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ROTEIRO DE AULA

Tema: Lideranças Religiosas: Introdução.

Objetivo:

• Conhecer as principais lideranças das tradições religiosas do mundo
contemporâneo.

• Destacar as pessoas mais influentes das tradições religiosas do mundo em áreas
como: conhecimento teológico, “testemunho” de vida; entre outras dimensões das
sociedades.

 Conceito de Liderança.
 Tipos de Líderes e Lideranças
 Atividades de Fixação.
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Lideranças Religiosas 
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• A organização religiosa é formada por um
determinado grupo social que participa da
mesma crença, possuem valores e significados
comuns.

• O líder religioso tem a função de preservar e de
repassar os ensinamentos religiosos. Ele é
considerado o guardião, aquele que é
responsável em transmitir a palavra sagrada que
deve ser preservada e repetida, sem traí-la nas
suas originalidades.

• A partir do momento que algumas pessoas
passam a seguir determinado líder religioso e a
se identificar com sua mensagem, surgem as
religiões propriamente ditas.

Líder Religioso
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Conceito
• Liderança é o processo de

conduzir um grupo de pessoas;
transformando-o numa equipe.

• É a habilidade de motivar e
influenciar os liderados, de
forma ética e positiva, para
que contribuam
voluntariamente e com
entusiasmo para alcançarem os
objetivos da equipe. Papa Francisco

Igreja católica Apostólica Romana
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Principal Característica da Liderança

• A CONFIANÇA é a principal
característica que dá suporte à
liderança.

• A CONFIANÇA representa uma
condição, sem a qual, não floresce a
liderança. Só é líder quem inspira
CONFIANÇA.

• Para haver um líder, esse líder tem que
inspirar CONFIANÇA em quem o segue.

Bartolomeu I de Constantinopla
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Como um Líder Conquista a 
Confiança de um Grupo? • A confiança requer tempo para ser construída.

• Não há confiança à primeira vista.

• A confiança implica em aprender com o outro.

• A confiança é conquistada etapa a etapa, passo a
passo.

• Uma vez depositada a confiança, ela tem que ser
correspondida.

• Confiança não correspondida significa abandono
da relação.

• A relação de confiança requer que cada lado só
prometa aquilo que pode cumprir. Rabino Henry Sobel
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Tipos de Líderes 1. Autoritário: Determina as idéias e o que será
executado pelo grupo. É extremamente
dominador – REPRESSÃO e DISTANCIAMENTO.

2. Indeciso: Não assume responsabilidade, não
toma direção efetiva das coisas: “ deixa como
está, para ver como é que fica” –
DESORGANIZAÇÃO.

3. Democrático: Preocupa-se com a participação
do grupo, estimula e orienta, acata e ouve as
opiniões do grupo, pondera antes de agir –
CRESCIMENTO E EMPENHO.

4. Liberal: Participa o mínimo possível do
processo de coordenação. Dá total liberdade
ao grupo para traçar diretrizes – CONFUSÃO e
DESORGANIZAÇÃO.

Tenzin Gyatso
14º Dalai Lama
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Tipos de Líderes 5. Situacional: Assume seu estilo de
liderança dependendo mais da
situação do que da personalidade –
POUCA MOTIVAÇÃO.

6. Emergente: Surge nos momentos
emergenciais, situações limites –
DEPENDÊNCIA DO GRUPO

7. Educativo - Costuma dar o exemplo,
seus liderados tem uma relação de
responsabilidade com o trabalho
CONFIANÇA E CRESCIMENTO
HUMANO.Edarlane de Ayrá

Terreiro Cajado de Prata - Teresina

9



Tipos de Líderes
8. Líder Inspirador: Raramente

precisa dar ordens a seus
liderados, eles se sentem
atraídos pela figura do líder
e estão dispostos a fazer o
que é necessário.

9. Carismático: Inspira em seus
liderados a confiança,
aceitação incondicional,
obediência espontânea e
envolvimento emocional.
Exemplos: Jesus e Gandhi. Jesus de Nazaré Mahatma Gandhi
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O que o Líder não deve ser!

• Não seja Pedantista: Sempre sabe mais que os outros.

• Não seja Megalomaníaco: Mania de grandeza.

• Não seja Paroleiro: Falar exageradamente. Forma
disfarçada de mentir.

• Não seja Reclamador: Nunca está satisfeito. Nada satisfaz.

• Não seja Inconstante: Mudando de atitude a toda hora.

• Não seja Egoísta: Pensar somente em si , cuidar só de si.

• Não seja Precipitado: Tomar atitudes imprudentemente.

• Não seja Antipático: Personalidade indesejável. Pajé Guaranis em dança festiva.
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O que um Líder deve saber!
1. RESPEITAR: Liderar pessoas exige

respeito do líder perante os demais.

2. OUVIR: O Líder que ouve sua equipe
consegue melhores resultados do que
aqueles que só fala e manda fazer.

3. FOCO: Para liderar pessoas é
fundamental que o líder tenha um
objetivo bem definido e consiga
repassar isso para seus seguidores.

4. AVALIAR: O líder deve saber definir
metas e fazer o acompanhamento
contínuo, fornecendo orientações e
elogios ao grupo;

Silas Malafaia
Líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo
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O que um Líder deve saber!

5. APRENDER: O Líder tem que
ser um eterno aprendiz.

6. APAZIGUAR: O Líder deve
saber contornar situações
embaraçosas no grupo,
confusões.

7. DINAMIZAR: O Líder deve ser
criativo e saber inovar sempre;

Justin Welby
Arcebispo da Cantuária

Primaz da Igreja da Inglaterra
Líder espiritual da Comunhão Anglicana mundial.
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ATIVIDADE

1. O que é Liderança? (Marque a alternativa correta)

A. ( ) Coagir, ou forçar, alguém a fazer sua vontade,
por causa de sua posição social ou força, mesmo
que a pessoa não prefira.

B. ( ) Processo de conduzir um grupo de pessoas;
porém, sem transformá-los numa equipe.

C. ( ) Processo de conduzir um grupo de pessoas;
transformando-o numa equipe.

D. ( ) Não é um processo de conduzir um grupo de
pessoas; e nem transformá-los numa equipe

E. ( ) Processo de agir sozinho, sem inspirar
pessoas a segui-lo.
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NA PRÓXIMA AULA

Temas:

Lideranças Religiosas do
Ocidente: Judaísmo
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