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OFICINA: LIDERAR GERAÇÕES 

 

 QUEBRA-GELO: Quem sou eu? (Uma característica e uma habilidade que lhe 

caracterizam).  

 

 AS ATUAIS GERAÇÕES NA IGREJA 

  

A estrutura etária da população brasileira tem sofrido uma série de mudanças ao longo 

do tempo, sendo marcada, principalmente, pela queda na fecundidade e o aumento na 

expectativa de vida (Nações Unidas, 2005), gerando, com isso, o aumento da população 

acima de 60 anos e a diminuição dos grupos etários mais jovens. O envelhecimento 

populacional traz uma série de consequências, diretas ou indiretas, tanto nas esferas 

macrossociais – como na organização política, social, econômica – quanto   nas 

microssociais como, por exemplo, nos arranjos e nas relações intergeracionais dentro da 

família e da igreja (Saad, 2016). Hoje temos cada vez mais espaço de destaque sendo dado 

às crianças e adolescentes, assim como para os idosos. Hoje temos de três a quatro 

gerações convivendo juntas na igreja, mas como expectativas diferentes, linguagem 

diferentes, anseios diferentes e gostos (musicais, vestimentas, atividades, etc.) também 

diferentes. Como um líder pode, então, diante desta diversidade exercer de maneira efetiva 

a sua liderança? 

 

 TEXTO BÍBLICO BASE: (1 Timóteo 4:12; 5:1,2) 

“Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na 

palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. (...) Não repreenda asperamente ao 

homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai; trate os jovens como a irmãos; as 

mulheres idosas, como a mães; e as moças, como a irmãs, com toda a pureza”. 

 

 

 PAULO COMO REFERÊNCIA DE LIDERANÇA: aprendendo com os mais velhos, 

discipulando os mais novos, e tratando cada grupo conforme suas necessidades. 
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 CONHECENDO MELHOR CADA GERAÇÃO 

 

Para a Antropologia, geração é um grupo de indivíduos que ocupa a mesma posição em 

um sistema de parentesco; já a Sociologia entende que a geração é algo que compreende 

todos os membros de uma sociedade que nasceram aproximadamente na mesma época, 

aparentados ou não por laços de sangue. Biblicamente, a duração de uma geração também 

é mutável. 

 

As mudanças estão cada vez mais rápidas! Antigamente uma geração era definida a 

cada 25 anos, porém, nos dias de hoje, já não se espera mais um quarto de século para se 

instaurar uma nova classe genealógica. Atualmente os especialistas apontam que uma nova 

geração surge a cada 10 anos apenas. 

 

 Baby Boomer (Nascidos entre 1946 e 1964) – Diversas mudanças no mundo (final 

da segunda guerra, lei do racismo, mudanças políticas, primeiro satélite. Nesta época as 

pessoas eram educadas com maior rigidez e disciplina, com grandes acontecimentos na 

economia, tinha como principal preocupação a estabilidade no emprego e a formação de 

longas carreiras e se preocupavam pouco com a qualidade de vida, se adaptavam com 

facilidade a qualquer empresa, conviviam com o conceito de que liderança era um sinônimo 

de controle.  Foram educadas dentro de cenários incertos causados pela pós-guerra, pela 

ditadura militar e pela repressão. O líder, desde que seja firme e seguro, não terá muito 

trabalho para liderar essa geração, já que ela tende a aceitar com facilidade regras criadas 

e impostas por grupos anteriores a eles. Por exercerem funções de liderança, e muitas vezes 

em nível estratégico, chocam-se diretamente contra as gerações mais jovens no que diz 

respeito aos seus ideais, o que ocasiona um contraste de comportamento e valores 

considerável. 

 

 Geração X (Nascidos entre 1965 e 1979) – Surge já fazendo uso dos recursos 

tecnológicos promovidos por sua geração precursora. Essa geração vivenciou no Brasil 

acontecimentos como as “Diretas Já” e o fim da ditadura. No meio profissional a Geração X 

é caracterizada atualmente por certas resistências em relação a tudo que é novo, além de 

apresentar insegurança em perder o emprego por pessoas mais novas e com mais energia. 
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 Geração Y ou MILLENNIALS (Nascidos entre 1980 e 1994) – É conhecida como a 

geração dos resultados, tendo em vista que nasceu na época das tecnologias, da Internet e 

do excesso de segurança. Esta geração, em pouco tempo de vida presenciou os maiores 

avanços na tecnologia e diversas quebras de paradigma do mercado de trabalho. Por 

conseguinte, num ambiente tão inovador, a Geração Y se individualiza ao apresentar 

características como capacidade em fazer várias coisas ao mesmo tempo, como ouvir 

música, navegar na internet, ler os e-mails, entre várias outras que, em tese, não atrapalham 

os seus afazeres profissionais. Essa geração também apresenta um desejo constante por 

novas experiências, cresceu em meio a um clima político global inconstante e com grande 

exposição à cultura popular e à diversidade. Não respeita modelos tradicionais e tem 

dificuldade de concentração em uma tarefa só. Talvez o principal benefício seja a capacidade 

multitarefa, que possibilita realizar mais de uma atividade ao mesmo. 

 

 Geração Z (Nascidos entre 1995 e 2010) – As pessoas da Geração Z são pessoas 

que nasceram dentro de um contexto de mobilidade, com múltiplas realidades, redes sociais 

e são nativos digitais, extremamente conectadas. Embora sejam mais imediatistas e 

exigentes que os millennials, também são muito mais proativos. Até por isso, eles mesmos 

procuram criar as suas soluções quando não encontram nada que os satisfaça. São 

inventivos, inovadores, ágeis e ávidos por realização.  São mais avessos às críticas e 

costumam agir emocionalmente; mas são engajados, criativos e muito rápidos no 

levantamento de informações. Se estimulados de maneira assertiva, podem assumir 

protagonismo em alguns papeis dentro da equipe. Dependendo da atividade, permitir o 

trabalho em regime home-office pode ser muito satisfatório para pessoas dessa geração 

 

 Geração ALPHA (Nascidos após 2010) – Esta geração ainda não está totalmente 

definida. Poderá chamar-se de Geração M (de mobile). A geração Z e a Alfa podem se fundir 

numa nova nomenclatura, porém, exatamente pela falta de definição, temporariamente é 

chamada de Geração Alfa. Ainda sem uma característica precisa, o que se sabe é que nunca 

uma geração teve tanto acesso a informação e educação como esta. 
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Apesar das características distintas e representativas, as gerações se agregam na 

sociedade e na igreja. A boa mistura de habilidades e competências será motivo para a 

obtenção de excelentes resultados. Firmeza com os mais velhos e valorização da tradição, 

tolerância com os “intermediários” e amizade e companheirismo com os mais novos é 

essencial.  

 

 DINÂMICA: Dividindo o papel em 4 partes iguais.  

 

 CARACTERÍSTICAS DE UM LÍDER QUE LIDERA GERAÇÕES: 

 

1. Convicção e Disposição 

2. Conhecimento sobre cada geração 

3. Criatividade 

4. Habilidade para gerenciar conflitos 

5. Interesse em aprender e ensinar 

6. Ser servo 

7. Ser um bom motivador 

8. Boa comunicação 

 

 REFERÊNCIAS: 

 BÍBLIA SAGRADA 

 http://www.coisaetale.com.br/2012/04/as-geracoes-baby-boomer-x-y-e-z/ 

 https://www.sbcoaching.com.br/blog/baby-boomers/ 

 https://thomascase.com.br/2018/11/26/como-liderar-varias-geracoes-ao-

mesmo-tempo/ 

 

 Informações e contato: O palestrante, Farley Monteiro Filho, é casado com 

Camilla Monteiro, é membro da Igreja Batista do Farol, pastor e psicólogo clínico (CRP 

15/5342), formado em Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil e 

Bacharel em Psicologia pelo Centro Universitário CESMAC. Pós-graduando em Terapia 

Cognitivo-Comportamental. Atua na Psicologia com atendimento de adultos, idosos, casais 

e famílias. Contatos: (82) 99813-6115 e instagram: @psicologo.farleymonteiro. 
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