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PROGRAMAÇÃO 

25 de março de 2022 

• 19:30h – Início da transmissão 

• 19:45h – Abertura e devocional 

• 20h – Insight I – Pensamento Analítico e Inovação  

• 21h – Intervalo 

• 21:05h – Insight II – Resiliência, tolerância e flexibilidade 

• 22:05h – Agradecimentos 

• 22h10 – Encerramento 

 

26 de março de 2022 

• 13:30h – Início da transmissão 

• 13:45h – Abertura e devocional 

• 14h – Insight III – Persuasão x Negociação 

• 15h – Intervalo 

• 15:05h – Insight IV – Aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem 

• 16:05h – Intervalo 

• 16:15h – Palestra - "Os valores essenciais para a liderança cristã" 

• 17:30h – Agradecimentos e palavra do Presidente 

• 18h – Encerramento 
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INSIGHTS 

Pensamento Analítico e Inovação 

Insight para o Laboratório de Lideranças 
Giovanni Werneck & Guilherme Scholz 

 

 Cientistas comportamentais como Bruner (1956) e Postman (1949) nos famosos livros 

de psicologia comportamental “A Study of Thinking” e “Journal of Personality”, condensam 

seus pensamentos sobre o trabalho e o homem. Resumidamente, afirmam que há dois tipos 

de trabalho: a algorítmica e a heurística. Numa capacidade de trabalho algorítmico, existem 

diretrizes claras, processos simples e um resultado único. Já no campo heurístico, problemas 

complexos são resolvidos sem diretrizes claras e processos simples, necessitando de “força 

mental humana” para alcançar resultados originais.  

• Parábola da Vinha (Mateus 20) 

 Dentro da igreja e da LLLB, podemos considerar que suas forças e fraquezas estão no 

campo heurístico, longe de soluções simples e formatadas. Isso é verdade quando pensamos 

em replicar uma resposta única para todas as realidades da IELB no Brasil. São as famosas 

perguntas: como engajar o jovem na igreja? Como incentivar a participação dos membros no 

culto? Como evitar a evasão pós-confirmatória? Como trabalhar mais a mordomia na 

Congregação? Todas elas são questões sem resposta clara. “É de cada um”, “É Deus quem 

cuida disso”, “Eu fiz minha parte, agora é com os outros”, “Eu não sei” já ouvimos muito. É 

aqui que uma diferente forma de responder entra. E é o que sugerimos como trabalho na sua 

Congregação.  

 Pensamento analítico e inovação podem ser divididas para melhor compreensão do 

público. Pensamento analítico significa ter a capacidade de analisar o contexto em que se 

está inserido, formulando soluções para problemas, respostas para perguntas, clareza para 

o desconhecido. Tudo isso, utilizando apenas as informações já adquiridas pela experiência 

e vivência. Inovação é criatividade. Significa ter soluções, respostas e maior clareza, porém 

agregando valor criativo ou novidade a determinada produção analítica.  

 Para discutirmos como o pensamento analítico e a inovação podem ser aliadas da 

LLLB no desenvolvimento de novos projetos e ideias, vamos resgatar um pensamento que 

grande parte de vocês devem ter. 
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Reunião de leigos 

1. Saudação e invocação; 

2. Louvor; 

3. Oração; 

4. Leitura da ata anterior; 

5. Acompanhamento das informações; 

6. Leituras bíblicas; 

7. Louvor; 

8. Devoção/Mensagem; 

9. Oração; 

10. Assuntos; 

11. Louvor; 

12. Oração; 

13. Pai-Nosso; 

14. Bênção.

 

 Desde 2019, insistimos que o futuro da LLLB está em um nova perspectiva da igreja 

sobre o que somos/podemos fazer. Mostramos que os leigos continuam relevantes no cenário 

ielbiano e persistindo em se fazer presentes nas mais diversas esferas de tomada de decisão.  

 O trabalho realizado até agora comprovou que estamos prontos e engajados com essa 

mudança. Seja na parte financeira, quer na educacional ou na comunicativa, a LLLB desafiou 

muitos “cabeças-duras”. Apontamos para várias soluções, com diferentes ferramentas e de 

diferentes profundidades. Especialmente nesse ano e no ano que vem, focamos no jovem 

homem, o leigo de 27-35 anos que já não se identifica tanto com a juventude e não participa 

com afinco dos leigos. Estamos mostrando essa necessidade. Buscamos a solução. E 

queremos sintetizar os nossos achados e perspectivas com vocês.  

Gestão 2019-2021 

 Revolução no escopo da Liga Nacional = criação de cargos específicos; 

 Alteração na comunicação = forma, formato e ferramenta; 

 Público-alvo claro = homens de 35-75 anos; 

 Projetos “do coração” = trabalhos em frentes missionárias avançadas; 

 Engajamento financeiro = cotistas e seus R$ 480 mil reais; 

 Onde esteve o pensamento analítico aqui? 

 A visualização da necessidade de comunicar diretamente com o público geral e com 

pessoas chave para a LLLB foi resolvida com a ampla presença nas redes que mais usam. 

 O foco em áreas específicas foi solucionado com a introdução de VPs e mais pastores 

conselheiros. 

 Os projetos “do coração” precisavam de financiamento imediato e amplo. Sistema de 

captação e envio de cotas. 
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 A interrupção dos serviços econômicos e na igreja, distanciamento social e 

esfriamento das relações foi combatida com a presença semanal do rosto da LLLB na internet. 

  

Gestão 2021-2023 (até agora) 

 Ampliação do público-alvo = homens de 27-75 anos; 

 Oportunidade de debates com experimentados = LLLB em OFF com 9 entrevistas 

 Convergência geral para enfoque = LLLB Nacional, Regional e Distrital percebem a 

relevância do tema; 

 LLLB referenciada = receptiva às novas ideias e sugestões. 

 

 Como colocar em prática a solução de problemas usando o pensamento 

analítico? 

 Com todos os dados recebidos até agora, seja de feedbacks diretos, comentários de 

pastores ou alusões dos entrevistados, percebe-se que há imperativo um novo modelo de 

reunião. As reuniões são a base de toda a estrutura que nos dá o suporte para trabalhar. 

Encontros maçantes, atividades sem objetivo final claro e sem impactos locais dificilmente 

mantém-se em pé com um novo grupo. Ela funciona, certamente, com pessoas que foram 

moldadas para esse formato de reunião, o que já não é mais o caso e nem nosso objetivo. 

 Todos os debates apontaram que a solução está na diversificação de atividades, no 

chamamento diferenciado e na capacidade de retenção da atenção. É extremamente 

importante que nossas mensagens não sejam ouvidas, mas sim escutadas. Ouvir é um ato 

mecânico, orgânico do sistema humano, como descreve Bruner e Postman. Escutar promove 

ações conjuntas entre mente, ouvido e atenção. É um rearranjo dos sentidos. Entretanto, esse 

rearranjo é provocado com novidade, chamarizes e conteúdo. Preocupamo-nos tanto com 

boas respostas, que não lembramos que o que mais agrega são boas perguntas. Boas 

respostas para perguntas erradas de nada servem. Agora, vamos usar as estratégias 

analíticas para criar um modelo de reunião inovador. 

 Vamos imaginar um quebra-cabeças. Cada peça é uma parte das informações que 

você conhece sobre sua reunião de leigos. O pensamento analítico quer “encaixar”, “casar” 

cada uma delas, com lógica. Por exemplo: 

 A reunião é monótona. 
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 A reunião é engessada. 

 As pessoas que organizam a reunião são as mesmas, a diretoria. 

 O louvor é conduzido pelos próprios participantes 

 As atas se tornaram irrelevantes. 

 A mensagem parece descolada da realidade do grupo. 

 As reuniões eram semanais. 

 Os objetivos não eram claros. 

 As ofertas eram poucas. 

 O grupo é pequeno. 

 Os assuntos não afetam imediatamente o grupo. 

 As mensagens são conduzidas pelo pastor. 

 O encontro é sempre no templo. 

 As reuniões começam em março e finalizam em novembro. 

 

 No Pensamento Analítico, identificamos os problemas e os atacamos com soluções 

individuais. Vejamos: 

 A reunião é monótona. 

 Diversificar atividades dos leigos na congregação. 

 A reunião é engessada. 

 Mudar o formato da reunião. 

 As pessoas que organizam a reunião são as mesmas, a diretoria. 

 Oportunizar outros para a condução da reunião, inclusive, de fora. 

 O louvor é conduzido pelos próprios participantes 

 Convidar os jovens para participar. 

 As atas se tornaram irrelevantes. 

 Tornar os registros das reuniões mais confortáveis e contemporâneos. 

 A mensagem parece descolada da realidade do grupo. 

 Promover assuntos que refletem a realidade local dentro do contexto bíblico. 

 As reuniões eram semanais. 

 Reagendar as reuniões, seja de quinzenal, mensal ou junto com outros departamentos. 

 Os objetivos não eram claros. 

 Planejar um objetivo anual. 
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 As ofertas eram poucas. 

 Incentivar a oferta pelo exemplo, mostrando resultados colhidos até agora. 

 O grupo é pequeno. 

 Reunir-se com outros departamentos da Congregação ou de outras localidades. 

 Os assuntos não afetam imediatamente o grupo. 

 Frisar que a dinâmica local tem o mesmo peso da dinâmica nacional/distrital. 

 As mensagens são conduzidas pelo pastor. 

 Trazer especialistas para debater determinado assunto. 

 O encontro é sempre no templo. 

 Marcar um encontro em locais públicos/áreas de lazer da cidade/casa dos membros. 

 As reuniões começam em março e finalizam em novembro. 

 Providenciar agenda para os meses iniciais e finais do ano, evitando perder as 

festividades da Igreja no departamento de leigos. 

 

 Na resolução de uma situação-problema dessa reunião, oferecemos soluções 

individuais que, portanto, precisam ser conectadas para funcionar, como um mecanismo de 

engrenagens. É aqui que a Inovação trabalha. É ela a amálgama dos quebra-cabeças e a 

responsável por dar sentido às peças. É tendência, desde 2020, aliar o aprendizado analítico 

com as experiências e conhecimentos particulares de cada indivíduo, ou seja, misturar uma 

oferta de autogestão e praticidade. Considerando acima, finalizamos a estrutura da seguinte 

forma: 

 “Nossa reunião de leigos é aprimorada. Dentro da minha congregação, podemos 

participar, como um grupo, nas decisões da Congregação, colocando-nos à disposição para 

trabalhar, pensar e ofertar (habilidades, recursos e tempo). Nos reunimos toda semana, mas 

de diferentes formas. Em uma semana vamos ao templo, em outra, visitamos um amigo. Há 

também vezes que nos reunimos numa churrascaria/bar/quadra. Insistimos em convidar 

outros departamentos de leigos na cidade para se juntar à nossa, compartilhar mesmo o 

entusiasmo. Às vezes convidamos a juventude para conduzir o louvor na reunião, com novos 

cânticos. Também acontece de participarmos com nossas esposas/companheiras/ 

filhas/mães nas reuniões delas e vice-versa. Ouvimos a Palavra de Deus com diferentes 

linguagens., para toda a família O pastor nos apresenta a vontade e o amor de Deus nos 

problemas que enfrentamos aqui neste bairro, nesta vizinhança. Temos vários planos para 

evitar que esses problemas afetem nossa Congregação e nossa família. Incentivamos nossos 
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filhos para que conheçam a Bíblia, que ouçam a voz de Jesus e que reconheçam Nele uma 

nova forma de viver. Por causa disso, eles participam ainda mais das atividades de culto e 

adoração, do louvor e dos estudos bíblicos. Trabalhamos juntos em nossa igreja em todos os 

objetivos dela. Seja na missão, nos cultos regulares, nas visitações, eles sempre estão 

conosco. É muito bom quando ouvimos de nossos colegas profissionais em suas áreas como 

eles aplicam a vida cristã à vida de trabalho, isso nos motiva e nos mostra que não estamos 

sozinhos. E, por fim, nossa reunião busca estar atenta às festas da Igreja, relembrando uns 

aos outros a importância de cada uma delas, estando cada vez mais unidos neste propósito. 

Considero nosso departamento um departamento organizado, com início, meio e fim, todos 

com o centro em Jesus Cristo.” 

 A gestão Jovem Homem propõe que os líderes da LLLB amadureçam ainda mais suas 

capacidades de trabalho e deixem de ser realizadores de tarefas e passem a ser 

resolvedores de problemas. Que apliquem suas capacidades em toda a Igreja, afinal, o líder 

é líder de todos. É enxergar as dores que prejudicam o trabalho natural e alavancar os 

resultados, desenvolvendo métodos e/ou ferramentas que minimizem ou eliminem os 

impactos dos problemas.  

 Finalizando, pensar analiticamente é uma competência crítica, essencial para 

qualquer profissional e líder responsável por realizar atividades de natureza heurística, 

complexa, independentemente de sua função. Por isso, é uma estrutura que o leva a tomar 

decisões de melhor qualidade, utilizando mente, ouvido e razão (lógica) sobre as possíveis 

alternativas de solução para o problema, desenvolvendo uma postura de novidade e 

ceticismo na atividade que já é realizada e construindo argumentos sólidos e inovadores 

para chegar numa solução efetiva.  

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 
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Persuasão x Negociação 

Insight para o Laboratório de Lideranças 
Antonio Gilmar Penteado, Carlos Schuck, Rev. Giovanni Immich & Ronaldo Ramos 

 

 Este insight vai demonstrar a importância de o líder dominar certas habilidades para 

bem atuar em temas relacionados a PERSUASÃO e NEGOCIAÇÃO. Dividimos em 4 blocos, 

com enfoques diferentes, a saber: 

 

1. VISÃO LEIGA 

 Após definir os termos Negociação e Persuasão, serão apresentados casos reais 

ocorridos em Comunidades Luteranas nos quais a liderança poderia ter atuado de forma mais 

enfática o que traria resultados mais positivos e outros onde a persuasão e negociação 

funcionaram muito bem e o resultado foi fantástico. 

 

2. VISÃO ADMINISTRATIVA 

 Neste tópico discorreremos sobre algumas habilidades necessárias aos líderes no 

momento de persuadir e/ou negociar. Serão abordados temas do dia a dia de uma Liga de 

Leigos, bem como o tema oferta – sempre difícil de tratar – e o uso das habilidades de 

persuasão e negociação também fora da Igreja. 

 

3. VISÃO JURÍDICA 

 “Os fins justificam os meios” cabe no âmbito da Igreja? Neste contexto, serão 

demonstradas as práticas necessárias para que os aspectos legais de uma Comunidade 

Luterana não incluam nenhum tipo de ação contra a lei dos homens e nem contra a lei de 

Deus. Serão apresentados exemplos do dia a dia e os cuidados no trato de documentos, 

contratos, estatutos e outros. 

 

4. VISÃO BÍBLICA 

 Principal enfoque na prática de bons costumes na atuação da liderança nos momentos 

de persuadir e negociar no âmbito da Igreja e fora dela. 

 

PERSUASÃO E NEGOCIAÇÃO – VISÃO LEIGA 

 Significado de persuasão: ter o poder de convencer outras pessoas de que o seu ponto 

de vista está correto. É a capacidade que certas pessoas têm de convencer o outro ou de 

vender um produto ou ideia de forma clara e eficiente. É importante destacar que ser 
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persuasivo é diferente de ser um manipulador, pois não se trata de levar vantagem ou fazer 

com que os outros trabalhem de graça para você. 

 

 Negociação é um processo de conhecimento mútuo e comunicação entre as partes, 

que objetiva equacionar interesses e buscar soluções a partir de uma situação de conflito 

para formalizar uma decisão de consenso que pressupõe a corresponsabilidade pelos seus 

resultados. 

 

 Dentro da igreja, como em todos os lugares, há pessoas com dom da palavra de 

persuadir e de negociar... Com certeza podemos afirmar que, algumas vezes, as tratativas e 

as negociações não tiveram um bom resultado pelo fato de a persuasão ter sida colocada de 

forma não tão clara, mas aceita.  

 

 Quero dar alguns exemplos: uma certa congregação oficializou, após todos os trâmites, 

um chamado a um pastor. Após uns meses, este confidenciou a um membro da diretoria que 

se ele soubesse que o casa pastoral estava daquele jeito, não teria vindo. Logo depois aceitou 

outro chamado. 

 

 Parte da congregação estava insatisfeita com seu pastor e outra parte estava satisfeita. 

Resumindo, foi feita uma assembleia com um assunto único: “pastor fica ou não fica?” Na 

votação foi decidido que ele ficaria. O grupo que era contra a permanência do pastor não 

falou, mas parecia estar escrito na testa “se ele não sai, então sai nós”. Muitos se debandaram. 

 

 Seminário de São Paulo: escola de profetas. Por uma resolução, após muitas tratativas, 

decidiu-se por encerrar as atividades do local. Até hoje muitos choram pelo seu fechamento. 

O certo e o errado foram definidos. Nesse caso, foi uma persuasão bem elaborada ou pouca 

negociação sobre o assunto? Como já citei anteriormente, as duas formas citadas podem ter 

saldo positivo como negativo. Só o tempo dirá. Mas vamos falar de um saldo que foi positivo, 

de acordo com a maioria: 

   - Construção dos apartamentos para casais no Seminário Concórdia de São Leopoldo. 

Projeto útil e que faz bem a toda a igreja, pois oferece aos jovens com família constituída o 

realizar de seu curso de teologia. 

 - Projeto Neemias da Regional Sudeste. É um projeto que visa a construção de capelas 

e morada pastoral. 
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 Enfim, poderíamos aqui citar vários exemplos bons e ruins, tudo depende da 

persuasão e negociação. Entretanto, devemos nos lembrar sempre de que somos pecadores 

e falhos, sempre sujeitos a erros. 

 

PERSUASÃO E NEGOCIAÇÃO – VISÃO ADMINISTRATIVA 

 Pensemos agora o tema sob uma visão mais administrativa e mostrando algumas 

habilidades que devem ser dominadas pelos líderes. Aqui todos são experientes pois, de uma 

forma ou de outra, lideram em suas regiões de atuação, mas não custa lembrar que sempre 

haverá necessidade de negociar ou persuadir para que o Reino de Deus não saia prejudicado. 

 

 Vejamos alguns pontos que julgamos importantes para a atuação do líder: A persuasão 

é o convencimento completo unilateral da ideia. A negociação é a capacidade de renunciar 

a uma perspectiva. Abrir contrapontos para construir um novo olhar. São ideias que podem 

ser contrárias, mas que fazem parte do conjunto mercantil de projetos. 

 

Habilidades 

 O líder precisa se capacitar, aprender, desenvolver habilidades para bem conduzir os 

processos de persuasão e negociação. São muitas as suas habilidades e é impossível 

desenvolver todas elas. Vamos citar algumas, sem esgotar o assunto: 

 

Comunicação – A ideia a ser discutida deve ser clara e com detalhes que sejam importantes, 

sem muita enrolação. Ficar repetindo a mesma coisa, por exemplo, é uma péssima atitude. O 

líder precisa ter uma boa oratória.  

Informação – Deve-se conhecer muito bem sobre o assunto em pauta. A informação reduz 

a incerteza e deixa todos os envolvidos mais relaxados pois muitos certamente não 

conhecem detalhes sobre o assunto. 

Empatia – Saber girar a mesa e se colocar no lugar dos outros. É preciso criar um clima 

ameno com o interlocutor para não criar um conflito maior. 

Exemplo – Ninguém tolera mais discurso, precisa haver vivência prática e bons costumes 

por parte do líder. Fazer de conta pode até convencer algumas pessoas, mas nunca irá 

convencer a Deus. 

 

Situação no dia a dia 
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 Nas Comunidades, nos Distritos e até mesmo na IELB, o líder vai se deparar com 

muitas situações cotidianas em que precisará negociar ou persuadir. Além dos exemplos 

citados anteriormente, podemos trazer outros relacionados ao dia a dia dos leigos: 

 

Projetos – Sempre aparecem dificuldades para defini-los. Como participar dos Projetos na 

Comunidade, no Distrito e Nacionais? 

Formato das Reuniões – Com janta ou sem janta? Com bebida alcoólica ou sem? Famílias 

juntas? Quem prepara? Quem compra, quem paga, quem cobra? 

Frequência -  como melhorar? 

Eleição da Diretoria – quase sempre “pegos no laço”! 

Encontro Esportivo dos Leigos do Distrito – O que fazer para não dar briga? Os jovens 

bons de bola devem participar? E os pastores? Não é melhor preservá-los para que não 

apanhem muito? 

 

Ofertas 

 A liderança deve ser capaz de entender os diferentes aspectos da oferta na igreja, 

desde seu conceito bíblico até às suas aplicações nas áreas administrativas. 

  

Serviço – Eletricista, pedreiro, encanador e todos os outros. 

Dons -  Música, som, recepção, altar e todas as outras áreas. 

E o mais complexo de todos: DINHEIRO. Tema polêmico, mas que precisa ser tratado. 

 

 Lembramos, apesar de não ser necessário, que a oferta é fruto da fé! 

 

 A LLLB não tem como fazer almoço, jantar, bazar etc. A logística é difícil para esse tipo 

de coisa. Então precisamos da oferta dos leigos, das Comunidades, dos Distritos. Existe leigos 

que ofertam mensalmente para a LLLB 50, 60, 100 reais mensalmente. Outros solicitam 

boletos e ofertam uma cota, parcelado, também mês a mês. 

 Temos Comunidades (Castelo Forte, Palhoça/SC e Concórdia, Florianópolis/SC) que 

ofertam mensalmente 1% de todas as entradas. Outros ainda, periodicamente, fazem uma 

arrecadação com os leigos da Comunidade e enviam 800, 900, 1.000 reais para a LLLB. 

Dessa forma, vamos somando e chegamos ao resultado esperado com a ajuda de Deus! 
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 Só para exemplificar, a nossa gestão tem como meta arrecadar R$ 300.000,00 para os 

seus projetos. Somos 59 distritos, isso dá uma média de oferta de pouco mais de R$ 5.000,00 

por Distrito. Começando em abril/22, até setembro de 2023 são 18 meses, ou seja, algo em 

torno de 285,00 reais mensais por Distrito! Seria perfeito caso todos os Distritos tivessem 

condição de ofertar periodicamente, mas, infelizmente, por volta de 25 distritos ofertam 

regularmente, apenas. 

 

Obs.: o PASTOR é figura importante nas ofertas para os Departamentos. 

 

Fora da igreja 

 Por último, gostaria de lembrar que, por estarmos em um grupo cristão, podemos ter 

a ideia de que o tema abordado se dá apenas dentro da Igreja, o que não é verdade. Tanto a 

Persuasão como a Negociação são utilizadas pelas lideranças com empresas e pessoas de 

fora da Igreja. 

 

 O líder precisa estar preparado para agir no momento de um conflito com um vizinho, 

na compra de um item mais caro como carro, som, material de construção, e outros... precisa 

saber negociar. A Persuasão deve ser dominada também para plantar a palavra de Deus, a 

um vizinho, colega de trabalho, em visitas hospitalares e outras, abrindo caminho para o agir 

de Deus por meio do Espírito Santo.  

 

 Enfim, muitos podem ser os exemplos, e sempre haverá necessidade de PERSUASÃO 

ou NEGOCIAÇÃO por parte das lideranças. Como agir em cada caso, é mais complexo pois 

depende da cultura e dos costumes locais. 

 

PERSUASÃO E NEGOCIAÇÃO – VISÃO JURÍDICA 

 “Os fins justificam os meios” - Públio Ovídio Naso, poeta romano, em sua obra 

Heroides. Significa que qualquer iniciativa é válida quando o objetivo é conquistar algo 

importante. Quando uma pessoa afirma que os fins justificam os meios, isso significa que ela 

está disposta a fazer qualquer coisa para conseguir algo que ela deseja alcançar. 

 

No tema Persuasão 

  Não se pode aplicar esta máxima, para persuadir alguém no âmbito da igreja. Na igreja, 

temos que seguir a Lei de Deus, e temos que sempre observar as leis ou as normas locais 
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(aquelas ditas “lei dos homens”), não podemos ultrapassar os limites destas normas impostas, 

bem como, não se pode fazer uso indevido destas normas, tanto que dentro da IELB 

(congregações e os braços auxiliares da IELB), temos os estatutos e regimentos. 

 

  Na tentativa de persuadir ou convencer, membros de uma congregação para um 

projeto, é necessário observar a Lei de Deus e a dos homens, pois seguindo essa premissa, 

o objetivo é alcançado com mais facilidade e sem problemas, SEM um questionamento moral 

ou legal no futuro, por parte das pessoas envolvidas, e isso é muito importante, pois vai 

alegrar muito a Deus. 

 

  O uso incorreto da persuasão, através de pressão, troca de favores e chantagem, ou 

seja, usando qualquer meio (ilícito), no futuro trará consequências irreparáveis a todos. Um 

líder, com dom da persuasão, sabendo dosar e usar os meios “legais”, conseguirá seu 

objetivo e com apoio. 

 

No tema Negociação 

  Aqui, também, não se pode fazer uso da máxima acima mencionada. No âmbito da 

negociação, sempre haverá pensamentos e ideias contrarias ao projeto desejado (assim é na 

vida e na igreja), haverá formas diversas de como será realizado e quais os meios usados. 

Neste momento, para se chegar a um consenso de todas as ideias (frisando: ideias e não 

vontades dos homens), tem que se negociar, ajustar e moldar. 

 

  Nesta negociação, é imperioso que seja seguida a Lei de Deus, pois a finalidade maior 

do projeto almejado, é a SALVAÇÃO do ser humano para o Reino de Deus. Mas, temos 

também que observar as regras aqui na terra, seguindo as normas, ritos e formalismos das 

regras locais.  

 

  Um bom NEGOCIADOR, um LÍDER na igreja, saberá informar, explicar e ajustar, e com 

certeza MOLDARÁ todos, para um só objetivo, não sendo necessário fazer uso indevido de 

sua liderança, “forçando” situações, fazendo conchavos, para chegar a sua vontade, esse é 

um tipo de negociação que poderá mais na frente desmoronar. 
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 O líder, sabendo usar com sabedoria o seu dom de negociar, convencerá a todos, trará 

alegria e felicidade entre os envolvidos, mesmo aqueles que pensavam de forma diferente, 

pois este entenderá a necessidade do resultado desejado. 

 

Isso vale também, para todas as questões legais dentro da igreja, como: 

- contratação de funcionários; 

- documentação em geral na sua congregação; 

- propriedades da igreja/congregações; 

- questões financeiras; 

- envolvimento em projetos locais e nacionais. 

 

Devemos seguir o que diz a Lei de DEUS e respeitar a lei dos homens. 

 

PERSUASÃO E NEGOCIAÇÃO – VISÃO BÍBLICA 

 

Como aproveitar as duas coisas no trabalho do Reino de Deus? 

 

 Todo cristão verdadeiro aguarda ansiosamente a volta de Jesus. Esse período de 

espera é também um período de muito trabalho. O crente deve estar esperando, mas 

trabalhando no reino de Deus. 

 

 Diversas passagens bíblicas enfatizam que a vida cristã não é uma vida de ociosidade, 

mas de ocupação. Observem esta palavra que o apóstolo Paulo nos traz: “A minha palavra e 

a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em 

demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em 

sabedoria humana, mas no poder de Deus.” (1Coríntios 2.4-5) O que nós estamos 

testemunhando quando falamos do poder de Deus? Estamos testemunhando Jesus Cristo 

crucificado. O próprio Senhor Jesus Cristo falou muito sobre isso. 

 

Trabalhando no reino de Deus 

 No reino de Deus com toda certeza não há lugar para ociosidade. O próprio Jesus 

declara: “Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também” (João 5.17). Deus confia aos 

seus servos dons e oportunidades para que eles possam trabalhar em seu reino. Além disso, 
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Ele não sobrecarrega ninguém, mas distribui recursos e responsabilidades de acordo com as 

características individuais de cada um. 

 Isso significa que os verdadeiros seguidores de Cristo que estão esperando, mas 

trabalhando no reino de Deus, são servos fieis que demonstram seu comprometimento com 

a obra do Senhor na forma com que administram os dons e as responsabilidades que 

receberam. Sendo persuasivos e verdadeiros negociantes na obra do Senhor. 

 

 O apóstolo Pedro diz que os crentes devem servir uns aos outros, conforme o dom 

que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus (1Pedro 4.10). 

Os servos fieis sempre serão frutíferos, ainda que em diferentes graus. Mas 

independentemente da quantidade de talentos que cada servo fiel recebeu, o escritor de 

Hebreus diz que Deus jamais se esquecerá do trabalho de cada um deles (Hebreus 6.10). 

 

 Por isso o apóstolo Paulo escreve: “Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, 

inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o trabalho de 

vocês não é vão.” (1Coríntios 15.58). Ou seja, persuasão e negociação. 

 

 No entanto, e aqui nós precisamos lembrar disso, os servos maus são irresponsáveis 

e infrutíferos. Na verdade, eles agem contra o reino de Deus ao esconderem recursos que 

deveriam estar sendo aplicados em seu avanço e expansão. Por esse motivo o que aguarda 

esses servos maus é uma terrível expectativa de juízo. 

 

 Eles não conhecem verdadeiramente o Senhor; na verdade eles enxergam o Senhor 

como alguém injusto que quer colher onde não plantou e juntar onde não espalhou (Mateus 

25.24). Eles não se alegram com o retorno iminente do Senhor, antes possuem pavor desse 

dia, pois sabem que nesse momento eles serão desmascarados e destruídos. 

 

 Se disponha a fazer e praticar. O amor cristão persuade para o exercício o bem. Isso 

é o que convence e satisfaz. Negocie como em um processo de comunicação e interação 

que se estabelece entre as pessoas para buscarem um acordo com o fim de atender aos 

interesses de Deus sempre em nome de Jesus. 

 

 Bem, há um texto bíblico escolhido para esse momento. Romanos 12.11b. E assim 

está escrito: “Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor.” O resultado de nossa 
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unidade cristã nasceu por causa de Cristo. Cristo fez isso através da obra redentora da 

salvação. Ele derrubou as barreiras das diferentes raças, cultura, tradições e línguas; barreiras 

entre ricos e pobres, mulheres e homens, solitários e rejeitados, doentes, refugiados e 

prostitutas, etc. A Igreja é, portanto, chamada a existir para os outros à medida que apresenta 

a unidade de Cristo, aqui e agora. Ao mesmo tempo ela deve refletir o amor de Cristo em 

termos práticos na direção daqueles que são difíceis e infelizes e se manifestar contra as 

injustiças. 

 

 Por se manifestar contra o mal na sociedade, a Igreja se mostra preocupada em que 

a justiça de Deus prevaleça. Essa deve ser a nossa negociação e persuasão. Quando todos 

os membros do corpo permanecem em unidade para promover a justiça de Deus, perdão, 

reconciliação, paz e harmonia na sociedade, os preceitos de Deus serão mais uma vez 

restabelecidos nos corações do homem e, portanto, isso será visível nas atitudes dos 

membros no corpo de Cristo, a Igreja. Isso fará com que a existência nesta vida seja mais 

gloriosa e agradável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 



 

DIRETORIA NACIONAL 2021/23 

“Aprendendo desde a juventude” Sl 71. 17 

Aprendizagem Ativa e Estratégias de Aprendizagem 

Insight para o Laboratório de Lideranças 
Rev. Ervino Spitzer, Hugo Baminger & Sandro Baminger 

 INTRODUÇÃO 

 O que significa o conceito de aprendizagem ativa? 

 De modo geral, a aprendizagem ativa é uma metodologia de ensino que tem o 

objetivo de colocar os ouvintes como o principal foco de todo o processo de ensino-

aprendizagem. Dessa forma, o indivíduo consegue se envolver de forma ativa na aquisição 

de conhecimento. Essa metodologia de ensino utiliza diversas técnicas educacionais que 

promovem um envolvimento maior de todos. Entre as técnicas utilizadas durante esse 

processo, é possível citar como exemplos: atividades de leitura, grupos de debate, grupos de 

estudos de caso e o desenvolvimento de trabalhos práticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como essa metodologia funciona na prática? 

 Essa metodologia pode ser aplicada em 6 ações:  
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Primeiro: Necessidade de um líder. 

 Uma figura fundamental nessa transformação para proposta de projetos são os líderes 

(pastores e leigos). Independentemente da posição, todos nós podemos ser líderes. Por isso 

é importante lembrar que a mudança que você deseja ver deve começar com você. Por isso 

‘quanto mais claro o foco, maior a conquista’. Ou seja, você precisa saber qual mudança quer 

ver nos membros, nos pastores e na própria congregação para planejar a transformação.  

Dica: Tenha pelo menos um objetivo. 

  

Segundo: Promova discussões e debates sobre temas relevantes. 

 Essa atividade possibilita o desenvolvimento do raciocínio e o pensamento crítico entre 

as pessoas. Além disso, coloca-as em contato com novas opiniões e contextos diferentes dos 

quais eles estão acostumados. 

Dica: Sugira a leitura de algum livro da bíblia, ou livro sobre o assunto desejado para 

que as pessoas possam conversar, debater e se envolver. 

 

Terceiro: Sugira a criação de grupos de estudo. 

 Para promover a introdução de um sistema de aprendizagem ativa, crie pequenos 

grupos de estudo. Essa prática possibilita que troquem informações e experiências entre si 

sobre um mesmo assunto. Nesse cenário, o aprendizado se torna colaborativo e estimula o 

trabalho em equipe. 

Dica: Apresente o assunto e forme pequenos grupos com algum líder para que todos 

tenham a oportunidade de expor suas ideias.  

 

Quarto: Incentive a proatividade. 

 Para que isso seja possível, os líderes devem motivar as pessoas a buscarem o 

aprendizado solucionando um determinado problema/objetivo. 

Dica: Sugira que os leigos façam o estudo na reunião. 

 

Quinto: Estimule o “aprender fazendo”.  

 No mesmo caminho da proatividade, deve-se estimular aprendendo na prática. 

Dessa forma, é possível fixar o conteúdo muito mais rápido e facilmente.  
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Dica: Faça duplas para a tarefa determinada, ensaie no grupo de como seria na 

prática, incentive o grupo a expor os pontos positivos e a melhorar. Após, execute na 

prática o objetivo.  

 

Sexto: Faça o feedback (retorno) 

Reúna-se com o grupo, veja as dificuldades, alegrias, desafios, corrija e recomece.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Principais vantagens da aprendizagem ativa 

 O sistema de aprendizagem que coloca os membros no centro de todos os 

processos. Benéfico tanto para os pastores e líderes como para os que só participam. De 

modo geral, essa metodologia: 

 

• Estimula a pró atividade e a autonomia; 

• Estimula a criatividade e a autoconfiança; 

• Desenvolve o raciocínio; 

• Facilita a fixação de conteúdos de forma rápida e prática. 

 

APRENDIZAGEM ATIVA EM UM CONTEXTO DO ENSINO DE JESUS 

 Ao lermos a Bíblia e atentando-nos ao que se refere ao ensino de Jesus, perceberemos 

que Ele fazia uso de várias maneiras de ensino, como o diálogo como aparece na história da 

Mulher Samaritana em João 4, como a exposição no Sermão da Montanha em Mateus 5. 1-

12, etc. Mas Jesus, em grande parte, usou o que hoje chamamos de aprendizagem ativa. Isto 
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se dá quando o ensino é feito de forma participativa, isto é, quando a pessoa é levada a 

questionamentos, dúvidas, e ela é desafiada a encontrar respostas e soluções. Jesus fez isso 

com os fariseus e publicanos, como registrado em João 8. 1-11, nosso primeiro exemplo. 

Jesus levou as pessoas que queriam apedrejar uma mulher a pensar, fazendo-os refletir se 

eles também não teriam alguma falta e se isso lhes permitiria um julgamento. No segundo 

exemplo, Lucas 9. 18-22, Jesus em um diálogo com seus discípulos os leva a pensar quem 

Ele era. Primeiro, Ele perguntou a eles as pessoas achavam Dele. Depois de algumas 

respostas, Jesus volta a perguntar: “E vocês, quem dizem que eu sou”? Vejamos o que 

podemos aprender destes dois textos: 

PRIMEIRO EXEMPLO 

Texto: João 8. 1-11 

Contextualização: Após as pessoas voltarem para suas casas, depois de comemorar a Festa 

dos Tabernáculos, Jesus vai ao Monte das Oliveiras. Quando já era madrugada, Ele volta ao 

templo e o povo queria ouví-Lo. Neste momento, os escribas e fariseus trazem à presença de 

Jesus uma mulher casada que foi pega em adultério. A partir deste momento, os escribas e 

fariseus colocam Jesus à prova e o questionam sobre o fato ocorrido diante da multidão, 

citando uma passagem onde Moisés permitia tal ato. Jesus estabelece uma conversa com 

eles e os leva a pensar em suas vidas. Assim lhes diz: “Quem não tem pecado atire a primeira 

pedra!” A partir deste momento, faz–se silêncio e, ao se levantar, Jesus não vê mais ninguém. 

Então, perdoando a mulher e a aconselhando que não peques mais, Ele a despede, e segue 

com seus ensinos. 

Aprendizagem: Em nossa natureza, desejamos que a Lei seja cumprida. Embora devamos 

também nos perguntar e questionar se cumprimos a Lei. Esta era a cobrança dos fariseus e 

escribas a Jesus, que Ele cumprisse a Lei dada por Moisés. Jesus leva as pessoas daquela 

situação a pensar. Assim também ainda é conosco. Pela Palavra que está em João 8. 1-11, 

somos convidados a nos arrependermos de nossos pecados e não julgarmos o nosso 

semelhante.  

 Jesus mostra nesta história duas situações: Primeiro, leva seus ouvintes a pensar e a 

responder uma pergunta que ele dirige a eles. Se eles não têm pecado, poderiam apedrejar 

aquela mulher. Se têm, isto não seria possível. Segundo, Ele convida aquelas pessoas a se 
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colocarem no lugar daquela mulher. O que eles então esperariam, que fossem apedrejados, 

ou recebessem o perdão? 

 Ao se dirigir à mulher, Jesus não aprova sua conduta, mas lhe dá uma nova 

oportunidade. Por misericórdia, Ele perdoa o erro que ela cometeu. Desta maneira, Jesus 

também ensina o pecador arrependido a cuidar e se desviar da tentação. Da mesma maneira, 

poderíamos agir na Liga de Leigos. Diante de uma situação, ou de um texto bíblico, não 

somente esperarmos que o pastor ou o dirigente nos dê as respostas, mas que possamos 

aprender ativamente, na prática, nos colocando na história e pensando como agiríamos. Se 

fôssemos os fariseus e escribas, levaríamos a nossa vontade de apedrejar até o fim? Faríamos 

igual aos personagens da história bíblica? Se nós fossemos flagrados em um erro, e estando 

sujeitos ao castigo, o que esperaríamos de nosso próximo? Perdão? Misericórdia? Vemos, 

portanto, que aquela situação poderia ter terminado da pior maneira, com a mulher sendo 

morta. Com a intervenção de Jesus, sua vida foi salva e ainda levou as pessoas a pensar em 

suas vidas, que eles também precisam se arrepender diariamente. 

 Ao aplicarmos este estudo em nossa vida, veremos que nossa vida também já foi 

poupada. Isso porque éramos mortos e cegos ternamente. Condenados à perdição. Mas com 

a intervenção de Jesus, ao morrer na cruz, Ele perdoa o nosso erro e nos leva a refletir de 

como precisamos de sua ajuda e perdão, e nos ensina a praticarmos este perdão com o 

nosso semelhante. 

Debate: 1) Com esta história, os fariseus e escribas queriam testar Jesus e o levar ao erro. 

Será que em nosso dia a dia esta situação também não se repete, quando não vivemos e 

falamos do amor de Jesus as outras pessoas? Quando elas nos veem, o que pensam de nós? 

2) Quando lemos ou ouvimos este texto, em que posição nós nos imaginamos? Na posição 

dos escribas e fariseus, acusando e querendo respostas e soluções ou no lugar da mulher 

adúltera, precisando de perdão e ajuda? 

3) Este ensino de Jesus é claro para nós de que em nossa vida também teremos que tomar 

decisões difíceis e que somos levados pelas circunstâncias a nos posicionarmos frente aos 

problemas da vida. Estamos preparados? 

SEGUNDO EXEMPLO 
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Texto: Lucas 9. 18-22 

Contextualização: O interessante disso tudo é que os discípulos escutavam os mesmos 

comentários que chegaram aos ouvidos de Herodes: que Jesus era ou João Batista ou Elias, 

ou algum dos profetas antigos, que havia ressuscitado. O desejo de Jesus era que os seus 

seguidores tivessem consciência de quem Ele era e aprendessem a expor a sua opinião de 

uma forma consciente, clara e concreta. Saber quem é Jesus, ter a confiança nele, é um 

compromisso individual. Isto fica mais claro quando vemos que, ao serem interrogados, os 

discípulos citam que o povo dizia que Ele era João Batista, que havia ressuscitado. João 

Batista ensinou o arrependimento e o batismo para o perdão dos pecados. Também contaram 

que o povo dizia que Jesus poderia ser Elias, um profeta do Antigo Testamento, que agora 

estaria novamente entre o povo, pois os judeus acreditavam na ressureição. Por fim, alguns 

diziam que Jesus poderia ser um profeta. 

Aprendizagem: Quando nos colocamos no contexto da Palavra de Deus, como protagonistas, 

e nos tornamos participantes do cenário que nos é exposto, ela se torna eficaz na nossa vida. 

Isto é Aprendizagem Ativa, quando eu sou levado a questionar, ou resolver um tema que me 

é exposto. A fé cristã - o crer em Jesus - vai além de saber no que os outros acreditam. A fé 

é algo pessoal, algo que você tem, sem depender de outras pessoas, pois ela nos é dada 

pelo Espírito Santo. Quando Jesus pergunta: “Mas quem vocês dizem que eu sou?”, ele quer 

que as pessoas pensem, analisem e cheguem a uma conclusão, uma posição. 

 Provérbios 4. 23 é citado por Jesus em Lucas 6. 45 quando Ele expõe um ensino sobre 

a árvore e seus frutos. Ele diz: “A boca fala de que está cheio o coração”. Jesus mostra no 

texto de Lucas 6 que uma árvore que é boa, não pode produzir frutos ruins e que a árvore 

que é má, não pode produzir bons frutos. Uma comparação com as atitudes das pessoas. 

Jesus lembra seus ouvintes que ninguém pode servir a dois senhores. Quando olhamos para 

a confissão de Pedro em Lucas 9, vamos perceber que ele não pensa no que irá responder, 

quando diz: “Tu és o Cristo!”. Isso brota de seu coração, espontaneamente, não só por 

conhecer Jesus, mas principalmente por crer em Jesus como sendo o enviado de Deus, o 

cumprimento de uma promessa. Isso aprendemos durante a nossa vida toda! Esta frase 

provavelmente já foi ouvida por nós, e ela é verdadeira. Aprendemos ouvindo, escrevendo e 

até observando, mas, definitivamente, aprendemos e retemos um aprendizado mais profundo 

e constante, quando participamos ativamente no que fazemos e resolvemos em nossa vida. 
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Debate: 1) É fácil participar ativamente no aprendizado? 

2) Como poderíamos aprender ativamente em uma reunião de leigos? 

3) Sabemos e concordamos que a pergunta de Jesus a Pedro tinha grande importância. Se 

hoje esta pergunta é dirigida a mim: “Quem é Jesus para você?”, o que responderia? 

APRENDIZAGEM ATIVA EM UM CONTEXTO DE NEEMIAS 

 Vamos nos concentrar no subtema “APRENDIZAGEM ATIVA”.  Aprendizagem ativa é 

aprender fazendo. É o mesmo que aprender a nadar. A pessoa pode receber diversas aulas 

teóricas, mas só vai aprender ativamente quando entrar na água e a profundidade superar a 

altura da cabeça. 

 Como leigos, vamos tomar o exemplo, na Bíblia, de um leigo. Vamos nos basear em 

Neemias, embora tenhamos diversos outros exemplos, pois todo o seu trabalho está bem 

detalhado nas Escrituras. 

Aprendendo a Aprendizagem Ativa com Neemias:  

1) Ouvir/estar atento sobre os assuntos da Igreja (povo de Deus) 

 Quando o irmão de Neemias, juntamente com outros judeus, voltaram de Jerusalém, 

Neemias perguntou sobre a “terra santa” e ficou sabendo do estado lastimável que estava a 

cidade de Jerusalém, o local de culto e oração deles. Ele sentiu que algo tinha que ser feito. 

2) Orar  

 Neemias ficou preocupado e levou sua preocupação a Deus em oração e jejum. 

3) Tomar conhecimento real da situação 

 Ele foi ao local e viu com os olhos o tamanho do desafio. 

4) Planejamento 
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 Observou os diversos pontos e necessidades que teria para iniciar a empreitada. 

Pensou nos problemas técnicos e burocráticos.  

5) Meta/objetivos 

 Traçou metas para curto, médio e longo prazo. 

6) Objetivo principal 

 Palavra de Deus. Conversou com Esdras (levita/sacerdote). Se o objetivo na igreja não 

é o de levar a Palavra da Salvação às pessoas, melhor abortar. Esse é o objetivo final de toda 

e qualquer ação dentro do “Reino de Deus”. 

7) Levantar recursos (financeiro, material e pessoas) 

 Neemias não ficou esperando que as coisas “caíssem do céu”, porém, pensou, agiu, 

incentivou, montou as equipes, dispôs as pessoas conforme os seus dons e talentos, 

adaptando-as conforme as suas capacidades e capacitando outras para as funções que não 

tinham representantes. 

8) Ir para a frente dos serviços 

 O líder não pode ficar longe da execução dos serviços. Neemias foi ver de perto, sentiu 

as dificuldades que as pessoas vinham enfrentando, mudou, adaptou e enfrentou junto com 

os demais as adversidades que aconteceram e que acontecerão em todos os nossos projetos. 

Mudanças de rumo, criatividade, sabedoria, tudo focado no resultado a ser alcançado. 

9) Colher resultados não planejados 

Por fim, Neemias viu o povo de Deus trazendo ofertas generosas para a restauração e 

manutenção dos trabalhos da igreja. Um povo escravizado, pobre, abandonado, aparece 

trazendo ofertas mais que suficientes para os trabalhos na “casa de Deus”. 

 

_____________________________________________ 
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