
PAINEL 23 DE OUTUBRO:  

DESENVOLVENDO UM MODELO DE LIDERANÇA INTEGRAL 

PARA O CONTEXTO ATUAL 

FACILITADOR: ARTURO MENESES 



 Reafirmar a importância da
integração de liderança com
espiritualidade cristã integral;

 Considerar opções de currículo 
educativo integrado, para processo 
contínuo de formação de liderança.

PARTE I - OBJETIVOS: 



BASES DA PROPOSTA DE CONTEÚDO

 Experiência 26 anos, Visão Mundial (líder e consultor)

e Diretor do Mestrado em Liderança da Universidade

Cristã de Eastern (USA), por 14 anos, focado na região

da América Latina (200 líderes formados em 18 países);

 Resultado de pesquisa simples com 63 líderes do

Brasil e outros 15 países, representando 18

organizações, tipo ONG´s e igrejas cristãs;

Referências Bibliográficas e compromissos de

documentos evangélicos internacionais como: Cidade

do Cabo, Lausanne 2010 e outros.



ATÉ HOJE, JÁ TEMOS REFLETIDO QUE NOSSO 
PARADIGMA DE LIDERANÇA É....

 “Jesus lhes disse: "Os reis das nações dominam sobre
elas; e os que exercem autoridade sobre elas são
chamados benfeitores. Mas, vocês não serão assim.
Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o
mais jovem, e aquele que governa como o que serve”
(Lucas 22: 25-26);

 "Vocês ouviram o que foi dito: ‘Ame o seu próximo e
odeie o seu inimigo’. Mas eu lhes digo: Amem os seus
inimigos e orem por aqueles que os perseguem”
(Mateus 5: 43-44).



PRIMEIRA PERSPECTIVA: LAUSANNE 2010

• O rápido crescimento da igreja em tantos lugares, continua superficial
e vulnerável. Em parte, devido à falta de líderes discipulados e, em
parte, porque muitos usam suas posições para obter poder secular,
status arrogante ou enriquecimento pessoal.

• A resposta para o fracasso da liderança não é apenas mais treinamento
de liderança, mas antes, treinamento estratégico de discipulado. Os
líderes devem primeiro ser discípulos de Cristo.

• Encorajamos firmemente os seminários e todos os que oferecem
programas de treinamento de liderança a que se concentrem mais na
formação espiritual e de caráter, e não apenas na transmissão de
conhecimento ou classificação de desempenho. E nos alegramos
intensamente com os que já fazem isso como parte do
desenvolvimento abrangente e integral da liderança.



SEGUNDA PERSPECTIVA: VÁRIOS AUTORES

 “Não há ministério cristão viável, sem o exercício da autoridade espiritual. Mas

não há autoridade espiritual que possa ganhar autonomia. E não há poder

espiritual, que possa ser apropriado por aquele que, num determinado momento,

é instrumentalizado para usá-lo” (Valdir Steuernagel, livro Nova Liderança,

página 39).

 Alan Roxbourgh e Fred Romanuk: “Liderança missional cultiva um ambiente

em que o povo de Deus imagina juntos um novo futuro, em vez de um já

determinado pelo líder”.

 Jorge Barro, acrescenta: “Líderes missionais lideram para formar uma

comunidade da aliança, como sinal e antecipação, agente e instrumento do

reino de Deus. A direção, é determinada pela intenção de Deus para criar um

povo peregrino que está sempre em movimento. Dirigindo-se até os confins da

terra, agindo no sentido de que todas as coisas se reconciliem com Deus”

(Jorge H. Barro. Guia Prático de Missão Integral, páginas 114-115)



SEGUNDA PERSPECTIVA: VÁRIOS AUTORES 

 “O desafio da liderança, e a tarefa para a igreja e todos os cristãos em cada

geração, é Buscar em primeiro lugar, o Reino de Deus e a sua justiça,

(Mateus 6: 33) que impacta nossas vidas, famílias, trabalho e comunidades.

É a encarnação de um tipo de liderança que percebe nos relacionamentos

que tem, nas ações que realiza e dentro dos lugares físicos e sociais em que

vive, que a justiça vem de Deus e é modelada na pessoa de Jesus Cristo. A

luz e vida no reino, estão disponíveis para todos, através de Jesus”

(James D. Hunter. To Change the World – Mudar o Mundo. A ironia, tragédia

e possibilidades do Cristianismo, no mundo contemporâneo)



TERCEIRA PERSPECTIVA: PESQUISA DE OPINIÃO 
LÍDERES LATINO-AMERICANOS 

 Todas as pessoas que responderam a pesquisa, afirmaram
unanimemente, a importância de integrar a liderança, com a
formação espiritual (63 pessoas);

 É essencial, uma liderança que integra compromisso com
reflexão, porque, como disse John Stott: “Compromisso, sem
reflexão, é fanatismo em ação; Reflexão sem compromisso, é a
parálise de toda ação”;

 Uma liderança, que não tem alicerce na espiritualidade cristã, é
incompleta. O desenvolvimento da liderança, precisa ser
integral. Sem a formação espiritual, é um paradigma
reducionista de eficiência, que não é sustentável nem
abrangente, por não contar com o empoderamento que vem do
Espírito Santo.



TERCEIRA PERSPECTIVA: PESQUISA DE OPINIÃO 
LÍDERES LATINO-AMERICANOS 

 A formação espiritual configura o caráter do líder ao
caráter de Cristo (Gálatas 4:19); Encoraja um processo de
transformação da mente para experimentar e comprovar a
boa, agradável e perfeita vontade de Deus (Romanos 12:2)
e desenvolve um estilo de vida, comprometido como
agentes cooperadores da missão de Deus
(1 Coríntios 3: 6-9);

 A espiritualidade conecta o líder ao amor, que é o
mandamento maior de todos em Marcos 12: 30-31: Amar
a Deus (transcendência); Amor ao próximo (comunidade)
e amor a si mesmo (Identidade).



TERCEIRA PERSPECTIVA: PESQUISA DE OPINIÃO 
LÍDERES LATINO-AMERICANOS 

 Sendo discípulos de Jesus, o modelo de desenvolvimento dos líderes, é
como o processo de crescimento dEle, em Lucas 2:52 Jesus crescia em
estatura (física); sabedoria (mental); graça diante de Deus (espiritual) e
graça diante dos homens (social);

 Somente a formação espiritual permite desenvolver um estilo de liderança
que nos prepara para papéis de influência no Reino de Deus como:
Discípulos do Mestre, servos de Cristo, testemunhas do Evangelho, Luz do
mundo e sal da terra, mordomos da graça, embaixadores de
reconciliação;

 Em resumo, quinhentos anos de teorias de liderança, desde Maquiavel e o
seu paradigma do poder manipulador (1513) até as teorias pós-modernas de
desempenho ativista mais recentes, não tem sido suficientes para
transformar o mundo. É preciso, como diz a Bíblia, um paradigma de
liderança que reconheça que: “Somos ministros competentes da nova
aliança e nossa capacidade não vem de nossos próprios méritos, mas vem
de Deus” (2 Coríntios 3:5).



Opções de currículo educativo integrado 
(exemplos e boas práticas da experiência)

• Centro de Estudos Teológicos Interdisciplinares (CETI). Ministério da 
Fundação Kairos – Rene Padilla (no Brasil IBAB).  Áreas chave: Igreja, 
Família, Trabalho e Sociedade.

• Universidade de Eastern (Filadelfia, USA) Programa de Mestrado em 
Liderança. Doze cursos nas áreas chaves de: Fé, Razão e Justiça.

• Relatório DELORS – UNESCO . Pilares da Educação Século XXI 
(Comentado por Rubem Alves): Aprender a aprender, Aprender a ser, 
Aprender a Conviver e Aprender a fazer.

• Projeto Piloto de um ano com a Missão Evangélica Pentecostal (MEPB), 
Alecrim, Natal, R.N. Processo de formação de líderes e pastores, nas 
áreas chave de Missão, Espiritualidade e Liderança, através dos 
conteúdos temáticos seguintes: 



Conteúdo curricular – Projeto Piloto 
MEPB, Alecrim, Natal, R.N.

História e Marco Conceitual da Liderança

 A Bíblia e a Liderança

 Desafio e inventário de práticas Exemplares de Liderança

 Liderança e Formação espiritual

 Liderança e aprendizagem integral

 Liderança e Mordomia da Vida

 Liderança e a Missão de Deus

 Liderança e Família

 Liderança e Pensamento estratégico

 Liderança, Comunicação e trabalho em equipe

 Liderança e inteligências múltiplas 

 Líderes como Coaches e Mentores



Conclusão: O desafio é construir um 
paradigma de liderança que:

• É um estilo de vida missional, alicerçado na revelação Bíblica e

empoderado pelo Espírito Santo.

• Está focado na missão de Deus e age como agente participante e
cooperador dela.

• Está centrado nos valores do Reino de Deus, modelados por Jesus
Cristo.

• Formação de outros líderes e não somente seguidores. Está
sustentado pelo sacerdócio universal de todos os crentes.

• Não existe por si mesmo e não deve ser isolado do processo de
formação espiritual para a vida.

• Exercita um processo de crescimento contínuo, baseado num
currículo integrado (estudado ontem e outras propostas hoje), para
não ser inoperante e improdutivo.



PROPOSTA CONTEÚDO: 

É importante um processo de 
desenvolvimento de liderança na igreja ou 

ministério? Por que? 

PARTE II - PERGUNTA: 

Referências Bibliográficas e boas práticas

 Resultado de pesquisa com 63 líderes do Brasil e 

outros 15 países, representando 18 ONG´s e igrejas 

cristãs 



Referências Bibliográficas

 O desafio principal da liderança cristã, não radica somente na capacidade
técnica para ter influência sobre um grupo. A verdade, consiste em saber
discernir o objetivo teológico até o qual, esse grupo deveria avançar. O
primeiro, é um assunto psicológico e gerencial do qual o líder é responsável.
O segundo, é um assunto de ordem espiritual, que compromete a todos os
integrantes do grupo” (Harold Segura, Além da Utopia, página 76, versão
Espanhol).

 “É necessário fortalecer a deteriorada credibilidade e saúde integral da
igreja” (Matéria na Revista Ultimado Setembro 2013: “A igreja está doente”)

 Operacionalizar um processo de formação de liderança apropriado ao
contexto cristão de influenciar a transformação, precisa uma transição de
paradigmas: Do modelo tradicional (revolução industrial) até um paradigma
missional. Isso foi sugerido pela pesquisa internacional realizada por James
Kouzes e Barry Posner. Autores do livro “O desafio da Liderança” (Práticas
Exemplares). Eles vem do contexto cristão e tem proposto, como fruto da sua
pesquisa com mais de um milhão de participantes, as seguintes verdades
para processos de formação de líderes.



FOCADO NAS COISAS “DENTRO” 
(ESTRUTURA, PREDIO, REGRAS)

LIDERANÇA TRADICIONAL LIDERANÇA MISSIONAL

Focado no impacto “fora”, nas pessoas. Exerce seu dom para servir ao próximo, como bom 
mordomo. Serve com a força que vem de Deus, para sua gloria (1 Pedro 4:10-11)

REPUTAÇÃO FRACA 
(Mídia, comunidade, outras igrejas) 

Credibilidade e integridade. É integro na sua conduta; pratica o que é justo, fala a verdade. 
Mantém sua palavra, nunca será abalado (Salmos 15:2)

COMPROMISO COM A SUA POSIÇÃO. 
Compromisso com a Missão de Deus.   É cooperador da Missão de Deus e não recebe em 
vão a graça do Senhor (1 Coríntios 3:9; 2 Coríntios 6:1)

FOCADO NO PASSADO                                   
(História e tradição)

Tem visão de futuro. Define uma visão encorajadora que anima a equipe a participar e tem 
capacidade de operacionalizar com fé e competência (Habacuque 2:2-3)

MÉRITO INDIVIDUALISTA                       
(Sem sinergia coletiva)

Trabalha em equipe.  Acredita na sinergia do trabalho coletivo, desenvolvendo assim o 
potencial da equipe e maior fortaleza no ministério (Eclesiastes 4:12)

PRECONCEITO OU RECEIO COM A EQUIPE 
(Desconfiança)

Confiança na equipe.  Se alegra, por poder ter plena confiança na sua equipe. Valorizando 
sua dignidade e contribuição (2 Coríntios 7:16)

AMIGO DO STATUS QUO
(Não inovador, ama as tradições)

Inconforme com tradição.  É transformado pela renovação do seu entendimento e assim, 
descobre a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita (Romanos 12:2)

LIDERANÇA COM AS PALAVRAS 
(O que diz e o que faz, é diferente)

Lidera com o seu exemplo.  Em tudo é exemplo para os outros. Mostra integridade e 
seriedade que encoraja o desenvolvimento da equipe (Tito 2:7)

INCOMPETÊNCIA INCONSCIENTE              
(Não sabe que não sabe)

Aprendiz permanente. É cheio de sabedoria e inteligência espiritual, procurando a vontade 
de Deus. Vive dignamente e cresce no conhecimento de Deus
(Colossenses 1:9-10)

CHAMADO NÃO FIRME                               
(Risco de voltar atrás)

Chamado e vocação sustentáveis.  Acredita que o chamado é irreversível. Renova suas forças 
com disciplinas espirituais que o fortalecem para não voltar atrás (Romanos 11:29, Isaías 
40:31)



 O 100% das pessoas que responderam a pesquisa (63 líderes da América
Latina), reafirmaram a importância de processos de desenvolvimento de
liderança no seu ministério ou igreja.

 A formação de líderes é e será sempre um desafio pertinente. Como bem
disse Alvin Toefler: “O analfabeto do século XXI, não será aquele que não
consegue ler e aprender, mas aquele que não consegue aprender,
desaprender e reaprender.

A formação de líderes precisa quebrar preconceitos e paradigmas obsoletos.
A verdade, não existem “alunos”, ( a = sem; lumene = luz. Ou seja: “Sem
Luz”), todos somos educandos (do latim “educere”= tirar e desenvolver o que
está dentro). Precisamos, como disse Paulo a Timóteo, desenvolver o
potencial do fogo do dom de Deus dentro de nós (2 Timóteo 1:2).

 Processos contínuos de desenvolvimento de liderança, viabilizam também a
sustentabilidade organizacional, porque apoiam os processos de Renovação e
Sucessão de líderes, que é afetado por causas naturais ou extraordinárias.

SEGUNDA PERSPECTIVA: 

PESQUISA DE OPINIÃO LÍDERES LATINO-AMERICANOS 



 A formação contínua de liderança, ajuda a tornar realidade prática o
sacerdócio universal dos crentes. Descentraliza e desconcentra o poder e
democratiza a construção e cultivo de novos líderes e não somente seguidores.

 A formação integral de liderança como temos refletido, fortalece um
paradigma estratégico de participantes na missão de Deus. Nos permite
combater o ativismo e nos concentrar na mordomia eficaz da nossa vida. Não
podemos oferecer aos outros o que nós não temos.

 Processos de formação de liderança atingem o crescimento e a maturidade.
Nos potencializam para não “nos amoldar” aos padrões tradicionais e também
a “deixar os rudimentos e prosseguir até a maturidade” (Romanos 12:2;
Hebreus 6:1).

 O desenvolvimento integral dos líderes, é sinal de responsabilidade com o
ministério e de respeito para com a comunidade na qual servimos. A formação
é importante porque contribui ao desenvolvimento de capacidades e
habilidades para o ministério, ao desenvolvimento pessoal do líder e ao
crescimento integral da comunidade eclesial.

SEGUNDA PERSPECTIVA: 

PESQUISA DE OPINIÃO LÍDERES LATINO-AMERICANOS 



(Arturo Meneses V.)

A quem enviarei?  é a pergunta que vem do trono da graça

Eis me aqui, se o Senhor vai comigo, eu vou. A ousada resposta

Toda a criação aguarda que os filhos de Deus sejam manifestados                                                              

O Espírito empodera a igreja para que a multiforme graça seja conhecida

Assumamos o desafio de ser cooperadores da missão de Deus                                                                    

Servidores com competência, não de nós mesmos mas que vem do Senhor                                                          

Enviados pelo Mestre Jesus do mesmo jeito que o Pai enviou Ele                                                               

Para viver a boa nova que é poder, justiça paz e alegria no Espírito Santo

Não a nós, a teu nome da glória é a força que inspira o divino chamado

Não amoldados, não conformados, não isolados, mas transformando ao mundo

Que a nossa luz brilhe para que o mundo saiba que somos o sal da terra

Confiando, pensando, agindo e perseverando, dEle vem o querer e o realizar

Visão integral, além dos rudimentos, caminhando até a maturidade na fé                                                       

Como uma obra mestre do oleiro, até que Cristo seja formado em nós

Não com palavras, mas com o poder do exemplo de vidas transformadas                                                          

Procurando doar nossa vida para servir ao próximo, Jesus é nosso exemplo 

Quem é o líder senão aquele que encontra em Cristo o modelo de vida                                                          

Que sabe que não conseguiu tudo e continua crescendo como luz do novo dia                                                    

Que vivencia a renovação da sua força no Senhor, ainda quando esgotado                                

E abraça a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância 


