Guia para construir relacionamentos com os
principais líderes de igrejas
-

Esteja ciente de que vários líderes de igrejas poderão se reunir com uma organização com a
motivação principal de obter benefícios financeiros para as mesmas, através do envolvimento
proposto. Procure compreender as pressões financeiras que estão sobre as igrejas que
costumam contribuir para este tipo de postura.

-

Enfatize a importância dos relacionamentos, da necessidade de nos compreendermos e nos
apoiarmos mutuamente.

-

Na primeira reunião, procure compreender a visão dos líderes para as suas igrejas, como
eles acham que as igrejas estão fazendo uma diferença em suas comunidades, etc. Procure
compreender o entusiasmo e a visão dos líderes, verificando se há compatibilidade com o
que a organização deseja e se existe alguma possibilidade de cooperação.

-

Procure fazer com que as reuniões sejam informais e descrontraídas.

-

Ganhe a credibilidade dos principais líderes das igrejas, reunindo-se com líderes seculares
influentes (ex. políticos ou autoridades da área de saúde pública).

-

Talvez seja mais fácil relacionar-se com alguns líderes de igrejas através das associações
evangélicas ou de pastores (ou organizações semelhantes). Ao relacionar-se com um grupo
mais amplo de líderes, talvez você possa identificar quais deles estão especialmente abertos
aos interesses da organização. Isso também poderá ajudá-lo a explicar como a organização
poderá envolver-se, antes de reunir-se com os líderes individualmente.

-

Os líderes de igrejas às vezes demonstram descontentamento com o fato de que a
contribuição da igreja ao trabalho de desenvolvimento (especialmente nas áreas de saúde e
educação) não é compreendida ou valorizada pelas agências de desenvolvimento. Reconheça
a contribuição feita por elas. Se for apropriado, converse sobre como você poderia ajudar a
construir um diálogo entre a igreja e a comunidade internacional de desenvolvimento.

-

Prepare-se para a reunião, procurando compreender as estruturas da igreja. Procure
descobrir quais são os principais interesses e realizações do líder da igreja. Também poderá
ser útil identificar quais questões talvez sejam delicadas – ex. promoção de preservativos ou
sexualidade humana – para que você esteja preparado para lidar com elas de uma forma
apropriada, caso venham a ser mencionadas.

-

Identifique quais são os principais assistentes do líder. Estas pessoas costumam ter bastante
influência na forma de pensar do líder e poderão ficar responsáveis pela implementação das
decisões que vierem a ser tomadas. Por isso, é importante relacionar-se bem com elas.

Autor: Tulo Raistrick
Contribuições feitas por Dewi Hughes

A Tearfund é uma agência cristã de desenvolvimento e assistência em situações de desastre, que está formando uma rede mundial de igrejas
locais para ajudar a erradicar a pobreza.
www.tearfund.org 100 Church Road, Teddington TW11 8QE, UK
Instituição Beneficente nº 265464

Desenvolvimento da liderança da igreja

Relacionando-se com os principais líderes de igrejas

