo de estudo e reflexão (Sugerimos um mínimo de 4 e máximo de 10): 

 

 

 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ESTUDO 

CAPÍTULO 
FRASES IMPORTANTES 

DO LIVRO: LIDERE COM HUMILDADE: 12 LIÇÕES DO PAPA FRANCISCO  
POR JEFFREY KRAMES (EDITORA PLANETA) 

IDEIAS E MELHORES 
PRÁTICAS 

(NO FINAL DE CADA 
CAPÍTULO) 

Prólogo e 
Introdução (p. 
9-32) 
 
 

• “Como pode não ser notícia quando um morador de rua idoso morre de 
fome e de frio, mas, quando o mercado de ações cai 2 pontos, é notícia?” 
(p. 15) 

• Definição de liderança: Liderança é a capacidade de articular uma visão 
e levar as pessoas a concretizar essa visão. (p.18) 

• Uma das características de qualquer bom líder é a liderança pelo 
exemplo. O papa Francisco destaca nesse ponto. 

• “Nunca nos esqueçamos de que o verdadeiro poder é servir aos outros”, 
proclamou o Papa em seu discurso de posse. Servir os outros é um tema 
recorrente ao longo de todo esse livro. (p.19) 

• Liderança não requer perfeição, e sim defender uma nova visão e levar 
os outros a pôr essa visão em prática. (p.27) 

• Em vez de temer a mudança, o papa anseia por ela. Ele não tem medo 
de sacudir as coisas. Não tem medo de inovação irruptiva. Essas são 
apenas algumas das características de um líder altamente eficaz. (p. 28) 

 

Data: ___________________________________ 

Hora:  ___________________________________ 

Lugar: ___________________________________ 

Coordenador: _____________________________ 

Contato: _________________________________ 

 

MEMBROS 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
_________________- 
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CAPÍTULO 
FRASES IMPORTANTES 

DO LIVRO: LIDERE COM HUMILDADE: 12 LIÇÕES DO PAPA FRANCISCO  
POR JEFFREY KRAMES (EDITORA PLANETA) 

IDEIAS E MELHORES 
PRÁTICAS 

(NO FINAL DE CADA 
CAPÍTULO) 

1. Lidere com 
humildade 
(p. 33-42) 
 
 

• “Se conseguirmos desenvolver uma atitude verdadeiramente humilde, 
poderemos mudar o mundo” – Papa Francisco (p. 34) 

• Francisco acredita que ninguém é maior ou melhor que nenhum outro 
ser humano, e isso inclui os não católicos. (p. 35) 

• Se você tiver a sorte de liderar pessoas, nunca use essa posição por 
razões egoístas. Tome cuidado para não fazer coisas que transmitam aos 
seus subordinados e outros funcionários o colegas a mensagem de que 
você está acima deles. (p.36) 

• Para ver em ação as oportunidades que a informalidade é capaz de criar, 
convide cada um de seus colaboradores para tomar um café com você 
no refeitório ou em um lanchonete das proximidades, em equipe, uma 
a um, ou ambos (primeiro tomar um café com todos eles, depois um a 
um). Deixe claro que você pretende fazer tudo o que puder para ajudá-
los a atingir os objetivos deles. Também explique que você tem uma 
política de portas abertas 24 horas por dia, 7 dias por semana, e que eles 
podem falar com você a qualquer momento. (p.39-40) 

- Não abuse de seu 
poder como líder. 
 
- Elimine quaisquer 
barreiras que o 
coloquem acima de 
seus colaboradores. 
 
- Abstenha-se de 
jantares abertas 
apenas à alta gestão. 

2. Exale o 
cheiro de seu 
rebanho 
 
Francisco, o 
bispo das 
favelas 
 
O exemplo de 
Tesco, o 
Walmart de 
Inglaterra 
 

• “Ter o cheiro das suas ovelhas” significa mergulhar de maneira profunda 
e expressiva no grupo que você já lidera ou pretende liderar. (p.43) 

• Um programa como o TWIST (p.50) é uma ótima ideia para levar os 
líderes do alto da hierarquia a “compartilhar as paixões e a dor” dos 
colaboradores.  

• Gerencie Andando pela Comunidade (GAC). Responda as seguintes 
perguntas: 

1. Você tem uma boa ideia dos detalhes de funcionamento do seu 
departamento? 

2. Você acha que conhece os pontos fortes e fracos e sabe o nível de moral 
de cada um dos seus subordinados diretos neste exato momento? 

3. Você tem tido um bom número de conversas informais com o seu 
pessoal? (p. 51) 

- Gerencie Andando 
pela Comunidade. 
- Exorte os líderes a 
passar pelo menos um 
dia em outra função, 
para entender melhor 
as necessidades e 
problemas enfrentado 
pelos colegas. 

- Tire os membros de 
seu rebanho do 
escritório e coloque-os 
em contextos sociais. 

3. Quem sou 
eu para julgar? 
 
 
Não julgue, 
avalie 
 
O que avaliar: 
Pontos fortes 
 

• Se você lidera – ou gostaria de liderar – pessoas, deve fazer muitas 
avaliações todos os dias... os mais importantes sendo as que faz de 
pessoas. Esse princípio é fundamental para o papa Francisco: as pessoas 
vêm em primeiro lugar, e todo o resto vem depois. Se você lidera 
pessoas, deve avaliar vários grupos diferentes, incluindo chefes, 
fornecedores e clientes. (p.55) 

• “Hoje, mais do que nunca, precisamos de homens e mulheres que, com 
base em sua experiência acompanhando os outros, estejam 
familiarizados com os processos que requerem prudência, 
compreensão, paciência... Precisamos praticar a arte de ouvir, que é 
mais do que meramente escutar.” (p.56) 

• “A melhor forma de se tornar especialista em qualquer área é acumular 
anos de experiência prática em alguma área específica – pelo menos 10 
mil horas. 

• A melhor maneira de aumentar o desempenho das pessoas, além de lhes 
dar tempo para colocar em prática o ideal de 10 mil horas (de Malcolm 
Gladwell no livro Fora de série), é de se concentrar em melhorar seus 
pontos fortes (Recomendamos o livro e auto avaliação Descubra seus 
pontos fortes pelo Marcus Buckingham (Ed. Sextante) 

- Lembra-se sempre das 
5 palavras do papa 
Francisco: “Quem sou 
eu para julgar?” 
 
- O verdadeiro diálogo 
é uma conversa de duas 
mãos. 
 
- Concentra-se nos 
pontos fortes 
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CAPÍTULO 
FRASES IMPORTANTES 

DO LIVRO: LIDERE COM HUMILDADE: 12 LIÇÕES DO PAPA FRANCISCO  
POR JEFFREY KRAMES (EDITORA PLANETA) 

IDEIAS E MELHORES 
PRÁTICAS 

(NO FINAL DE CADA 
CAPÍTULO) 

4. Não mude, 
reinvente 
 
 

• Ao completar um ano com pontífice, Francisco não se esquivou de 
polemicas (perguntas sobre homossexuais, divórcio, etc.): “Devemos 
analisar os diferentes casos e avaliá-los em sua variedade.” Vemos o 
estilo discreto e astuto no qual Francisco introduz uma nova e 
abrangente medida, sem tratar de uma mudança da doutrina. 

• Reinvente sua organização: Se a sua organização está precisando uma 
reinvenção franciscana, que medidas você pode adotar para dar uma 
chacoalhada nas coisas? 

• Comece sempre com as pessoas e a estrutura: 
o Você tem as pessoas certas nas posições certas?  
o Será que a estrutura da sua comunidade maximiza a 

produtividade ou pode ser melhorada? 

- Mantenha a 
relevância de sua 
organização 
 
- Trabalhe para o bem 
maior 
 
- Aumente a eficiência 
de seu escritório 

5. Priorize a 
inclusão 
 

- Não deixe ninguém no banco das reservas 
- Crie seu próprio painel de tomada de decisões 
- Pense em fazer uma reunião anual ou conferência para seus clientes e fornecedores 

6. Evite o 
isolamento 
 
 

Elimine o isolamento em sua organização. Monta uma estratégia conta os silos (Exemplo: Equipe 
integrado da transição) 
- Para evitar o síndrome de “não inventado aqui”, encoraje tanto os gestores quanto aos 
colaboradores a encontrar maneiras melhores de fazer as coisas 
- Convide o líder de um concorrente ou de um setor relacionado para dar uma palestra para seu 
pessoal 

7. Prefira o 
pragmatismo à 
ideologia 

- O pragmatismo começa com uma atitude mental 
- Abra novas áreas 
- Viva na fronteira (Não tenha medo de ir além de seus limites) 

8. Como tomar 
de decisões 

- Sempre coloque as decisões relativas ás pessoas no topo de sua lista de afazeres 
- Não se apresse para tomar decisões importantes 
- Tome decisões que promovam a sua estratégia 

9. Administre 
sua 
organização 
como se fosse 
um hospital de 
campanha 

- Faça com que seu pessoal passe tempo suficiente em campo 
 
- Mantenha uma política de portas abertas 
 
- Decentraliza a tomada de decisões 

10. Viva na 
fronteira 
 

- “Vá lá, viva lá e se informe!” 
- Saia da zona de conforto 
- Ajude a sua equipe a acompanhá-lo na fronteira 

11. Confronte 
as 
adversidades 
com decisão 

- Transforme a adversidade em uma vantagem 
- Raramente é uma boa ideia esquivar-se da adversidade 
- Seja proativo ao extirpar os problemas 

12. Não só os 
clientes 
merecem sua 
atenção 

- Busque a sabedoria de seus clientes 
- Vai onde seus não clientes estão  
- Use a mídia social 
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O JURAMENTO COMPROMISSO DO LÍDER LEIGO E SERVIDOR 

 

Eu, _____________, me comprometo a participar plenamente no processo de transformação de minha pessoa em todas 

as áreas de minha vida: física, emocional, intelectual e espiritual, para que eu possa crescer e ser um líder eficaz e servidora 

primeiro em minha família, e depois no ambiente do trabalho e na minha comunidade. 

 

Eu, _____________, acredito que núcleos organizados de líderes conscientes e responsáveis em cada um dos pilares da 

sociedade - negócios, governo, educação, mídia, família, artes, esportes e espiritualidade - têm o poder de influenciar e 

de fazer uma diferença significativa no mundo turbulento de hoje. 

 

Eu, _____________, visualizo os empreendedores, empresários e educadores elevando sua visão acima do nível de meros 

resultados financeiros, para criar uma cultura de excelência e crescimento para todos. 

 

Eu, _____________, visualizo um mundo em que os empreendedores, empresários, educadores e estadistas se tornem 

vocacionados, como as profissões mais elevadas, equilibrando entre seu lado “monge” com seu lado “executivo’. 

 

Para tornar isso possível, eu,  _______________, acredito que minha área de atuação: ______________ deve acrescentar 

uma dimensão positiva e espiritual, tornando-se mais voltado para o serviço e os valores, eliminando em grande parte a 

intolerância, desânimo e improdutividade. 

 

Eu, _____________, visualizo o mundo dos negócios, da política assumindo a responsabilidade educacional e social pela 

sociedade em que opera e da qual crie sua riqueza. 

 

Eu, _____________, me considero um líder servidor - que não espera ser servido pelos outros – mas me considero um 

líder que também serve a minha família, minha comunidade, a minha cidade e minha nação, a Deus e a própria vida que 

me tem dado tanto. Eu me considero um jogador ganha-ganha. 

 

Eu, _____________, me comprometo a ser perseverante na busca de minhas metas pessoais, e me esforçar para buscar 

o melhor para meu time e ser um membro de equipe de confiança, colaborando, lutando e construindo pelo bem comum. 

 

Assinatura: __________________________________  Data: ________________  Lugar: ___________________________ 

 

Assinatura de meu companheiro (testemunho e ponto de apoio): _____________________________________ 
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COMO MONTAR UM GRUPO GOLD PARA FORMAR LÍDERES LEIGOS E SERVIDORES 
 

 Uma forma eficaz e criativa para desenvolver suas habilidades como líder servidor é iniciar um grupo pequeno de 
líderes servidores em potencial. O propósito do grupo é desfrutar o estudo dos livros O Monge e o Executivo e Como se 
tornar um Líder Servidor pelo James Hunter e o prazer da companhia dos outros. E, lógico, para crescer nas habilidades 
de um líder servidor, independente do cargo. Igual que na situação de O Monge e o Executivo, o grupo pode ser 
heterogêneo. Os livros servem como catalisadores para um processo inovador sobre como se tornar um líder servidor.  
  
Para começar um grupo, convide para acompanhá-lo quatro a oito pessoas, com as qualificações e compromissos 
seguintes: 

• Ser empenhado num processo de melhoria contínuo em se tornar um líder eficiente 
• Compreender que a mudança pessoal será necessária para alcançar esse objetivo 
• Ter capacidade (humildade, coragem) de receber feedback até mesmo de seus subordinados, com críticas que 

podem causar angústia, a fim de identificar as diferenças entre o que você é como líder agora e o que precisa ser 
para se tornar um líder melhor. 

• Estar disposto a assumir os riscos para eliminar a distância entre o que você é e o que você precisa ser como líder. 
• Estar interessado em aprofundar o modelo de liderança servidora com a intenção de aplicá-lo na vida e no 

trabalho; 
• Sentir à vontade com a química entre as pessoas do grupo, a assim ter probabilidade de realizar debates 

produtivos 
• Comprometer-se em marcar e assistir as reuniões semanais assiduamente; 
• Comprometer-se a ler os livros de James Hunter e realizar as tarefas semanais (responder às perguntas 

selecionadas para cada encontro e outras Atividades combinados); 
• Comprometer-se com o processo de diagnóstico inicial e contínuo 
• Gostam de conversar e, principalmente, dispostos a ouvir ativamente. 

 
VIABILIZAÇÃO DOS GRUPOS DE ESTUDO PARA FORMAÇÃO DE LÍDERES LEIGOS 

 
Os encontros dos Grupos para Formação de Líderes Servidores podem ser realizados em almoços, lanches, após o 

trabalho, num curso estruturado de treinamento de liderança dentro de uma empresa, ou a qualquer hora em que os 
participantes possam se comprometer para duas horas de debate. Algumas sugestões para o processo: 
• Convide pessoas que você conhece ou vê regularmente – amigos do trabalho, vizinhos, grupo comunitário ou família 

– para fazer parte de seu grupo. 
• Encontrem-se uma vez por semana, durante dois meses, por um debate de duas horas. 
• O grupo deve ter, no máximo, oito participantes, para garantir intimidade e a participação ativa de todos. (Se uma 

empresa ou organização grande realizar o curso, devem deixar pelo menos 50% do tempo estipulado – uma hora 
mínimo -- para debate em grupos pequenos) 

• Reúnam-se por um espaço de tempo preestabelecido (duas horas). 
• Escolham um facilitador para cada encontro, para coordenar o debate. 
• Planejar quem vai liderar/facilitar as reuniões com antecedência. O papel do facilitador é relativamente fácil: 

coordenar as atividades, tarefas e debates do grupo, sem necessidade de controlar o rumo da reunião nem saber 
todas as respostas ou dominar o assunto da semana. Claro que deve assumir a condução da reunião, mas dentro dos 
parâmetros do líder servidor. Na realidade, é uma excelente oportunidade de praticar suas novas habilidades de 
liderança e “servir” o grupo da melhor forma possível -- ouvindo, coordenando, e inspirando as participantes a 
alcançar suas metas coletivas da semana – do mesmo jeito de Simeão, no Monge e o Executivo. 

• Sentar num círculo criando um ambiente adequado para participar e comunicar de forma aberta e honesta. Vamos a 
chamar esse formato de “mesa redonda” ou “círculo de aprendizagem” onde não há cabeça nem cauda. O propósito 
do círculo é construir comunidade, um lugar seguro onde as pessoas podem ser autênticas e desenvolver coragem 
para mudar e até errar, mas principalmente crescer, uns com os outros. Até o inconformado sargento foi aceito e 
abraçado pelo grupo, e no final teve uma grande mudança! 

• Quando o círculo é formado e chegou o horário pelo debate, os indivíduos devem falar um de cada vez até que os que 
“tiveram vontade” terminam (de forma razoavelmente resumida). Todos devem se esforçar em “ouvir ativamente” e 
com empatia, valorizando e respeitando a pessoa sem interrupção o julgamento (explicação no Monge e o Executivo, 
páginas 22, 23, 40, 41, 81-83 e em Como se Tornar um Líder Servidor, páginas 65, 66). Não deve haver conversas 
paralelas a não ser que chegou o momento de descontração e todos concordam.  

• Num círculo de aprendizagem, existe só uma regra, de ouvir muito e limitar-se a falar no momento certo. Nas palavras 
de Simeão: “Enquanto estivermos juntos, existe apenas uma regra. Quero que vocês prometam que falarão sempre 
que tiveram vontade. Ter vontade é uma sensação de ansiedade que nos faz remexer na cadeira, o coração bate um 
pouco mais depressa, ou as palmas da mão suam. É aquela sensação de que você tem uma contribuição para dar... A 
regra aposta também se aplica. Se não tiveram vontade de falar, talvez seja melhor se absterem, para dar espaço aos 
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outros... Podemos firmar um acordo?” (página 23 do Monge) O próprio silencio, que muitas vezes nos incomoda, tem 
seu lugar no formato das sessões. Como confessava John no início do retiro, o monólogo interior é o que mais pode 
nos distrair: “Não ouvi o que ela (Kim) disse. Estava muito ocupado pensando no que diria a meu respeito quando 
fosse minha vez de falar.” (página 22 do Monge) 

• Dê a todos o mesmo tempo e uma oportunidade igual para se colocar no grupo. Pode ser que  
• As pessoas no grupo devem se esforçar para falar na primeira pessoa: “Eu....”, falando de suas próprias experiências 

e corações, e assim evitar a tentação de dar conselhos ou julgar os outros. Mas, para criar um ambiente seguro de 
confiança, é preciso que todos mantenham em sigilo qualquer informação pessoal. Deve existir um acordo entre todos 
que tudo que fosse falado no grupo fique dentro do grupo. 

 

MAIS SUGESTÕES PARA OS GRUPOS DE ESTUDO E APLICAÇÃO 
 

• Os 3 livros de James Hunter foram escritos para servir como recurso pessoal e corporativo, um ponto de reflexão para 
diversos contextos e para pessoas com as mais variadas formações. O segredo de um grupo de estudo ou discussão 
seja a cuidadosa identificação das necessidades e dos interesses específicos dos membros de seu grupo. 

• É lógico que a natureza e o tom dos encontros variam muito de acordo com o contexto e o propósito do grupo. É bom 
saber o nível do comprometimento dos membros do grupo com o conceito de liderança servidora e com o próprio 
grupo. Alguns podem ter uma curiosidade de “saber” do que se trata, enquanto outros podem ter expectativas altas 
e claras para o curso para poder aplicar os conceitos dos livros sobre liderança em sua vida pessoal e profissional. 
Essas considerações poderiam levar você a refletir sobre os benefícios de grupos abertos (para pessoas em busca de 
conhecimento e convívio) e grupos fechados (para pessoas que buscam treinamento de liderança mesmo). É possível 
que você consiga equilibrar um grupo misto, mas nem é sempre fácil. É de extrema importância que as pessoas 
declaram suas expectativas do curso antes de iniciar. As primeiras três perguntas fundamentais de James Hunter na 
Introdução do segundo livro (Como se tornar um líder servidor) podem servir como um excelente filtro e ponto de 
referência.   

 

Levando em conta esses pontos, sugerimos que você reflita sobre as seguintes questões antes de ter um encontro formal 
com seu grupo ou equipe. 

1. Qual é o propósito de nosso grupo? Porque os participantes estão envolvidos e o que eles esperam aprender e 
adquirir?  Estamos desenvolvendo um modelo de pesquisa de intenção e expectativa que os candidatos pelos 
grupos poderiam preencher, para ajudar na formação do grupo. Uma excelente indicação para qualquer candidato 
seria a leitura do livro O Monge e o Executivo. Quem já leu e gostou do livro provavelmente vai gostar do Curso 
Formação para Líderes Servidores, ou pelo menos poderiam assistir a primeira reunião para ver se querem se 
comprometer com o grupo. 

2. Que tipos de linguagem e natureza de discussão serão mais abrangentes e eficazes para os membros do grupo? 
Por exemplo, uma linguagem de teor mais religioso é consistente com o perfil do grupo e conseguirá atraí-los a 
participar mais efetivamente da discussão? Ou isso irá gerar um clima de resistência entre alguns membros? 

3. Os membros do grupo recebem tratamento igual ou há estruturas de autoridade ou questões de status que 
precisam ser consideradas (por exemplo, alguns membros prestam contas a outros membros do grupo como 
parte de sua função no trabalho)? 

4. O contexto desse grupo é público (como uma universidade estadual ou um grupo comunitário que recebe apoio 
financeiro do governo estadual, municipal ou federal) ou privado (como uma faculdade particular ou um clube 
estruturado na participação voluntária)? 

5. Que outras considerações você pode incluir para ajudar decidir sobre a melhor forma de criar um contexto de 
comunicação aberta e abrangente? Ou o que é mais consistente com as necessidades e metas dos participantes? 

 
• Outro aspecto importante para criar um grupo ou turma de discussão bem-sucedida é considerar os tipos de ideias 

e tópicos específicos abordados. Algumas turmas preferiram analisar e discutir os livros de forma sequencial 
(recomendamos!), capítulo por capítulo. Outras optaram por uma abordagem voltada para um tema específico, 
como “a exploração de como se tornar um líder servidor”. Para exemplificar como o conceito de liderança 
servidora pode ser transmitido e discutido em um contexto de aprendizagem, existem vários cases que poderiam 
ser estudados nos Apêndices como material de apoio.  
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AVALIAÇÃO 360 HABILIDADES DA LIDERANÇA: AVALIAÇÃO DO OUTRO 

Nome do líder ___________________________________________________ Data:____________________________ 

Por favor, assinale com um “X” o quadrado apropriada de forma honesta. 

 
Concordo 

plenamente 
Concordo Discordo 

Discordo 
totalmente 

1. Valoriza os outros.     

2. Confronta as pessoas com problemas/situações à medida que surgem.     

3. Passa bastante tempo circulando na área de trabalho e 
acompanho as atividades da equipe. 

    

4. Estimula os outros.     

5. Deixa claro para os subordinados o que espera deles no trabalho.     

6. É um bom ouvinte.     

7. Treina e aconselha os funcionários para garantir que os 
objetivos serão alcançados. 

    

8. Trata as pessoas com respeito (demonstro como são importantes)     

9. Participa ativamente do desenvolvimento das pessoas.     

10. Dá responsabilidade às pessoas para que elas alcancem os 
padrões determinados. 

    

11. Dá crédito ao quem merece.     

12. Demonstra paciência e autocontrole com os outros.     

13. As pessoas sentem-se confiantes em segui-lo.     

14. Possui as habilidades técnicas necessárias para o cargo.     

15. Atende as legítimas necessidades (em contraste com os 
anseios) dos outros. 

    

16. É capaz de perdoar erros e não guarda ressentimentos.     

17. É uma pessoa em quem se pode confiar.     

18. Não apunhala os outros pelas costas (fofocar, participar de 
“panelinhas”, etc.) 

    

19. Dá feedback positivo aos colaboradores.     

20. Não embaraça nem pune as pessoas na presença de outras.     

21. Fixa objetivos elevados para si mesmo, para os subordinados 
e para o departamento. 

    

22. Tem uma atitude positiva no cargo.     

23. É sensível às consequências de suas decisões para os outros 
departamentos. 

    

24. É um líder justo e coerente, liderando pelo exemplo.     

25. Não é uma pessoa excessivamente controladora ou dominadora.     

 

Quais são as habilidades e pontos fortes da pessoa que está sendo avaliada? 

 

Quais as habilidades de liderança a pessoa que está sendo avaliada precisa trabalhar e melhorar? 
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PLANO DE AÇÃO SMART* 

Nome: _____________________   Posição: ___________________________ Data: _____________________ 

 
Objetivo: Especifique detalhadamente seu propósito e como vai alcançá-lo. (Exemplo: Farei uma avaliação realista para 
meus superiores diretos e apreciações específicas e francas para pelo menos duas pessoas por dia.) 
 
Declare o objetivo e como vai alcançá-lo: 
__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Mensuração: Relate como o desenvolvimento e progresso será acompanhado e quantificado. (Exemplo: Farei um registra 
em minha agenda com o nome da pessoa e o conteúdo de sua avaliação.) 
 
Descreva o objetivo e como ele será mensurado: 
__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
Realização: Explique como seu objetivo pode se tornar realidade, mesmo que represente um desafio considerável para 
você. (Exemplo: Avaliar as pessoas nunca foi fácil para mim, mas vou me esforçar para fazer duas apreciações por dia.).   
 
Analise a "dificuldade" e a "viabilidade" deste item: 
__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Relevância: Diga por que seu propósito e importante e se ele está em sintonia com os objetivos da empresa. (Exemplo: 
Receber uma avaliação franca e uma necessidade humana legítima, e meu papel coma líder e atender as exigências 
básicas das pessoas. Este e meu ponto fraco, e por isso mesmo preciso melhorá-la.) 
 
Explique por que seu objetivo é relevante e adequado: 
__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
Cronograma: Determine os objetivos de tempo para a realização do projeto. (Exemplo: Medirei a progresso do trabalho 
todos os dias, durante um período de 90 dias: 1º de outubro a 31 de dezembro de 2004.) 
 
Indique a estrutura de tempo necessária para ações e medições: 
__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
 

*SMART – Sigla em inglês para as iniciais das palavras Specific (Objetivo), Measurable (Mensuração), Achievable 
(Realização), Relevant (Relevância) e Time Bound (Cronograma). 
 
Faça um Plano de Ação por objetivo. Acrescente folhas adicionais se fosse necessário. 
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Inventário de Capacitação de Liderança 
Para elaborar um plano para formar líderes leigos e servidores, há necessidade de informações que revela a realidade da 
instituição (paroquia, comunidade, associação, etc). A seguir, você poderá fazer um teste que lhe ajudará a identificar as 
necessidades de sua paroquia. Depois, poderá elaborar um pequeno plano para dar os primeiros passos para um projeto 
de capacitação de líderes de acordo com as necessidades de sua paroquia ou de sua região. 

Marque um “x” em frente da afirmação que mais se aproxima de realidade de sua paroquia.  

1. Como sua paroquia treina líderes atualmente? 
 Não temos nenhum programa específico de capacitação                          
 Oferecemos treinamentos para líderes conforme a necessidade             
 Temos cursos ou palestras específicos periodicamente                              
 Temos uma escola de líderes ou cursos regulares                                        

  
1 
2 
3 
4 

2. Que tipo de cursos para líderes a paroquia oferece?  
 Estudamos materiais que nós mesmos produzimos  
 Utilizamos livros ou materiais de terceiros  
 Estudamos materiais da Igreja  
 Adotamos um programa de treinamento específico para nossas necessidades 

 
1 
2 
3 
4 

3. Quanto a paroquia investe em treinamento de líderes?  
 Recursos esporádicos quando necessário  
 Menos de 1% do nosso orçamento anual  
 De 2 a 3% do nosso orçamento anual  
 Mais de 3% do nosso orçamento anual 

 
1 
2 
3 
4 

4. Na escolha de líderes para ministérios ou pequenos grupos/células:  
 Temos a maior dificuldade a cada ano para preencher as funções  
 Sempre repetimos os mesmos líderes, com poucas alterações  
 Renovamos parte da liderança a cada ano  
 Sempre temos líderes novos para assumir as funções  

 
1 
2 
3 
4 

5. Qual é a visão da igreja quando convida alguém para a liderança?  
 Você precisa trabalhar para Jesus, pois isto é uma ordem  
 Deus chama os ocupados, por isto precisamos de você  
 Sirva a paroquia através dos seus dons espirituais  
 Permita que Deus use sua vida para servir e transformar pessoas 

 
1 
2 
3 
4 

6. Quando a paroquia cresce ou novas áreas de ministério surgem: 
 Não temos líderes para colocar nessas novas áreas  
 Temos que pedir para os atuais líderes assumirem novas funções   
 Temos líderes que treinaram outros e podem assumir novas áreas  
 Temos um programa que forma novos líderes para novos projetos  

 
1 
2 
3 
4 

7. Qual o estilo de liderança que a paroquia utiliza?  
 Tudo está centralizado no padre e em uns poucos líderes  
 O padre e alguns líderes precisam fazer as coisas por falta de líderes  
 Delegam-se atividades enquanto se treinam novos lideres  
 Tudo é para diversos lideres e existe acompanhamento 

 
1 
2 
3 
4 

8. Como se sentem os líderes que atuam hoje na paroquia?  
 Querendo desistir por falta de apoio e capacitação  
 Cansados e esgotados pelo acúmulo de atividades  
 Dispostos a continuar se houver um investimento neles  
 Realizados, pois sentem que seu esforço/ministério é valorizado 

 
1 
2 
3 
4 

9. De que forma o tema LIDERANÇA é abordado com os líderes? 
 Como uma responsabilidade que alguns precisam assumir  
 Como uma necessidade que a paroquia tem e precisa ser suprida  
 Como um dom a ser exercido para que a paroquia seja saudável  
 Como um chamado para ser usado por Deus  

 
1 
2 
3 
4 
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10. Como o tema DISCIPULADO é abordado com os líderes?  
 É uma aula para novos convertidos/iniciantes 
 É um processo para seus primeiros anos de vida cristã  
 Faz parte da grande missão de Jesus em formar caráter nas pessoas 
 É um fundamento para a vida e a liderança 

1 
2 
3 
4 

11. Como o tema MISSÃO DA PAROQUIA e abordado com os líderes?  
 Não precisamos nos preocupar com isto, pois a paroquia é de Deus  
 Temos que exercer nossos cargos e deixar o restante com Deus  
 É responsabilidade do padre e da diretoria da paroquia  
 Cada líder na paroquia precisa entender a missão e se alinhar a ela  

1 
2 
3 
4 

12. Como o tema FAMÍLIA DO LÍDER é abordado com os líderes?  
 Uma pessoa pode ser líder na paroquia, e sua família é algo independente  
 Se uma pessoa está cuidando da sua família, pode ser líder na paroquia  
 Cada líder na paroquia deve olhar para sua família primeiro  
 Tudo que um líder faz em sua família repercute na paroquia 

 
1 
2 
3 
4 

13. Como o tema VIDA DEVOCIONAL é abordado com os líderes?  
 O líder não precisa ter uma vida devocional profunda para liderar  
 Se o líder lê a Bíblia/liturgia do dia  e reza algumas vezes por semana já é o suficiente  
 O líder deve ter uma vida devocional diária  
 O líder deve ter disciplinas espirituais diversas para liderar 

 
1 
2 
3 
4 

14. Como você acha que os líderes da sua paroquia se sentem?  
 Usados pela paroquia para preencher os cargos do organograma  
 Cumprindo sua obrigação para que a paroquia funcione  
 Necessários, porém não valorizados pela paroquia.  
 Cumprindo o chamado de Deus e valorizados pela paroquia 

 
1 
2 
3 
4 

15. Na liderança principal da paroquia:  
 Existem apenas membros bem antigos da paroquia 
 Existem apenas pessoas de razoável preparo da paroquia, nem sempre antigos 
 Existem pessoas de diversas  gerações  
 Existem pessoas de diversas  gerações com maturidade espiritual e emocional 

1 
2 
3 
4 

16. A distribuição dos líderes nos vários cargos da paroquia considera:  
 A necessidade da paroquia em preencher os cargos 
 A necessidade da paroquia e os dons espirituais do líder 
 A necessidade da paroquia, os dons espirituais e o potencial do líder 
 A necessidade da paroquia, os dons e as competências do líder  

 
1 
2 
3 
4 

17. Que resultados a paroquia alcançou nos últimos dez anos com os líderes que tem?  
 Estamos estacionados e não progredimos  
 Tivemos um pequeno progresso, mas sem muito impacto  
 Tivemos um progresso razoável, mas abaixo do potencial 
 Tivemos um grande progresso  

 
1 
2 
3 
4 

18. Para que alguém assuma uma função de liderança na paroquia, precisa:  
 Ser batizado ou transferido de outra paroquia  
 Ser membro da paroquia e discipulado  
 Ser membro da paroquia, discipulado e participar de cursos de liderança 
 Ser membro, discipulado e passar por um processo de capacitação 

 
1 
2 
3 
4 

19. As atividades de capacitação de líderes que sua paroquia promove:  
 São apenas para pessoas que exerçam cargos de liderança  
 São para pessoas que exerçam cargos e interessados 
 São para pessoas com cargos e líderes em treinamento  
 São para pessoas com cargos, líderes em treinamento e futuros líderes 4 

 
1 
2 
3 
4 

20. Os líderes da sua paroquia passaram por um processo de discipulado?  
 Não tiveram esta oportunidade  
 Alguns sim, mas não por iniciativa da paroquia 
 A paroquia está implantando este processo 
 Isto é um requisito para assumir uma posição de liderança  

 
1 
2 
3 
4 
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cComo descobrir os resultados 

Faça uma soma do valor dos pontos que você assinalou, observando o número que consta do lado direito da opção 
marcada (De 1 a 4).  

Resultados 

 O resultado entre 20 e 29 pontos indica que sua paroquia está necessitando urgentemente pensar num programa 
de capacitação de líderes.  

 O resultado entre 30 e 49 pontos indica que sua paroquia está apenas se mantendo, mas os líderes podem estar 
esgotados.  

 O resultado entre 50 e 69 pontos indica que sua paroquia está numa posição de equilíbrio e pode utilizar isto para 
alavancar um programa que potencialize os líderes.  

 O resultado entre 70 e 80 pontos indica que sua paroquia está investindo na liderança e pode planejar programas 
de capacitação de longo prazo.  

Temos que salientar novamente que os resultados deste inventário são apenas uma indicação da forma como sua 
paroquia trabalha o tema capacitação de líderes. Esses resultados não devem ser usados como um diagnóstico 
profissional.  

Bases para seu plano 

A seguir, um pequeno roteiro para ajudá-lo a elaborar um plano de capacitação de líderes para sua paroquia. Para elaborar 
este plano, comece identificando as principais necessidades de liderança em sua paroquia. Na sua perspectiva, quais são 
as áreas em que os líderes atuais e futuros líderes mais precisam receber treinamento?  

(  ) Administração da vida  (  ) Planejamento (  ) Finanças (  ) Espiritualidade (  ) Visão  (  ) Discipulado (  ) Caráter  
(  ) Valores (  ) Integridade (  )  Família (  )   Princípios de liderança (  ) 
 
A seguir, estabeleça alguns objetivos para o plano de capacitação de líderes em sua paroquia: 

1. ______________________________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________________________ 

Pensando nos objetivos estabelecidos, que estratégia você pensaria em utilizar? A estratégia é o caminho para atingir os 
objetivos. Você poder se basear no inventário e realizar uma mesa redonda com os líderes da paroquia. 

Treinar líderes hoje significa não apenas garantir o futuro da paroquia, mas principalmente assegurar o presente. De outro 
lado, toda paroquia precisa se conscientizar das consequências da falta de treinamento de líderes. Uma paroquia que não 
investe em capacitação de líderes:  

• Em cinco anos, fica com uma carência total de líderes.  

• Em dez anos, seus ministérios entram em risco de colapso por falta de liderança.  

• Em vinte anos, as pessoas vão à paroquia como "clientes", e a paroquia fica apenas com uma pequena equipe de 
padres e líderes remunerados para fazer o trabalho.  

Um programa de capacitação de líderes começa com a conscientização da missão da paroquia: adorar, fazer discípulos e 
ensino religioso. As pessoas que serão capacitadas precisam saber por que serão treinadas, e qual será o seu objetivo 
quando enviadas para cumprir sua missão. Um programa de treinamento requer mudanças na própria estrutura 
organizacional da paroquia, a fim de não treinar pessoas para atividades não relevantes.  

SAL DA TERRA E LUZ DO MUNDO (Mt 5,13-14) 

“Cada cristão leigo e leiga é chamado a ser sujeito eclesial para atuar na Igreja e no mundo. Temos firme esperança de 
que continuarão dando grande contribuição à renovação da Igreja de Cristo e sua atuação no mundo”.(1)  - 105 

 
 


